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RESUMO 

Dentro de uma visão sistêmica, os estudos das paisagens buscam integrar as unidades 

discerníveis no meio, sendo estas unidades definidas como Geossistema, Geofácie e Geótopo, 

as quais buscam relacionar todas as atividades desenvolvidas no meio abiótico e biótico, 

tendo o Homem como agente modificador da dinâmica natural. A Ecodinâmica busca aliar os 

processos da morfogênese e pedogênese dos meios a fim de classifica-los dentro de uma faixa 

Estável, Intermediário e Instável, considerando todos os fatores que formam a paisagem, onde 

esta é considerada um produto das relações existentes. Este trabalho buscou identificar as 

unidades de paisagem da Área de Preservação Permanente (APA) das Onças, no município de 

São João do Tigre, avaliando os processos de vulnerabilidade da área. Foram realizados 

trabalhos de campo a fim de conhecer a área e identificar previamente as unidades de 

paisagem propostas por Bertrand (1979) e Sotchava (1977). Após a identificação das rochas, 

declividade, solo, clima e da vegetação, elementos dominantes na APA, foram identificadas 

as unidades de paisagem existentes, classificando a APA dentro do Geossistema da Serra das 

Onças, Geofácies Superfície de Cimeira, Vertente e Vale Fluvial, além dos Geótopos. A 

integração dos produtos gerados referentes as rochas, declividade, solo, clima e vegetação, 

permitiram uma análise desses fatores, seguida da sua síntese, gerando assim um mapa 

Ecodinâmico. Dentro desse mapa foram definidas classes de Estabilidade à Instabilidade, 

mostrando que grande parte da APA encontra-se numa faixa equivalente a um ambiente 

Intermediário, considerando que as atividades de extrativismo vegetal e exploração 

agropecuária são os grandes desencadeadores de modificações na APA. Para a área 

identificada como Instável, recomenda-se a isenção de uso e o reflorestamento. Afim de 

melhorar o quadro Ecodinâmico encontrado, recomenda-se a substituição de parte das 

atividades econômicas desenvolvidas pelo ecoturismo e pelo silvopastoralismo, em paralelo 

ao reflorestamento. 

 

 

Palavras-chave: Unidades de Conservação, APA das Onças, Ecodinâmica, Geossistema. 
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ABSTRACT 

Into a systemic view, landscapes studies seek to integrate the discernible units in the 

environment, these units being defined as Geosystem, Geofácie and Geótopo, which seek to 

relate all activities developed in the biotic and abiotic environment, with Man as modifying 

agent of natural dynamics. The Ecodynamic seeks to combine the processes of environment  

morphogenesis and pedogenesis to classify them within a Stable Intermediate and Unstable 

range, considering all the factors that shape the landscape, where it is considered a product of 

the existing relationships. This study aimed to identify landscape units of Permanent 

Preservation Area (APA) of Onças, in São João do Tigre, evaluating the processes of 

vulnerability of the area. It was done fieldworks in order to know the area and identify 

landscape units previously proposed by Bertrand (1979) and Sotchava (1977). After 

identification of the rocks, slope, soil, climate and vegetation, dominant elements in the APA, 

the existing landscape units were identified and classified within the APA Geosystem Serra of 

the Jaguars, Geofacies Surface Summit Shed and river valley, beyond of Geotopes. The 

integration of the products generated regarding the rocks, slope, soil, climate and vegetation, 

allowed an analysis of these factors, then their synthesis, thereby generating a map 

ecodynamic. Within this map classes were defined stability to instability, showing that much 

of the APA is an environment equivalent to an Intermediate range, whereas the activities of 

plant extraction and agricultural exploitation are major triggers of changes in the APA. For 

the area identified as unstable, it is recommended to use exemption and reforestation. In order 

to improve the Ecodynamic situation found, it is recommended to replace part of the 

economic activities developed for ecotourism silvopastoralism in parallel to reforestation. 

 

 

Keywords: Conservation Units, APA of Onças, Ecodynamic, Geosystem. 
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INTRODUÇÃO 

 

As preocupações relacionadas ao meio ambiente vem cada vez mais chamando 

atenção mundial. Neste sentido, é possível estabelecer um paralelo entre a crescente 

exploração da Natureza e o avanço técnico-científico econômico, onde o Homem tem se 

transformado de forma progressiva e intensiva como agente modificador do meio no qual 

vive, modelando os ambientes de acordo com as suas necessidades. 

Parte das modificações ocorridas na Natureza se deu pela intervenção das ações 

desordenadas do Homem, modificando o curso natural do meio ambiente, provocando 

alterações nos meios físicos e biológicos, as quais vem gerando uma série de consequências 

que atingem ou são capazes de atingir de forma expressiva a vida da população.  

Os processos de degradação dos recursos naturais têm contribuído para a decadência 

dos ecossistemas, resultando na sua redução e fragmentação. Muitos desses processos 

ocorrem não apenas por falta de conhecimento dos impactos sobre o meio, mas em função do 

modelo de desenvolvimento dominante.  

Ações como o desmatamento, expansão urbana desordenada e a degradação do solo, 

aliadas a eventos climáticos, entre outros fenômenos, acabam por ameaçar a vida no planeta. 

Entendemos assim, que os ecossistemas são atingidos por essas ações, sendo modificados 

através de processos que em princípio foram criados pela Natureza, embora cada vez mais 

estejam sendo alterados pelas intervenções humanas, ficando então difícil estabelecer o que é 

exclusivamente natural daquilo que teria sido resultado da intervenção humana. 

Dentro dessa complexidade, onde os limites que separavam tradicionalmente o que 

se convencionou denominar de Natureza do que seria a Sociedade são cada vez menos nítidos, 

temos a construção das paisagens. Esta, reflete assim, o entrelaçamento de um conjunto de 

processos naturais e também das relações que o Homem nela exerce.  

Muitas das ações que criaram esse quadro híbrido resultaram em uma elevada 

modificação dessas paisagens, gerando forte impacto ambiental, em decorrência de um 

processo que busca uma concepção de desenvolvimento à qualquer custo, o qual tem 

provocado diversos males à sociedade, trazendo à tona as questões ambientais. Sendo assim, é 

urgente que se desenvolvam intervenções capazes de frear ou ao menos amenizar esses 

impactos. 

A partir da inserção voraz das atividades desencadeadoras da degradação ambiental, 

nasce a necessidade de se preservar áreas onde ainda existam algumas características que se 

aproximem do que os marxistas chamaram de Primeira Natureza, por se entender que as 
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mesmas são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana, direta e indiretamente, 

através dos recursos naturais ainda existentes e que se tornam cada vez mais escassos fora 

dessas áreas protegidas. Nesta perspectiva, temos as Unidades de Conservação. 

Este trabalho propõe-se a analisar a Área de Preservação Ambiental - APA das 

Onças, Unidade de Conservação Ambiental inserida em ambiente semiárido, no município de 

São João do Tigre - PB, Cariri Ocidental do estado da Paraíba. A análise parte de uma visão 

sistêmica, com base nos conceitos teóricos e metodológicos da Ecodinâmica (Tricart, 1977) e 

da divisão do espaço proposta por Bertrand (1979), onde tem-se o Geossistema como unidade 

maior no ambiente e como unidade menores, dentro do Geossistema, a Geofácie e o Geótopo, 

entendendo estes como unidades de paisagem. Aliadas a essas metodologias utilizamos a 

adaptação feita por Crepani et al. (2001) para a análise da vulnerabilidade do solo à erosão. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi a identificação das unidades de paisagem da 

APA das Onças, com fins a uma identificação do estado de preservação das unidades 

classificadas, criando possibilidades de intervenções onde essas se façam necessárias. 

Os objetivos específicos foram: 1) Caracterizar a área de estudo quanto aos aspectos 

físicos e socioeconômicos; 2) Identificar e caracterizar as unidades de paisagem dentro da 

APA; 3) Identificar as formas de uso e ocupação das unidades delimitadas para avaliar o nível 

de alteração existente; 4) Classificar as unidades de paisagem com base na Ecodinâmica. 

Como forma de alcançar os objetivos acima mencionados, essa dissertação divide-se 

em 4 capítulos, além dessa parte introdutória e dos resultados encontrados. No capítulo 1 

temos o aporte teórico, conceituando Paisagem, Geossistema e Ecodinâmica. O capítulo 2 

trata da região semiárida, trazendo aspectos gerais sobre a Caatinga, além de descrever as suas 

fisionomias, através das formas e dos fatores físicos condicionantes. No capítulo 3 são 

descritas as formas de ocupação que se deram ao longo dos anos no Cariri, trazendo essa 

discussão para o que se deu na área da APA das Onças. O capítulo 4 traz a caracterização 

estrutural da APA quanto aos aspectos físicos, aliando a estes os fatores socioeconômicos 

identificados.  
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PROCEDIMENTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa apoia-se numa visão sistêmica e integrada do meio ambiente, objetivando 

a identificação de  uma análise da vulnerabilidade da área da APA das Onças, através da 

Ecodinâmica e utilizando-se de uma adaptação de Crepani et al. (2001). Desta forma, 

inicialmente realizou-se pesquisa bibliográfica que viesse a embasar teoricamente este 

trabalho. 

Foram realizados trabalhos de campo na área estudada, com a finalidade de se 

conhecer como a APA das Onças se comporta no real, para daí visualizá-la no ambiente 

virtual, através de softwares de Sistemas de Informações Geográficas - SIGs, onde ocorreram 

os processamentos dos dados necessários a pesquisa. 

Utilizou-se dados de diversas fontes para se chegar às informações que pudessem ser 

integradas, a fim de que houvesse uma resposta mais próxima do que foi visto em campo. A 

seguir, serão descritas as fontes e procedimentos realizados na aquisição dos dados. 

 

1) Aquisição dos Dados e Procedimentos Técnicos 

 

A aquisição de dados vetoriais referentes aos limites do município de São João do 

Tigre (onde a área de estudo encontra-se), solos e hidrografia, foram adquiridos a partir de 

consultas ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O limite da APA 

das Onças foi adquirido junto ao órgão gestor da Unidade de Conservação - UC em questão, a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente do estado da Paraíba - SUDEMA. Os 

vetores correspondentes ao estado da Paraíba foram adquiridos no site da Agência Executiva 

de Gestão das Águas do estado da Paraíba - AESA. 

Para gerar alguns dados do quadro físico, foi utilizada a imagem de satélite 

produzida pela Missão Topográfica de Radar Transportado (SRTM – Shuttle Radar 

Topography Mission) com resolução espacial de 90 metros, disponibilizada gratuitamente no 

site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2013). 

No tratamento dos dados levantados, foram utilizados os softwares Global Mapper 

11 e SPRING 5.2.1, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, 

disponibilizado gratuitamente no site da instituição. O Global Mapper 11 foi utilizado na 

geração das curvas de nível com equidistância de 30 metros. O SPRING 5.2.1 foi utilizado 

nos processos de vetorização dos polígonos referentes ao limite do município, os polígonos de 
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solo, os polígonos da geologia, a rede de hidrografia. A seguir, temos as descrições da 

aquisição dos dados. 

 

1.1 Rochas 

 

O s dados de geologia foram adquiridos a partir do arquivo disponibilizado pela 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2005) do projeto Cadastro de Fontes 

de Abastecimento por Água Subterrânea. Em cima do mapa da geologia do município de São 

João do Tigre, realizou-se a vetorização dos polígonos referentes a cada classe geológica 

presente. 

Com os polígonos vetorizados, classificou-se as rochas de acordo com as 

informações dispostas no arquivo citado no parágrafo anterior. Com as classes de geologia 

determinadas, foi gerada a grade de ponderação através da linguagem de programação 

Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico (LEGAL). 

A grade foi gerada a partir dos valores descritos na metodologia de Crepani et al. 

(2001), onde foram atribuídos valores de vulnerabilidade das rochas encontradas na APA das 

Onças. Os valores foram adaptados segundo a tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Escala de vulnerabilidade das rochas. 

 
Fonte: Crepani et al. (2001). 



22 
 

 

1.2 Declividade 

 

As classes de declividade foram obtidas a partir da imagem SRTM, onde foram 

geradas curvas de nível no Global Mapper com equidistâncias de 30 m. As curvas foram 

fatiadas no menu MNT do Spring 5.2.1, para que as classes com os intervalos de graus fossem 

gerados. Com as classes geradas, passou-se à criação da grade ponderada da declividade, 

gerada através da linguagem LEGAL. 

Os valores foram atribuídos a cada intervalo de declividade em graus, sendo 

adaptados de Crepani et al. (2001), conforme demonstra a tabela 2. 

 
Tabela 2 – Valores de vulnerabilidade da declividade  

 
Fonte: Crepani et al. (2001) 
 

 

1.3 Pluviosidade 

 

Foram utilizadas as isoietas do projeto de Zoneamento Ecológico Econômico do 

Cariri (PARAÍBA, 2005). As isoietas foram geradas através de interpolação dos postos 

pluviométricos presentes no estado. Os valores para a geração da grade de pluviometria 

também foram adaptados de Crepani et al. (2001), de acordo com a tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores de vulnerabilidade para a intensidade de dissecação do relevo 

 
Fonte: Crepani et al. (2001) 
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1.4 Solos 

 

As classes de solos foram geradas a partir do arquivo do Levantamento Exploratório-

Reconhecimento de Solos da Paraíba (EMBRAPA, 1972), do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Cariri (2005) e com base em observações de campo, gerando por fim as classes 

das associações dos solos. A partir das classes foi gerada a grade ponderada com os valores 

para cada associação, adaptados de Crepani et al. (2001). 

 

Tabela 4 – Valores de vulnerabilidade do solo. 

 
Fonte: Crepani et al. (2001). 

 

 

1.5 Vegetação 
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Para a geração da grade de vegetação, utilizou-se um produto SAVI desenvolvido 

por Monteiro (2013). Em aspectos gerais, o SAVI foi proposto por Huete (1988), trabalhando 

com a linha do solo associada à vegetação. Este possui a propriedade de minimizar os efeitos 

do solo sobre a vegetação, e para isso introduz uma constante de ajuste de solo L à vegetação, 

que varia entre 0 e 1 para caracterizar sua densidade. 

O produto do SAVI foi importado para o Spring e, através de uma classificação não 

supervisionada, foram geradas as classes referentes a cada tipo de vegetação e degradação 

encontrados. A partir das classes geradas, adaptou-se o disposto em Crepani et al. (2001), 

quanto ao grau de vulnerabilidade à erosão do solo. Neste caso, de acordo com os tipos de 

vegetação existente, atribui-se um valor entre 1,0 à 3,0 caracterizando esses valores dentro da 

Ecodinâmica. A partir daí, foi gerada a grade de ponderação. 

 

 

2) Definição das Unidades de Paisagem 

 

As unidades de paisagem referem-se as unidade descritas por Bertrand (1979; 2009):  

Geossistema,  Geofácie e Geótopo. Essas unidades foram delimitadas a partir da análise da 

imagem SRTM sombreada. A princípio, a imagem foi importada para o software Spring 5.2.1, 

onde foram geradas as isolinhas de altitude. Após esse procedimento, recortou-se a imagem 

de acordo com limite da APA. 

Em seguida, a fim de gerar o mapa Hipsométrico, através de uma análise exploratória 

realizada pelo software, obteve-se as cotas de valor máximo e mínimo. O valor mínimo da 

cota era de 568 e o máximo de 1172, porém para que houvesse melhor visualização, os 

valores foram arredondados para 560 e 1180, sendo as classes divididas em 16 com passo de 

40 m, a fim de não compartimentar excessivamente o relevo. A divisão em 16 classes foi para 

que houvesse uma melhor visualização dos compartimentos definidos para o relevo. O mapa 

foi então gerado a partir do menu MNT – Fatiamento, onde foram associadas as 16 classes 

definidas anteriormente. 

Para visualização dos compartimentos do relevo, gerou-se um Modelo Digital de 

Elevação em visualização 3D, facilitando as classificações das unidades de paisagem. 

Para visualização das menores unidades de paisagem classificadas por Bertrand 

(1979; 2009) como sendo o Geofácie e o Geótopo, foram gerados perfis topográficos com 

base na imagem SRTM, com visualização dos traços em cima do mapa Hipsométrico a fim de 

facilitar as análises de interpretação do que foi identificado nos trabalhos de campo. 
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3) Análise Ecodinâmica 

 

A partir das grades geradas de geologia, declividade, pedologia, pluviometria e 

vegetação, foi possível obter o mapa Ecodinâmico. A análise Ecodinâmica se deu através do 

LEGAL, onde juntou-se todas as grades, dividindo-as pela quantidade de produtos gerados de 

acordo com a fórmula apresentada a seguir, adaptada para esta pesquisa, encontrada na 

metodologia de Crepani et al. (2001): 

 

  
                                                 

 
 

 

Assim, obteve-se a grade da Ecodinâmica, sendo Fatiada no menu MNT para que se 

obtivesse as classes correspondentes de vulnerabilidade, indo de Estável à Instável. Os valores 

atribuídos as classes foram adaptadas de Crepani et al. (2001), de acordo com a tabela 5. 

 

Tabela 5 – Escala de vulnerabilidade. 

 
Fonte: Crepani et al. (2001). 
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CAPÍTULO I 

 

PAISAGEM E ECODINÂMICA: CONTRIBUIÇÕES AOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

 

1.1 DO NATURAL AO ANTROPIZADO 

 

O desenvolvimento da humanidade é um motor dinâmico que proporciona grandes 

transformações na Natureza através do sistema econômico, político e cultural em que se 

mantém e organiza. 

Aos poucos os alicerces do mundo natural tem ficado para trás mediante uma 

civilização estruturada na busca de um mundo cada vez mais planejado, controlado e 

manufaturado, perdendo o sentimento de seres integrantes da Natureza. Considerar a Terra 

como um conjunto de recursos, cujo valor intrínseco não é maior que sua utilidade no 

momento, tornou-se comum e corriqueiro, levando a uma crença de que a Natureza é tão 

poderosa e vasta, que nada que o Homem faça ocasionará algum efeito duradouro ou 

importante sobre o funcionamento dos sistemas naturais (OLIVEIRA e MACHADO, 2012). 

Dentro da perspectiva da crescente tendência das sociedades de reduzir o valor dos 

investimentos a longo prazo, ignorando as consequências dos atos desordenados do Homem 

aliado ao sentimento de dissociação da Natureza, pode se dizer que as sociedades e/ou 

culturas criam, reinventam ou estabelecem uma definição ou ideia do que seria a Natureza. O 

seu conceito, dentro desta visão, passa a não ser natural, mas produto das modificações 

instituídas pelo homem, criando tanto o conceito como gerando problemas dentro da ótica 

sociedade-natureza. 

Compreender que a problemática ambiental deve ser analisada de forma integrada é 

conceber que a Natureza não deve ser encarada de maneira compartimentada ou dissociada, 

mas através de um diálogo entre as partes que a compõe, levando à construção de um 

conhecimento mais aprofundado sobre a relação do Homem com o meio ao qual se integra. 

O crescente conhecimento da ciência sobre a intensificação dos processos 

ocasionados pelos efeitos das ações desordenadas do Homem no que se convencionou chamar 

de Natureza, fez com que a compreensão sobre as questões ambientais aumentassem. Assim, 

Leff (2001, p. 217) destaca que: 

 

A crise ambiental não é crise ecológica, mas crise da razão. Os problemas 

ambientais são, fundamentalmente, problemas do conhecimento. Daí podem 
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ser derivadas fortes implicações para toda e qualquer política ambiental – 

que deve passar por uma política do conhecimento –, e também para a 

educação. Aprender a complexidade ambiental não constitui um problema de 
aprendizagem do meio, e sim de compreensão do conhecimento sobre o 

meio. 

 

Desta forma, é possível dizer que a problemática ambiental, caracterizada por 

questões como poluição e degradação do meio e pela crise de recursos energéticos e de 

alimentos, tem suscitado pressões para uma mudança de ênfase das Ciências que se propõem 

estudar a Natureza, passando de descobridoras de conhecimento à detentoras de resoluções 

para os problemas gerados pelas transformações 

A preocupação com essa Natureza transformada pelo Homem, é retomada através 

das discussões sobre a questão ambiental, a qual passa a ocupar um lugar central no mundo, 

notadamente a partir da década de 1960, onde através das pressões exercidas pelo crescente 

aumento da população e seu desenvolvimento sobre os limitados recursos do planeta, geraram 

grande preocupação com o destino de tais recursos.  

Sem dúvida, é possível considerar que o desenvolvimento das sociedades 

caracterizado, principalmente, pelo crescente avanço tecnológico e sua influência na 

economia mundial, levou a natureza a sofrer um esmaecimento dentro de um cenário onde o 

fato preponderante era (e continua a ser) a artificialização do meio ambiente. Nesse contexto, 

 

A história da humanidade parte de um mundo de coisas em conflito para um 
mundo de ações em conflito. No início, as ações se instalavam nos 

interstícios das forças naturais, enquanto hoje é o natural que ocupa tais 

interstícios. Antes, a sociedade se instalava sobre lugares naturais, pouco 

modificados pelo homem, hoje, os eventos naturais se dão em lugares cada 
vez mais artificiais, que alteram o valor, a significação dos acontecimentos 

naturais (SANTOS, 2008, p. 147). 

 

A significação e os valores dos acontecimentos naturais estão alterados pela forma de 

desenvolvimento da sociedade, que mesmo "sendo parte da natureza, ao ser uma de suas 

espécies biológicas, ao mesmo tempo, devido à organização social e à capacidade de trabalho, 

os seres humanos podem modificar e transformar a natureza" (RODRIGUEZ, 2010, p. 155), 

modificando assim, a importância dos acontecimentos naturais e sociais. 

É pertinente dizer que o conhecimento científico é ambivalente, pois ao passo que 

afasta o homem do natural, tenta solucionar os problemas causados por este afastamento, 

sendo portanto, o equilíbrio que se busca dentro da relação sociedade (e sua forma de 
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organização e desenvolvimento) e natureza (com sua maneira de transfigurar-se diante das 

intervenções nela imposta). Em outras palavras, 

 

A natureza pode influenciar e moldar certos gêneros de vida, mas é sempre a 

sociedade, seu nível de cultura, de educação, de civilização, que tem a 

responsabilidade de escolha, segundo uma formula que é bastante conhecida 
- "o meio ambiente propõe, o homem dispõe" (GOMES, 1995, p. 55-56). 

 

Assim, ao longo de muito tempo, o homem vem dispondo da natureza segundo sua 

vontade e interesse, criando uma relação ora positiva, ora negativa, onde a necessidade de 

analisar estes polos é muito significante, tendo em vista a articulação necessária entre os dois 

elementos. 

É importante assinalar que em tese a Geografia, desde sua autonomia, buscou 

compreender o espaço integrando os componentes que o formam (físicos e bióticos), 

buscando a totalidade dentro da análise. Entretanto, na prática, em sua evolução enquanto 

Ciência, essas relações existentes na Natureza foram separadas, sendo os fenômenos naturais 

estudados pela Geografia Física, e em outra ponta as relações humanas passaram a ser 

estudadas pela Geografia Humana, criando-se assim uma dicotomia. Dessa forma, 

 

Para muitos geógrafos a dicotomia entre Geografia Física x Geografia 

Humana está cristalizada. Assim, ao fazer Geografia deve-se optar por 
Geografia Física ou Geografia Humana. Alguns, até, justificam-na, não 

através do sistema clássico de divisão da ciência, mas com base no 

materialismo histórico, esquecendo estes geógrafos que, neste contexto 
teórico filosófico, o conhecimento é totalizante. É possível conceber uma 

história da natureza e uma história da sociedade, porém a formação da 

sociedade perpassa a socialização da natureza. Por conseguinte, é tarefa da 
Geografia interpretar a contradição entre natureza e sociedade, entre outros 

temas, partindo da categoria da totalidade (SUERTEGARAY, 2002, p. 15). 

 

Em relação ao espaço, este é abordado dentro de diversas ciências, empregando o 

sentindo que convier a determinada área do conhecimento, através de expressões como espaço 

sideral, espaço econômico, entre outros. Na Geografia, a expressão espaço geográfico foi 

concebido de diferentes maneiras (SUERTEGARAY, 2001), estando o espaço ora 

identificado pela natureza, ora pelas marcas impressas pelo Homem nesta Natureza. 

O espaço , segundo Santos (2008, p. 63): 

 

é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 
de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 

mas como o quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza 
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selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo 

substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, 

cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como 
uma máquina. 

 

A perspectiva que Santos (2008) traz reflete o espaço transformado com suas 

paisagens novas ou reprojetadas dentro do perfil de desenvolvimento do homem. Assim, as 

paisagens foram percebidas pelos geógrafos como a expressão materializada das relações do 

homem com a natureza num espaço circunscrito (SUERTEGARAY, 2001), sendo este espaço 

constituído por um rico e complexo mosaico de paisagens, tanto as criadas naturalmente 

quanto as produzidas pela sociedade humana (MENDONÇA, 2011). 

Desta forma, deve-se pensar a paisagem além do visível, com todas as relações 

inscritas no seu âmago e naquela paisagem socialmente produzida, resultante de um processo 

de articulação entre certas particularidades naturais (geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, climáticas, cobertura vegetal) e sociais (uso e ocupação do solo) (ALMEIDA, 

2012). 

 

 

1.1.1 Paisagem 

 

Como categoria de análise científica dentro da Geografia, a paisagem (landschaft,  

paysage ou landscape) surge em diversos trabalhos durante os séculos XVIII e XIX 

(OLIVEIRA, 2012), passando pelas tradicionais escolas alemã e francesa, na primeira 

focando os fatores geográficos agrupados em unidades espaciais (fatores naturais e humanos) 

numa forma estática e na segunda numa forma mais dinâmica focalizando o caráter processual 

(relacionamento do homem com seu espaço físico) (SHIER, 2003). 

Segundo Mendonça (1989), as premissas históricas do conceito de paisagem, para a 

geografia, surgem no momento em que o homem, ao mesmo tempo em que começa a 

distanciar-se da natureza, adquire técnica suficiente para vê-la como algo passível de ser 

apropriado e transformado segundo sua técnica e vontade. A partir de então a paisagem passa 

a ter um significado diferenciado, deixando de ser apenas uma referência espacial ou um 

objeto de observação, colocada num contexto cultural e discursivo, primeiramente das artes e 

depois nas abordagens científicas rompendo com a ideia de que a paisagem era algo 

indecifrável (SCHIER, 2003). 

Na perspectiva descrita a cima, Schier (2003) destaca que 
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Paisagens são, em quase todas as abordagens dos séculos XIX e XX, 
entidades espaciais que dependem da história econômica, cultural e 

ideológica de cada grupo regional e de cada sociedade e, se compreendidas 

como portadoras de funções sociais, não são produtos, mas processos de 
conferir ao espaço significados ideológicos ou finalidades sociais com base 

nos padrões econômicos, políticos e culturais vigentes. 

 

Dentre os trabalhos desenvolvidos no período de reconhecimento da paisagem 

enquanto categoria de estudos, é possível destacar os trabalhos e viagens  do alemão 

Alexander Von Humboldt, que passam a oferecer um cunho científico à paisagem. Em suas 

viagens descrevia o que cada paisagem apresentava quanto as formas do relevo, vegetação 

natural ou cultivada, etc., tendo esse conceito um significado fortemente natural, onde o 

conteúdo dessa noção expressava a ideia da interação entre todos os componentes naturais e 

um espaço físico concreto (RODRIGUEZ, 2002). Para Humboldt a análise científica também 

produzia uma grande satisfação estética (VITTE, 2007) e impacto reflexivo naquele que 

observa.  

Em relação a essa última observação, Humboldt (1982, p. 161) destacou que: 

 
[...] o caráter fundamental de uma paisagem e de qualquer cena imponente 

da natureza deriva da simultaneidade de ideias e de sentimentos que suscita 
no observador. O poder da natureza se manifesta, por assim dizê-lo, na 

conexão de impressões, na unidade de emoções e sentimentos que se 

produzem, em certo modo, de uma só vez. 

 

A paisagem, enquanto objeto de pesquisa capaz de refletir no espaço o resultado das 

interações entre os diferentes processos que a compõe, passa a ser caracterizada por uma 

determinada combinação de fatores dinâmicos que se manifestam segundo as mais diferentes 

etapas da evolução humana (socioeconômica, política e cultural) (TAVARES DE MELO, 

1983 apud SILVA, 1997). 

A paisagem passa a se vista como um produto cultural resultado do meio ambiente 

sob ação da atividade humana. Nesse contexto, a problemática ambiental está ligada à questão 

cultural, considerando a ação diferenciada do Homem na paisagem. De modo geral, 

considera-se que a transformação da paisagem pelo Homem representa um dos elementos 

principais na sua formação tendo o aspecto cultural um papel importante na determinação do 

comportamento das pessoas em relação a Natureza ou ambiente. 

Desta maneira, Tricart (1979, p. 18), adaptando a definição proposta por P. 

Deffontaines, compreende a paisagem como "uma porção do espaço perceptível a um 
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observador, onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e interações do 

qual só percebemos, em determinado momento, o resultado global". Dessa forma, a paisagem 

existe a partir de um processo de articulação entre os elementos constituintes do espaço. 

Ab'Sáber (2003) argumenta que a paisagem é uma herança de processos fisiográficos 

e biológicos, patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram em fatias 

menores ou maiores de um conjunto paisagístico de longa e complicada elaboração, sendo 

esses povos responsáveis por essa paisagem, pois, segundo o referido autor, "todos têm uma 

parcela de responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-predatória dessa herança 

única que é a paisagem terrestre" (AB'SÁBER, 2003, p. 10). 

A paisagem é, portanto, um conjunto de formas que, num dado momento, exprime 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. Sendo, 

portanto, transtemporal, juntando objetos passados e presentes intrínsecos nas relações dos 

elementos que a compõem. O espaço compreende essas formas mais a vida que as anima 

(SANTOS, 2008).  

As relações existentes no espaço o transformam de acordo com as necessidades 

humanas e suas formas de organização, criando, portanto, novas paisagens, naturais ou 

sociais, dinâmicas e modificadas. Dentro de um universo conceitual extenso sobre a 

paisagem, Bertrand (2009, p. 33) traz que: 

 

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

É, numa determinada porção do espaço, o 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. 

 

O citado autor não privilegia nem a natureza nem o homem, porém, de certa maneira, 

a paisagem é vista como produto da articulação dos elementos que integram o espaço. Desta 

forma, é possível dizer que o homem (enquanto elemento biológico) tem uma certa 

dependência do meio natural, pois toda relação que o mesmo desenvolve entre si e com outras 

espécies ou elementos, tem como base o ambiente onde vive, quer seja do ponto de vista 

natural, quer seja condicionado pelos usos dos recursos naturais. 

Em uma perspectiva naturalista, Grigoriev (1968) compreende as paisagens através 

de manifestações locais associadas à feições de relevo, litologia, clima e solo, compondo 

sistemas dinâmicos e integrados. As paisagens não podem ser consideradas como uma soma 

dos elementos geográficos isolados, mas o resultado da dinâmica desses elementos (físicos, 

biológicos e antrópicos), que tornam a paisagem um conjunto único. 
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Entretanto, as interações entre os elementos naturais e antrópicos são essenciais na 

compreensão da paisagem, não podendo, segundo Sauer (1998, p. 42), "formar uma ideia de 

paisagem a não ser em termos de suas relações associadas ao tempo, bem como suas relações 

vinculadas ao espaço". A área modificada pelo homem e sua apropriação para o seu uso 

tornam-se de importância fundamental na integração dos elementos da paisagem, pois a área 

posterior à atividade humana é representada por um conjunto de fatos morfológicos, ou seja, 

as formas que o homem introduziu. 

O aspecto anteriormente descrito é fortalecido por Dolfuss (1973) o qual defende que 

a paisagem define-se ou explica-se a partir das formas de sua morfologia em sentido amplo. 

As formas surgem dos elementos naturais ou são provenientes da intervenção humana que 

imprime sua marca no espaço, transformando o ambiente e sua dinâmica. 

Desta maneira, para se chegar a um entendimento adequado da paisagem através de 

um dado momento ou espaço, o estudo envolvendo as relações e transformações dos seus 

elementos naturais e sociais torna-se necessário. Ressaltando que "a análise da paisagem é 

primeiramente uma operação de sensibilização, sob todos azimutes, aos problemas de meio 

ambiente e de transformação de território igualmente" (BERTRAND, 2009, p. 296). 

Na década de 1970, Bertrand (1972) destacou que "o estudo das paisagens não pode 

ser realizado senão no quadro de uma geografia física global", pois a paisagem composta por 

elementos geográficos que se articulam uns com os outros, transforma-se ao passo que as 

mudanças impostas no ambiente sensibilizam o espaço ao perceber as alterações dos 

elementos individuais, porém de relação intrínseca dentro de um sistema natural de troca de 

matéria e energia. 

O sistema, segundo Tricart (1977, p. 19) é definido como "um conjunto de 

fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e energia. Esses fluxos originam 

relações de dependência mútua entre os fenômenos" formando relações estruturadas entre os 

elementos da paisagem. Assim, o enfoque sistêmico busca compreender as relações de 

interdependência entre os sistemas e subsistemas presentes nas diferentes paisagens 

(ALMEIDA, 2012). Dessa forma,  

 

A partir da visão sistêmica, concebe-se a paisagem como um sistema 

integrado, no qual cada componente isolado não possui propriedades 

integradoras. Estas propriedades integradoras somente desenvolvem-se 

quando estuda-se a paisagem como um sistema total (RODRIGUEZ, 2010, 
p. 47). 
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O equilíbrio de um sistema pode ser alterado a partir da inserção de ações 

inadvertidas desenvolvidas pelo homem, caracterizado pela regulação das suas variáveis 

internas mediante as condições externas (ALMEIDA, 1999).  

 

 

1.1.2 Geossistema 

 

Dentro da visão ecológica, o viés sistêmico foi empregado pelo termo Ecossistema, 

definido por Tansley, em 1934, como "um conjunto de seres vivos mutuamente dependentes 

uns dos outros e do meio ambiente no qual vivem” (TRICART, 1977, p. 17), sendo este 

conjunto estruturado pelas interações que esses seres vivos exercem uns sobre os outros e que 

existem entre eles o seu meio (TRICART, 1982). Por não ter dimensão fixa, a noção de 

Ecossistema difere da de paisagem, pois através dos conceitos que buscam definí-la, tem-se 

que ela é espacializável, concreta. 

No âmbito da Geografia Física, a paisagem é tida como categoria de análise 

descritiva e concreta adquirindo uma dimensão lógica, passível de representação cartográfica 

(TRICART, 1982). Sob a influência da concepção sistêmica, os estudos relativos à paisagem 

e a Geografia Física adquiriram maior rigor cientifico, sendo possível sistematizar algumas 

metodologias de classificação da paisagem (ALMEIDA, 2012, p. 32). 

No contexto anteriormente descrito, a análise da paisagem através de estudos na 

vertente da Ecologia da Paisagem (Landschaftsökology) é uma das possibilidades 

interpretativas do aspecto sistêmico e complexo da natureza. Este termo foi empregado pelo 

biogeógrafo alemão Carl Troll no ano de 1939, onde utilizou o termo reagrupando “os 

elementos da paisagem de um ponto de vista ecológico, dividindo-os em ecótopos, unidades 

comparáveis aos ecossistemas” (SCHIER, 2003, p. 84). 

 

O estudo da Ecologia da Paisagem pode ser considerado, portanto, uma 
abordagem sistêmica do meio ambiente, diferenciando unidades espaciais 

relativamente homogêneas em seus atributos constituintes e processos 

vigentes, se oferecendo assim como importante estratégia metodológica para 

a Geografia Física (NETO, 2008, p. 247). 

 

Por outro lado, apesar de tentar considerar a dinâmica espacial de diferentes 

paisagens, a Ecologia da Paisagem não conferiu uma definição mais precisa dos ecótopos. 

Desta maneira, dentre as diversas possibilidades de abordagens nos estudos geográficos, numa 

tentativa de tornar espacializável a noção de ecossistema e de estabelecer um estudo levando 
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em consideração o equilíbrio entre as relações verticais dos estudos ecossistêmicos e as 

relações horizontais da Ecologia da Paisagem surge o Geossistema (ALMEIDA, 2012). 

A Teoria Geossistêmica inserida num contexto de desenvolvimento descontínuo e, de 

certa forma, isolado do conhecimento teórico - metodológico da Geografia Física, surge 

fundamentada na Teoria Geral dos Sistemas, proposta pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy 

em 1901, e apresentada pela primeira vez em 1937, durante o seminário de Filosofia de 

Charles Morris, na Universidade de Chicago (BERTALANFFY, 1975). Esta Teoria visava 

tanto a investigação científica dos sistemas em diversas ciências quanto sua aplicação 

tecnológica (RODRIGUES, 2001). 

Em referência à Teoria Geral dos Sistemas, Gregory (1943 apud RODRIGUES, 

2001, p.72) ressalta que: 

 

Ela propõe que os sistemas podem ser definidos como conjuntos de 

elementos com variáveis e características diversas, que mantêm relações 

entre si e entre o meio ambiente. A análise poderá estar voltada para a 
estrutura desse sistema, para seu comportamento, para as trocas de energia, 

limites, ambientes ou parâmetros. 

 

Para Christofoletti (1999) os sistemas ambientais representam entidades organizadas 

na superfície terrestre, onde os ecossistemas estão correlacionados aos sistemas ambientais 

biológicos e os Geossistemas estão para os sistemas ambientais das sociedades humanas. 

O termo Geossistema, por sua vez, foi formulado pela escola russa e lançado por 

intermédio do geógrafo soviético V. B. Sotchava na década de 1960. A escola francesa 

contribuiu com a difusão deste termo no mundo ocidental, assim como por iniciativa do 

biogeógrafo francês Georges Bertrand, na mesma década, em 1968. 

De acordo com Sotchava (1977, p. 6) a concepção de Geossistemas "confere precisão 

aos limites entre a Geografia Física e as outras disciplinas geográficas definindo, ao mesmo 

tempo, a essência do seu campo de investigação e o seu lugar no conjunto da Geografia". 

Ainda segundo Sotchava (1977) mesmo o Geossistema sendo baseado nos fenômenos 

naturais, os fatores econômicos e sociais, influenciando sua estrutura e particularidades 

espaciais, são levados em consideração no período de seu estudo. 

O Geossistema concebe, segundo Christofoletti (1999), uma ligação entre a natureza 

e a sociedade, onde os fenômenos naturais em sua estrutura e qualidades são acometidos de 

interferências dos fatores econômicos e sociais. Assim o Geossistema passa a ser um 

complexo natural cujo arranjo e dinâmica são susceptíveis a receber inputs oriundos da 

dinâmica econômica e social (NETO, 2008), onde dentro da expansão sistêmica, o meio 
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ambiente é formado por sistemas que interferem e condicionam as atividades sociais e 

econômicas, através da inserção de matéria e energia provenientes dos sistemas ambientais 

físicos. Considera, assim, a Natureza como um sistema dinâmico aberto e hierarquicamente 

organizado. 

Os sistemas ambientais físicos, também designados de Geossistemas, possuem uma 

expressão espacial, onde esse sistemas, segundo Christofoletti (1999, p. 42) 

 

representam a organização espacial resultante da interação dos elementos 

componentes físicos da natureza (clima, topografia, rochas, água, vegetação, 
animais, solos) possuindo expressão espacial na superfície terrestre e 

representando uma organização (sistema) composta por elementos 

funcionando através dos fluxos de energia e matéria, dominante numa 

interação areal. As combinações de massa e energia, no amplo controle 
energético ambiental, podem criar heterogeneidade interna no geossistema, 

expressando-se em mosaico paisagístico. 

 

Para Monteiro (2001, p. 104), a noção de Geossistemas aparece como um conceito 

integrador na Geografia, destacando que  

 

Nada indica que se haja firmado no conceito de "Geossistema" em 

PARADIGMA para a Geografia, nem mesmo para a Geografia Física. [...] 

Se nos ativermos ao campo do "Geossistema" vemos que a procura 

despertou o interesse e emergiu como programa de investigação em 
diferentes lugares, em diferentes geografias. 

 

Apesar de ter marcado o desenvolvimento da Geografia Física por apresentar-se 

como uma metodologia sistêmica unificadora que contribuiu para a desmarginalização desse 

ramo da tradicional Geografia, a concepção de Geossistema, apresentada por Sotchava, e sua 

classificação em sistemas naturais de nível local, regional ou global, onde as classes de 

unidades homogêneas são chamadas de geômeros e as unidades de estrutura diferenciada de 

geócoros (SOTCHAVA, 1978), recebeu críticas por não apresentar claramente os critérios 

para classificação e subdivisão do Geossistema, tornando-se um conceito teórico de difícil 

aplicação prática na concepção de alguns pesquisadores. 

Mesmo sendo um modelo criticado, autores como Bertrand se utilizaram dele nos 

processos de suas pesquisas. Assim, como o conceito de Geossistema é comumente associado 

ao conceito de paisagem, o artigo publicado por Bertrand no Brasil em 1972, intitulado 

"Paisagem e Geografia Física Global: Esboço Metodológico", mostra a paisagem analisada 

dentro da visão sistêmica e integrada, não tratando apenas da paisagem natural, mas da 
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paisagem total integrando o homem, destacando que a noção de escala é inseparável do estudo 

da paisagem. 

Acrescentamos ainda que no contexto anteriormente descrito Bertrand coloca a 

paisagem dentro do Geossistema como unidade resultante da combinação de fatores que 

caracterizam a mesma por certa homogeneidade fisionômica, por uma forte unidade ecológica 

e biológica, e por fim, por um mesmo tipo de sistema de evolução. 

A partir dessa visão holística, sistêmica e integrada da paisagem, Bertrand (1972) 

propõe uma taxonomia das paisagens em função da escala e nas escalas têmporo-espaciais da 

geomorfologia de Cailleux e Tricart. Ao contrário da proposta de Sotchava, Bertrand não 

subdivide o Geossistema, mas o posiciona dentro de uma escala de classificação da paisagem 

dividida em seis níveis taxonômicos categorizados em unidades de paisagens superiores e 

inferiores, como pode ser visualizado no quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1– Esboço da classificação da paisagem proposto por Bertrand 
Unidade de 

Paisagem 

Escala Têmporo-

Espacial(CAILLEUX; 

TRICART) 

Exemplo tomado numa 

mesma série de 

paisagem 

Relevo Elementos 

fundamentais 

Zona 

G = Grandeza 

G.I 

+ 1.000.000 km2 
Intertropical - 

Climáticos e 

estruturais Domínio 
G.II 

100.000 a 1.000.000 km2 

Das Caatingas 

semiáridas ou dos 

Sertões 

Domínio 

estrutural 

Região 
G.III-IV 

1.000 a 100.000 km2 Planalto da Borborema 
Região 

estrutural 

Geossistema 
G.IV-V 

± 10 a 1 km2 Atlântico Montanhês 
Unidade 

estrutural 
Biogeográficos 

e antrópicos Geofácies G.VI 
Prado de ceifa com 

Molinio 
- 

Geótopo G.VII 
"cadiés" de dissolução com 

"Aspidium Londhitis" 
- 

Fonte: Adaptado de Bertrand (1972/2009); Nascimento e Sampaio (2004/2005). 

 

Os níveis superiores são: a Zona, o Domínio e a Região, considerando que a Zona se 

define pelo seu clima e por seus biomas; a definição do Domínio fica a cargo da combinação 

do relevo com o clima; a Região define-se pela combinação do relevo, do clima e da 

vegetação. Os níveis inferiores correspondem ao Geossistema, o Geofácies e o Geótopo. 

Bertrand (2009, p. 39) diz que o [...]”geo ’sistema’ acentua o complexo geográfico e a 

dinâmica de conjunto; geo ’fácies’ insiste no aspecto fisionômico e geo ‘topo’ situa essa 

unidade no último nível da escala espacial”. 

Conforme a classificação de Bertrand (1972) descrita no quadro 1, o Geossistema 

situa-se entre a IV e V grandeza têmporo-espacial, que vai de alguns quilômetros a algumas 
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centenas de quilômetros quadrados, tratando-se de uma unidade dimensional que abarca 

grande parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem. Dessa forma, o 

Geossistema apresenta uma boa base para os estudos de organização do espaço por ser 

compatível com a escala humana. 

Almeida (2012, p. 36) destaca que o Geossistema, enquanto unidade de paisagem, 

"resulta da combinação local e única de todos os fatores (sistema de declive, clima, rocha, 

manto de decomposição, hidrologia das vertentes) e de uma  dinâmica comum (mesma 

geomorfogênese, pedogênese idêntica, mesma degradação antrópica da vegetação)". 

O Geossistema corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis, definindo-se 

por uma certa quantidade de matéria e por energia interna, diferenciando-se os componentes 

abióticos, bióticos e antrópicos, gerando um modelo geográfico territorial que integra as 

diversas relações entre esses componentes, tornando-o um conjunto de interações verticais em 

uma rede de relações laterais, resultado da dinâmica entre o potencial ecológico, a exploração 

biológica e a ação antrópica, descrita na figura 1(BERTRAND, 2009). 

 

Figura 1 – Teorização do Geossistema. 

 

Fonte: Bertrand (2009, p. 41). 

 

Segundo Bertrand (1972), o potencial ecológico é estudado em si mesmo e não 

limitado a um certo lugar, sendo o resultado da combinação de fatores geomorfológicos 

(natureza das rochas e dos mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes...), 

climáticos (precipitações, temperatura...) e hidrológicos (lençóis freáticos epidérmicos e 
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nascentes, pH das águas, tempos de ressecamento do solo...). É possível dizer que existe um 

processo de continuidade ecológica dentro de um Geossistema, onde a descontinuidade desse 

processo marca a passagem de um Geossistema a outro. 

Ainda segundo Bertrand (1972), a exploração biológica corresponde a vegetação, 

solo e fauna, que em equilíbrio com o potencial ecológico, estabelece um estado de clímax ao 

Geossistema. A ação antrópica caracteriza-se pela ocupação socioeconômica, que, por 

exemplo, ativa ou desencadeia processos de erosão ou modifica a vegetação natural pela 

introdução de processos agropecuários.  

O potencial ecológico e a exploração biológica são dados com relativa instabilidade, 

variando no tempo e espaço, tendo a vegetação uma dinâmica própria, assim como o solo. As 

intervenções humanas nesses elementos são sentidas através da noção de clímax e pela noção 

de biostasia e resistasia, esses dois últimos tidos como conjuntos de Geossistemas. 

De acordo com Silva (1995), a biostasia corresponde ao período durante a evolução 

geológica onde os seres vivos conseguiram atingir o clímax. Por assim dizer, é possível 

caracterizar a biostasia como uma fase de equilíbrio climácico, sendo a atividade 

geomorfogenética fraca ou nula. Já a resistasia representa uma fase de modificação sensível 

do equilíbrio climácico, onde a geomorfogénetica domina a dinâmica global da paisagem. Os 

fenômenos de instabilidade geralmente caracterizam-se por algumas ações impostas pelo 

homem, contudo em alguns locais essa instabilidade é tida como natural. 

Cabe ressaltar que o Geossistema, em seu conjunto, não apresenta um aspecto 

fisionômico necessariamente homogêneo. Ele é formado por diferentes paisagens que 

descrevem os diversos estágios de sua evolução. Estas paisagens são ligadas umas as outras 

através de uma série dinâmica tendendo a um mesmo clímax ou desenvolvimento máximo, 

unindo as unidades fisionômicas num mesmo grupo geográfico, formando assim os 

Geofácies, que se estendem por alguns quilômetros (BERTRAND, 2009). 

Desta forma, no interior de um Geossistema, o Geofácies corresponde a uma parte 

fisionomicamente homogênea, situada na grandeza VI da escala de Cailleux e Tricart. Em 

cada Geofácies pode-se distinguir um potencial ecológico e uma exploração biológica, 

podendo ser diferenciado por um tipo de formação vegetal ou através de um determinado uso 

que se faz dele. O Geofácies representa uma pequena malha na cadeia das paisagens que 

ocorre no tempo e no espaço no interior de um mesmo Geossistema. 

Numa escala ainda menor, na grandeza VII, compreendendo uma dimensão de 

alguns metros, tem-se o Geótopo que corresponde a particularidades mesológicas, ecológicas 

e funcionais, afetando pontualmente o Geofácies. Às vezes, em algumas análises, é 
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indispensável conduzí-las no âmbito das microformas, na escala do metro quadrado ou 

mesmo do decímetro quadrado, onde encontra-se o refúgio de biocenoses originais, às vezes 

relictuais ou endêmicas. O Geótopo é a menor unidade geográfica homogênea diretamente 

discernível no terreno, é a menor unidade espacial que compõe um Geofácies. 

É necessário destacar que esta divisão é subjetiva, não sendo totalmente possível 

analisar a paisagem segundo um sistema rigorosamente hierarquizado, pois, segundo Bertrand 

(1972) o espaço geográfico não é um agrupamento de células que evoluem num circuito 

fechado. Assim, a paisagem passa a ser considerada pelo autor como um produto socializado 

desde sua origem, devendo-se pesquisá-la tanto do lado natural quanto do social, integrando 

todos os elementos componentes da paisagem. 

Entendemos que não existem mais paisagens naturais, mas partes do espaço com 

sistemas de evolução humana, sendo este o motivo dos estudos do meio no qual o homem 

vive, sem isolar o aspecto ecológico deste contexto. 

Desta maneira, para se conceber uma ideia sintética e integrada do ambiente, é 

indispensável estudar de forma analítica ou setorial a paisagem, buscando identificar e 

analisar os variados componentes geoambientais, integrando os diversos elementos que 

compõe a paisagem, bem como suas relações, incluindo o homem. 

 

 

1.1.3 A Ecodinâmica da Paisagem e algumas aplicações 

 

As relações existentes na superfície terrestre envolvendo a Natureza e o Homem, 

buscam a reciprocidade nas trocas de matéria e energia, ressaltando a contribuição de cada 

setor do ambiente, sendo ele geológico, geomorfológico, climático, hidrológico, pedológico, 

fitoecológico e socioeconômicos. Estes setores correspondem a uma ciência ou ramo 

especializado de uma ciência comum, que integram os estudos setoriais do ambiente, que 

conectados formam parte das paisagens. Assim, Nascimento e Sampaio (2004/2005, p. 176-

177) dizem que: 

 

Com efeito, a natureza, em primeiro passo, deve ser entendida de forma 

interdependente em relação aos elementos do potencial ecológico em que o 

fator biológico seja bastante considerado. A partir daí, procedem-se os 

estudos das análises e dos mapeamentos previamente executados, 
possibilitando a síntese e as correlações demandadas. 
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Os estudos integrados buscam o entendimento dos fenômenos naturais e 

socioambientais correntes no espaço geográfico dos quais intensificam a dinâmica natural da 

paisagem, que percebida como um conjunto de elementos naturais e humanos relacionados e 

interdependentes, assume uma conotação holística e sistêmica, procurando desenvolver um 

entendimento da funcionalidade ou organização da paisagem através do conhecimento do 

“[...] papel de cada elemento do quadro ambiental, no processo de funcionamento da 

paisagem – como os fluxos de energia e matéria que fazem funcionar dinamicamente a 

paisagem” (ROSS, 2010, p.40), ou seja, a Natureza. 

Assim, Segundo Tricart (1977, p. 35): 

 

A ação humana é exercida em uma Natureza mutante, que evolui segundo 

leis próprias, das quais percebemos, de mais a mais, a complexidade. [...] 
Estudar a organização do espaço é determinar como uma ação se insere na 

dinâmica natural, para corrigir certos aspectos desfavoráveis e para facilitar a 

exploração dos recursos ecológicos que o meio oferece. 

 

De acordo com Ross (1993, p. 63) a fragilidade da Natureza diante das intervenções 

humanas torna-se maior ou menor em função de suas características genéticas, onde 

inicialmente, salvo algumas regiões do planeta, "os ambientes naturais mostram-se ou 

mostravam-se em estado de equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades 

humanas passaram progressivamente a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos 

recursos naturais". 

Nesta perspectiva, na realização dos estudos integrados, fazer uso de métodos que 

tenham a integração dos setores ambientais como objetivo é de extrema importância, pois ao 

se analisar integrantemente os componentes do espaço é que se chegará a resultados próximos 

ao real, relacionando o meio físico e o homem. Desta maneira o método da Ecodinâmica 

proposta por Jean Tricart em 1977, aparece frequentemente na Geografia Física. 

A Ecodinâmica baseia-se no estudo dos ecótopos, procurando estabelecer uma 

relação entre a resistência natural dos ambientes e a intensidade das alterações provocadas 

pelo homem nos ecossistemas, onde o principal elemento para a delimitação das unidades 

Ecodinâmicas é geralmente, segundo o autor, a morfodinâmica. 

Por sua vez, a morfodinâmica depende do clima, da topografia e do material rochoso, 

permitindo a integração desses parâmetros nas unidades Ecodinâmicas, destacando que o 

conceito dessas unidades “baseia-se no instrumento lógico de sistema, e enfoca as relações 

mútuas entre os diversos componentes da dinâmica e os fluxos de energia/matéria no meio 
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ambiente”, possibilitando a identificação das modificações desencadeadas por uma 

intervenção (TRICART, 1977, p.32). 

A cobertura vegetal tem papel de destaque na Ecodinâmica, pois nos estudos 

morfodinâmicos a vegetação atua como elemento estabilizador, salientando que ao passo que 

são feitas alterações nesse elemento modifica-se o valor econômico da água, gerando uma 

dificuldade de infiltração e acumulação natural desse recurso, reduzindo a capacidade de 

hidratar plantas, suprir animais e os homens. Além desse aspecto, a alteração na cobertura 

vegetal afeta a pedogênese aumentando o risco de erosão pluvial, pois com o solo descoberto 

as gotas de chuva tem sua capacidade energética aumentada por falta de obstáculos que 

retenham a água.  

Outros elementos do espaço podem sofrer com as modificações inseridas na 

cobertura vegetal, assim, Tricart (1977) ressalta que englobar os problemas de maneira 

dinâmica, permite introduzir critérios de ordenação e gestão do território, estudando a 

organização do espaço, determinando como uma ação se insere na dinâmica natural, 

corrigindo certos aspectos desfavoráveis e facilitando a exploração dos recursos ecológicos 

que o meio oferece. 

Partindo de tais pressupostos, a Ecodinâmica de Tricart (1977) distingue três meios 

Ecodinâmicos ou morfodinâmicos, baseando-se nas relações existentes entre os processos de 

pedogênese e morfogênese. Assim, quando predomina a morfogênese prevalecem os 

processos erosivos, modificadores das formas de relevo, e quando predomina a pedogênese 

prevalecem os processos formadores de solos. 

A delimitação das unidades de paisagem definidas por Tricart (1977) baseiam-se  na 

teoria dos sistemas, considerando o ambiente em equilíbrio dinâmico como sendo estável, ao 

passo que o ambiente em desequilíbrio é instável, devido a sua alteração causada por algum 

tipo de intervenção do homem, provocando desequilíbrios temporários ou permanentes. Desta 

maneira, os meios distinguidos por Tricart (1977) são: estáveis, intermediários ou intergrades 

e os fortemente instáveis.  

Os meios estáveis são caracterizados por sua lenta evolução, muitas vezes 

imperceptível. Os processos mecânicos atuam pouco e de modo lento, referente à pedogênese, 

ou seja, à formação do solo sobre a morfogênese e a vegetação. São meios caracterizados por 

cobertura vegetal densa, dissecação do relevo moderada, solos mais profundos e baixos 

valores de intensidade pluviométrica. 

Nos meios intermediários é assegurada a passagem gradual entre os meios estáveis 

e os instáveis, confirmando, portanto a vulnerabilidade dos meios estáveis expostos a 
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condições adversas. Este meio é caracterizado por um balanço entre as interferências 

morfogenéticas e pedogenéticas. 

Nos meios fortemente instáveis  “a morfogênese é o elemento predominante da 

dinâmica natural, e fator determinante do sistema natural, aos quais outros elementos estão 

subordinados” (TRICART, 1977, p. 51). Características como condições bioclimáticas 

agressivas, ocorrendo grandes e irregulares variações de ventos e chuvas, com alto teor 

pluviométrico, relevo com forte dissecação, solos rasos, falta de cobertura vegetal densa, 

planícies e fundos de vales sujeitos a inundações e presença de intensa atividade 

socioeconômica, marcam a prevalência desse meio. 

Nos estudos sobre paisagem envolvendo a Ecodinâmica, a integração de 

metodologias que busquem aderir uma visão sistêmica é fundamental na tentativa de se 

chegar a resultados que visem a realidade do objeto estudado. Assim, buscando-se um estudo 

integrado da APA das Onças, as metodologias aqui dispostas serão as de base do Geossistema 

de Bertrand e a Ecodinâmica de Tricart. 

Os modelos de Tricart e de Bertrand assemelham-se bastante, pois têm como 

princípio a relação entre a morfogênese e a pedogênese, sendo possível associar a 

classificação de unidades de paisagem feita por Tricart a taxonomia desenvolvida por 

Bertrand, já descritas neste capítulo. 

Diante do exposto, com a finalidade de se atender aos objetivos da pesquisa incluiu-

se a este trabalho o modelo de avaliação de vulnerabilidade a processos erosivos do 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), desenvolvido por Crepani et. al. (2001),  onde a 

vulnerabilidade das unidades de paisagem é estabelecida por meio de uma escala de valores 

relativos e empíricos de acordo com a relação morfogênese e pedogênese analisando-se 

individualmente cada um dos temas: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, 

ocupação e uso do solo e clima. 

Muitas pesquisas veem considerando o uso dessas metodologias, por possibilitarem 

um estudo de integração real da paisagem dentro de uma perspectiva da vulnerabilidade do 

ambiente. Trabalhos como o de Nepomuceno et. al. (2012), que objetivou analisar a 

vulnerabilidade ambiental da região de Irecê/BA a partir da classificação Ecodinâmica de 

Tricart e do método de Crepani et. al. (2001), utilizando como apoio técnicas de 

Geoprocessamento. 

A pesquisa realizada por Silva (1995) traz uma proposta de acompanhar 

temporalmente, no período de 1972 a 1995, as transformações geoambientais ocorridas no 

Baixo Vale do Mamanguape, através de análises das variações espaciais das paisagens 
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agrárias, tomando como base a Paisagem Global de Bertrand, o Geossistema de Sotchava e a 

Ecodinâmica de Tricart. 

Almeida (2012), por sua vez, propõe um ordenamento territorial geoambiental da 

bacia hidrográfica do Rio Taperoá no semiárido paraibano. Sua proposta apoia-se na análise 

sistêmica e integrada buscando um ordenamento compatível com as potencialidades e 

vulnerabilidades da bacia. 

Numa concepção social, o estudo de Souza (2006) com objetivo de uma avaliação 

socioambiental no município de Valença, na Bahia, associa a Teoria Geral dos Sistemas com 

o modelo Geossistêmico e Ecodinâmico, buscando interagir os aspectos ambientais e sociais.  

Autores como Jurandyr Ross foram mais longe, adaptando a teoria de Tricart (1977).  

Neste caso, Ross (2010) descreve a inserção de novos critérios na definição das unidades 

morfodinâmicas desenvolvidas por Tricart (1977), adaptando a metodologia de Tricart (1977) 

principalmente em relação às escalas de trabalho, procurando estabelecer os diferentes graus 

de sensibilidade do quadro ambiental quanto aos processos degradacionais e agradacionais 

para se chegar às categorias morfodinâmicas. 

Além de Ross (2010), autores como Ab’Sáber (2003), Christofoletti (1999) e Crepani 

et. al. (2001), em seus textos e pesquisas, destacam a importância dos estudos integrados 

utilizando as metodologias provenientes do viés sistêmico. 

Na perspectiva dos diversos estudos desenvolvidos com base na visão sistêmica, é 

necessário ressaltar que, de modo geral, os estudo integrados pressupõe o entendimento da 

dinâmica de funcionamento da Natureza com ou sem intervenções das ações humanas 

considerando todos os componentes que fazem parte da Natureza formando o espaço com 

suas paisagens. 

Diante disto, a integração dos componentes do meio ambiente a partir de uma visão 

sistêmica, implica em adotar uma unidade que permita analisar as diversas relações existentes 

num espaço formador de paisagem, sendo esta construída naturalmente e transformada pelas 

ações inseridas em sua dinâmica. Assim, as Áreas de Preservação Ambiental, que compõem 

as Unidades de Conservação, apresentam-se como unidades de pesquisa bem conceituadas 

para estudos sistêmicos por nelas haver grande interferência humana em seu percurso de 

preservação, possibilitando avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o ambiente e 

seus desdobramentos para um equilíbrio. 
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1.2 A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL E A CRIAÇÃO DAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

 

Tendo em vista o advento do Homem sobre a Natureza, a necessidade de proteger os 

recursos naturais tornou-se cada vez mais eminente nos projetos de gestão ambiental, tendo 

em vista que o Homem se utilizou da Natureza por muito tempo a seu bel prazer, não 

considerando que tais recursos viessem a faltar. 

O crescimento demográfico, a destruição de florestas, contaminação dos solos, 

extinção de espécies, transformação dos rios em esgotos abertos e envenenamento da vida 

aquática, fez com que o Homem produzisse um ambiente urbano e rural degradado, uma vez 

que a Natureza era vista como algo de uso contínuo e sem restrições. Porém, partindo do 

pressuposto de que os recursos naturais são finitos, surge no século XIX, o registro das 

primeiras espécies ameaçadas de extinção pelo homem e os primeiros registros de sua 

preocupação com a conservação dos recursos naturais (ALMEIDA, 2006). 

A princípio o pensamento de se proteger áreas naturais partiu do pensamento de 

alguns preservacionistas americanos, que segundo Diegues (2001, p. 11): 

 

partindo do contexto de rápida expansão urbano-industrial dos Estados 
Unidos, propunham "ilhas" de conservação ambiental, de grande beleza 

cênica, onde o homem da cidade pudesse apreciar e reverenciar a natureza 

selvagem. Desse modo, as áreas naturais protegidas se constituíram em 
propriedade ou espaços públicos. 

 

Essa ideia de retirada do Homem das áreas tidas naturais, entrou em conflito com a 

realidade humana, principalmente nos países tropicais, pois grandes florestas eram habitadas 

por populações primitivas de índios ou comunidades tradicionais que com o tempo 

desenvolveram a habilidade de lidar com as intempéries da vida sem grandes tecnologias, 

criando suas próprias técnicas de cultivo e domesticação de animais. Dessa forma, "mediante 

grande conhecimento do mundo natural, essas populações foram capazes de criar engenhosos 

sistemas de manejo da fauna e da flora, protegendo, conservando e até potencializando a 

diversidade biológica" (DIEGUES, 2001, p. 11). 

Na perspectiva de convivência com a Natureza, Diegues (2006, p. 13) ressalta que a 

"criação de parques e reservas tem sido um dos principais elementos de estratégia para 

conservação da natureza, em particular nos países do Terceiro Mundo". Em geral o objetivo 

dessas áreas protegidas é preservar espaços com atributos ecológicos importantes e promover 
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o uso sustentável dos recursos naturais com o intuito de minimizar o impacto sobre o meio 

ambiente. 

Historicamente tem-se que a primeira categoria de área natural protegida foi o 

Parque Nacional, com extensos territórios. O conceito de Parques desenvolveu-se nos Estados 

Unidos, num momento em que o país se encontrava em rápida industrialização, crescimento 

populacional e urbanização. A população por sua vez reivindicava áreas de lazer e recreação, 

tendo em vista que as áreas destinadas a essas atividades foram privatizadas. 

O Parque Nacional de Yellowstone, criado em 1872, nos EUA, foi a primeira 

Unidade de Conservação que se tem registrado. Os objetivos que levaram à criação desse 

Parque foram a preservação de atributos cênicos, a significação histórica e o potencial para 

atividades de lazer. Porém o modelo de criação desse Parque valorizava demasiadamente a 

beleza cênica. Somente a partir de 1930 começaram a surgir, nos EUA, áreas de proteção 

natural não mais com objetivos estéticos, mas sim com critérios ecológicos científicos. A 

partir das décadas de 1950 a 1970 há um crescimento de áreas naturais protegidas no mundo. 

As leis que abordam a questão ambiental surgiram no Brasil em 1602 com a 

finalidade de regulamentar a pesca da baleia; três anos depois foram criadas normas para a 

exploração do pau-brasil. O corte de árvores de mangue foi proibido mediante normas 

editadas em 1760, que proibiam e declarava como propriedade da Coroa Portuguesa a 

vegetação marginal ao mar e aos rios que desembocavam no mar. Sob o regime republicano 

as questões ambientais começaram a surgir no Código Civil Brasileiro em 1916, enquanto em 

1934 são colocados na Constituição os três primeiros códigos ecológicos: o das Águas, o 

Florestal e o de Mineração (ROCCO, 2002). 

A expansão do número de parques nacionais foi bastante lenta, e apenas em 1948 foi 

criado o Parque Nacional de Paulo Afonso. Os objetivos dos Parques Nacionais, criados no 

Brasil, eram de conservar para fins científicos, educativos, estéticos ou recreativos as áreas 

sob sua jurisdição; promover estudos da flora, fauna e geologia das respectivas regiões; 

organizar museus e herbários regionais (DIEGUES, 1996). 

Inicialmente os parques nacionais foram criados, principalmente nas regiões Sudeste 

e Sul, as mais populosas e urbanizadas do país. A partir da década de 60, com a expansão da 

fronteira agrícola e a destruição de florestas, foram criados parques em outras regiões. Entre 

1959 e 1961, foram criados doze parques nacionais, três deles no Estado de Goiás e um no 

Distrito Federal (QUINTÃO, 1983 apud DIEGUES, 1996). 



46 
 

 

Com os avanços nas discussões ambientais, a legislação referente a proteção da 

Natureza foi crescendo, destacando-se a própria Constituição do Brasil, de 1988, que no 

artigo 225, descreve que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

Referente as leis específicas sobre o meio ambiente, pode ser citado o Código Florestal 

de 1965 e o de 1989, além do Novo Código Florestal (BRASIL, 2012), que regulamenta os 

usos do solo no contexto de florestas e várias formas de vegetação. As Resoluções 302 

(BRASIL, 2002a) e 303 (BRASIL, 2002b) do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, dispõem sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno e o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, que estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. 

Diante da ascensão nas leis que regem o meio ambiente, as Unidades de Conservação 

surgem dos princípios de se preservar e conservar o meio ambiente como uma forma de 

compatibilizar o desenvolvimento econômico-social e cultural com o uso racional dos 

recursos naturais, criadas pelo poder público, em suas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

As unidades de conservação foram instituídas através do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC, constituído pelo conjunto das unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais (BRASIL, 2002c). 

O SNUC foi criado com os seguintes objetivos: 

 

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; 
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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 (ROCCO, 2002, p. 168). 

 

De acordo com o Art. 2º da lei 9.985/2002, que regulamenta o SNUC, Unidade de 

Conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (ROCCO, 2002, p. 166). 

Segundo o Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal, o Brasil dispõe de um extenso quadro de Unidades de Conservação, no qual 

184 unidades estão em âmbito federal, com área total de 39.068.211 hectares ou 390,7 mil 

km2, que correspondem a 4,59 % do território nacional (BRASIL, 1998). 

Ainda segundo esse relatório, a maior extensão de áreas protegidas estaduais 

encontra-se na Região Norte, que concentra 49% dessas áreas e 12% das Unidades de 

Conservação estaduais do país. A Região Sul, por outro lado, é a que apresenta menor 

extensão de ecossistemas nativos protegidos por Unidades de Conservação estaduais. Nos 

municípios existem também sistemas organizados de áreas protegidas vinculadas às 

respectivas Secretarias de Meio Ambiente. 

Entretanto, mesmo o Brasil sendo um dos países com grande biodiversidade, é um 

dos que menos protege a natureza, mesmo com uma vasta legislação ambiental. Esta é uma 

das conclusões de outro relatório, desta vez desenvolvido pela WWF (1999), intitulado "Áreas 

Protegidas ou Espaços Ameaçados?", o qual mostra que 75% dos parques e reservas nacionais 

estão ameaçados, devido à deficiente implementação de atividades e à vulnerabilidade desses 

ecossistemas.  

As unidades de conservação dividem-se em dois grupos, com características 

específicas, sendo as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. As 

Unidades de Proteção Integral tem por objetivo preservar a natureza sendo admitido apenas o 

uso indireto dos seus recursos naturais. O objetivo das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais (BRASIL, 2002c). 
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O Grupo das Unidades de Uso Sustentável compreende as seguintes categorias de 

Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Destacamos para 

este trabalho, a Área de Preservação Ambiental, que segundo o SNUC (BRASIL, 2002c), no 

Art. 15º, diz que 

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 
ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 

Desta forma, tem-se que as áreas situadas no grupo de uso sustentável ficam mais 

vulneráveis as implicações referentes a falta de fiscalização e de iniciativas que visem a 

convivência das populações com a Natureza de maneira sustentável, principalmente em áreas 

com grande vulnerabilidade a degradação, como é o caso do Domínio das Caatingas. 

De acordo com o Projeto Áridas (apud PAN/Brasil, 2004), em relação ao aspecto 

funcional das Unidades de Conservação do semiárido, a degradação das referidas unidades se 

deve à caça de animais silvestres, criação de animais domésticos e retirada de madeira. Tem-

se como outros problemas o processo de visitação desordenado, bem como ao 

desconhecimento, por parte da população em geral, sobre a finalidade da Unidade de 

Conservação, sendo este último ponto bastante comum na grande maioria das Unidades de 

Conservação de uso sustentável. 

Os problemas relatados acima, resumem o que acontece na APA das Onças, tendo 

em vista que grande parte da comunidade residente dentro da unidade desconhece o que seria 

uma APA ou até mesmo que o local é uma Unidade de Conservação. Além disso, não 

recebem informação suficiente para poderem tirar proveito econômico do fato de estarem 

inseridos em uma UC, desenvolvendo formas de uso sustentável dessas terras. Nesse 

contexto, as formas de uso dessa UC não diferem em nada do que acontece no seu entorno, 

apresentando praticamente os mesmo problemas ambientais. 
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CAPÍTULO II 

 

O DOMÍNIO DAS CAATINGAS 

 

 

O Domínio das Caatingas no Brasil corresponde a um dos três espaços semiáridos da 

América do Sul (AB'SÁBER, 2003), estando presente em quase toda Região Nordeste, a qual 

compreende nove Estados, porém apenas em oito deles a semiáridez é mais acentuada, sendo 

eles o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, 

além do Norte de Minas Gerais (Região Sudeste). O Maranhão, no limite com a Região Norte, 

que inclui a Bacia Amazônica, possui uma área semiárida muito pequena, chegando a 1% de 

seu território. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2004), a 

Caatinga possui uma área aproximada de 844.453 km
2
, correspondendo a 70% da Região 

Nordeste e 10% em nível nacional. 

Segundo Bernardes (1999), ao norte as Caatingas chegam até a faixa praiana e a 

oeste e ao sul entram em contato com a região dos Campos Cerrados, característica das 

regiões centrais do Brasil. No sentido oriental, seus limites não são muito nítidos e elas se 

mesclam com as espécies vegetais de florestas mais secas em uma larga tira de transição para 

a mata higrófila atlântica. Nos Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas essa transição se 

faz em uma região muito típica, o chamado Agreste. 

A Região semiárida apresenta variações no grau de aridez edafoclimática (referentes 

as condições de solo e clima) que, em geral, estão associadas à distância do litoral, à altitude, 

à geomorfologia, ao nível de dissecação do relevo, à declividade e à posição da vertente em 

relação à direção dos ventos (barlavento, sotavento) e à profundidade e composição física e 

química dos solos (ARAÚJO et. al., 2005), características que exercem grande influência na 

vegetação e em diversos outros aspectos naturais das Caatingas, quando analisadas enquanto 

Bioma. 

O Brasil é um país com grande biodiversidade, no qual a Caatinga se destaca por ser 

um Bioma tipicamente brasileiro. Esse Bioma era tido como pobre em biodiversidade, com 

poucas espécies endêmicas, sendo considerado com baixa prioridade para conservação. 

Porém, estudos recentes mostram que a Caatinga possui um considerável número de espécies 

endêmicas e várias espécies de animais e plantas têm sido descritos para a região 
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(CASTELLETTI et al., 2003), a despeito da grande pressão antrópica que historicamente vem 

passando. 

A respeito da última observação mencionada, Garda (1996, apud CASTELLETTI et 

al., 2003, p. 720) indica que 

 

os solos nordestinos estão sofrendo um processo intenso de desertificação 
devido à substituição da vegetação natural por culturas, principalmente 

através de queimadas. O desmatamento e as culturas irrigadas estão levando 

a salinização dos solos, aumentando ainda mais a evaporação da água 
contida neles e acelerando o processo de desertificação. 

 

Exemplificando a riqueza desse Bioma, em relação a fauna até o momento 

conhecida, esta apresenta 148 espécies de mamíferos registrados, das quais 10 são endêmicas 

e 10 estão ameaçadas de extinção. Encontram-se pouco mais de 348 espécies de aves, das 

quais 15 são endêmicas e 20 ameaçadas de extinção. Sobre os répteis e anfíbios, 154 espécies 

foram registradas, das quais 15% são endêmicas. Ainda são registrados 185 tipos de peixes, 

onde 57,3% são de espécies endêmicas (FALCONE, 2004). 

Para além do aspecto biológico, a riqueza dessa região também pode ser observada 

nas matérias primas industriais aí existentes, derivadas da sua vegetação. Nesse caso, 

podemos destacar a cera de carnaúba (Copernicia prunifera), o óleo de oiticica (Licania 

rígida), a borracha de maniçoba (Manihot glaziovii), a fibra do algodão mocó (Gossypium 

hirsutum), fibra de caroá (Neoglaziovia variegata) e a castanha de caju (Anacardium 

occidentale) (FIGUEIREDO, 2011). 

Nesta linha de pensamento, o uso sustentável e a conservação dos recursos florestais 

do Domínio das Caatingas passam por duas questões fundamentais. A primeira diz respeito à 

importância econômica regional como fonte de energia. A segunda questão refere-se à 

potencialidade da Caatinga, aspecto ainda pouco disseminado entre as populações residentes 

das áreas compreendidas em sua área de domínio, particularmente os produtores rurais. 

De modo geral a economia presente no Nordeste, apresenta-se pelo conjunto de 

atividades de agricultura de baixa produtividade e pecuária extensiva, baseados no sistema de 

produção caracterizado pelo complexo algodão-pecuária e culturas de subsistência como 

feijão, milho, mandioca, etc. (FERREIRA et al., 1994), que muitas vezes criam ou acentuam 

processos de degradação, afetando assim a vegetação e todas as relações ligadas a esta, 

começando pela sua estrutura, o que influencia diretamente a sua fisionomia. 

Segundo Giullietti et al. (2003), apesar dos processo de alteração fisionômica da 

Caatinga, a mesma apresenta uma variedade de tipos vegetacionais, com grande número de 
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espécies e remanescentes de vegetação ainda bem preservadas. Porém, as degradações 

decorrentes das atividades desenvolvidas nessas áreas tornam o Bioma Caatinga alvo de 

diversas transformações. 

Devido a essas atividades que marcam a presença antrópica na região, esse Bioma 

ainda pouco conhecido fica cada vez mais degradado com as marcas das modificações que o 

homem insere, sendo a desertificação um dos tipos de degradação que mais o tem atingido. 

De acordo com Souza (2010), a temática da desertificação tem chamado cada vez 

mais a atenção em todo o mundo, existindo uma relação de causa e efeito com o clima e as 

ações humanas, embora, esta ainda não tenha sido completamente decifrada pelos 

pesquisadores. Porém, como causas mais frequentes das degradações podem ser indicadas as 

atividades de sobrepastoreio, irrigação inadequada, desmatamento, mineração e cultivos 

excessivos. 

As Caatingas estão inseridas em uma área onde as características climáticas são 

extremas, destacando a alta radiação solar, pouca nebulosidade, alta temperatura média anual, 

baixa umidade relativa, alta evapotranspiração, e, como principal característica tem-se os 

baixos e irregulares índices de precipitações pluviométricas. O clima semiárido no Nordeste 

trás fenômenos por vezes catastróficos, ocasionando secas prolongadas e, em outro extremo, 

cheias provocadas pelas fortes chuvas concentradas, porém é a falta completa de chuvas que 

destaca a Região. Segundo Prado (2003), fenômenos extremos de secas e cheias tem 

modelado a vida vegetal e animal nessa parte do Brasil. 

As razões de haver um grande espaço semiárido, inserido num quadrante continental 

predominantemente úmido, são relativamente complexas. Ab'Saber (2003) ressalta que existe 

uma certa importância no fato de a massa de ar Equatorial Continental (EC) regar as 

depressões interplanálticas nordestinas; e que as células de alta pressão atmosférica penetram 

no espaço semiárido durante o inverno austral, a partir das condições meteorológicas do 

Atlântico centro-ocidental, onde quando a massa de ar tropical atlântica tem dificuldades de 

penetrar no sentido leste para oeste, acaba por beneficiar apenas a Zona da Mata. 

Fatores como os descritos contribuem com o escasso período de precipitações, que 

geralmente duram de seis a sete meses no domínio semiárido. Segundo Andrade-Lima (1981), 

o domínio da Caatinga está inserido no interior da isoieta de 1.000 mm (Figura 2). No 

entanto, na maior parte desse domínio, chove menos de 750 mm anuais, estando concentrados 

e distribuídos irregularmente em três meses consecutivos no período de novembro a junho 

(verão ou verão-outono). 
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Referente as precipitações no Nordeste brasileiro, destacando a zona semiárida, 

Souza (2010, p. 56) traz que 

 

A ocorrência de chuvas no semiárido nordestino é determinada 

principalmente pelo deslocamento do Centro de Convergência Intertropical 

(CIT) para o hemisfério sul durante o verão e outono, que por sua vez é 
consequência do resfriamento do hemisfério norte. Se essa temperatura não 

baixar o suficiente, o deslocamento das massas úmidas fica comprometido 

ao sul do Equador, resultando na falta de chuvas que, em anos bons de 
"inverno" (o sertanejo atribui a estação chuvosa ao inverno) concentra-se em 

quatro meses consecutivos do ano, geralmente fevereiro à maio, havendo 

entretanto grandes variações temporais e espaciais.  

 

De acordo com Bernardes (1999), dentro da zona típica de semiárido, que ocupa 

apenas parte do interior nordestino, existem locais em que não se chega a registrar a metade 

daquele total de chuvas correspondentes a isoieta de 1.000 mm. Ocorre, portanto, uma 

tendência de distinção dos chamados sertões hipoxerófitos mais chuvosos, daqueles 

hiperxerófitos, onde a aridez é mais acentuada, o que repercute diretamente na fisionomia das 

Caatingas e nos tipos de plantas que colonizam esses ambientes. 
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Figura 2 – Repartição da pluviosidade média anual da Região Nordeste. 

 
Fonte: Nimer (1972); Prado (2003). 

 

Nimer (1972), assim como Ab'Saber (2003), destaca que a extensão da Região 

Nordeste aliada ao  relevo – constituído por amplas planícies (baixadas litorâneas), por vales 

baixos, geralmente inferiores a 500 m, entre superfícies que se alçam, muitas vezes, a cotas de 

800 m na Borborema, Araripe, Ibiapaba e de 1. 200 m na Diamantina – somado à conjugação 

de diferentes sistemas de circulação atmosférica, colocam a climatologia do semiárido entre 

uma das mais complexas do mundo. 

A complexidade referida por Nimer (1972) reflete-se em uma variedade climática do 

ponto de vista da pluviosidade. Essa complexidade decorre fundamentalmente de sua posição 

geográfica em relação aos diversos sistemas de circulação atmosférica. As vertentes a 

barlavento das serras e chapadas, principalmente das situadas próximas da costa, recebem 

maior precipitação devido às chuvas de convecção forçada, que causam as chamadas chuvas 

de relevo ou orográficas. A temperatura média anual varia em torno de 26 a 28ºC (NIMER, 

1972), diminuindo nas altitudes mais elevadas das serras e chapadas. 
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O clima interfere na hidrologia nordestina, uma vez que os processos hidrológicos no 

semiárido são íntimos e dependentes do ritmo climático sazonal, dominante no espaço 

fisiográfico dos sertões. Nas áreas úmidas do Brasil, os rios sobrevivem aos períodos de 

estiagem devido a carga de água armazenada nos lençóis subsuperficiais, já no Nordeste seco 

os rios passam a alimentar o lençol que se afunda nos períodos sem chuva, secando os rios 

desde suas cabeceiras até próximo a costa (AB'SÁBER, 2003). 

Nas estiagens os sertões se apresentam como semidesertos, tendo sua vegetação 

caracterizada pela perda das folhas e o aspecto seco do solo, porém ao cair das primeiras 

chuvas, árvores e arbustos de folhas miúdas e múltiplos espinhos protetores, reverdecem, 

designando o rebrotar da vida orgânica por meio da chegada da água. Neste sentido, "não 

existe melhor termômetro para delimitar o Nordeste seco do que os extremos da própria 

vegetação de Caatinga" (AB'SÁBER, 2003, p. 85). 

 

 

2.2 FISIONOMIAS DAS CAATINGAS: FORMAS E FATORES FÍSICOS 

CONDICIONANTES 

 

Do ponto de vista das variações fisionômicas existentes nas Caatingas, é possível 

dizer que as fitofisionomias são muito variadas, indo desde florestas aos espaços que se 

assemelham a savanas secas, embora originalmente predominasse o primeiro tipo, do qual 

resultou o nome de origem Tupi-Guarani, que significa “Mata clara” ou “Mata branca” 

caracterizando o aspecto da vegetação na estação seca. Encravados nesses espaços, em 

algumas situações de altitude e posicionamento em relação às massas de ar úmidas, também é 

possível encontrar as Matas de Brejo, “ilhas” de Floresta Atlântica beneficiadas por algumas 

condições de relevo que favorecem maior umidade e consequentemente a existência desse 

ecossistema em forma de encrave. 

A Caatinga é considerada como uma área prioritária para a conservação da 

biodiversidade, segundo Ministério do Meio Ambiente (GIULLIETTI et al., 2003), devido a 

sua variedade fisionômica e de espécies ainda não estudadas, configurando-se como um 

Bioma único no Brasil e no mundo. 

De modo geral, a vegetação da Caatinga não possui características uniformes, uma 

vez que ocorre grande diversidade de espécies e das formas como essas se comportam. Tal 

diversidade tem na variação de solos, em sua capacidade de acumular mais ou menos água e 

em algumas características químicas, as suas principais explicações. 
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Sá et al. (2003) destacam que entre solo e vegetação existe uma forte interação, isso 

em decorrência das características de haver maior ou menor capacidade de armazenar água no 

solo, encontrando-se nessa interação grande parte das razões que fazem com que as 

fitofisionomias das Caatingas sejam tão diversas, já que a quantidade de água no solo 

constitui um fator essencial para a ocorrência ou não de determinadas espécies. 

Apesar da diversidade, podem ser destacadas três características básicas para a 

Caatinga e que podem estar ligadas a sua delimitação: 1) a vegetação que cobre o Nordeste 

semiárido, submetida a um clima quente e rodeada por áreas de clima mais úmido; 2) a 

vegetação apresenta adaptação à deficiência hídrica; 3) presença de espécies endêmicas a esta 

área e outras espécies que ocorrem nessa área e em outras áreas secas distantes (RODAL e 

SAMPAIO, 2002).  

O trabalho desenvolvido por Andrade-Lima (1981) relacionado às fitofisionomias da 

Caatinga é um dos mais consultados e respeitados, por sua proximidade maior com o que se 

observa em campo. Para uma melhor compreensão sobre a estrutura das Caatingas Andrade-

Lima (1981) desenvolveu uma classificação com doze tipos de Caatinga, porém o autor 

destaca que cada tipo não é necessariamente igual em tamanho, valor econômico ou qualquer 

outro fator. Ressalta ainda, que os doze tipos definidos não ocorrem como unidades distintas 

com limites definidos, mas passam gradualmente de um tipo a outro. 

Andrade-Lima (1981) observou ainda com sua classificação que duas questões são 

bastante contundentes: 1) os diferentes tipos vegetacionais resultam da integração clima-solo 

e o número de combinações e, consequentemente, o número de comunidades vegetais é muito 

alto; 2) as informações sobre as relações entre vegetação e fatores físicos não são 

suficientemente conhecidas (GIULLIETTI et al., 2003). Desta maneira o autor escolheu 

definir grandes unidades com um ou mais tipos de vegetação, reconhecendo a possível 

existência de um número maior de unidades e tipos. Neste caso, foram reconhecidas pelo 

autor seis unidades, compostas por um ou vários tipos de Caatinga, que no total chegam a 

doze tipos (quadro 2). As unidades e tipos de Caatinga foram definidos a partir de estudos em 

campo, não sendo possível o mapeamento destas unidades devido a passagem gradual de um a 

outro tipo, mesmo alguns tendo sua ocorrência descrita com maior precisão. 

 

Quadro 2 – Unidades de Caatinga proposta por Andrade-Lima (1981). 

TIPOS DE 

VEGETAÇÃO 

UNIDADES 

DE 

CAATINGA 

FISIONOMIA DESCRIÇÃO 

Tipo 1- Tabebuia-
Anadenanthera-

I 
Grupo Caatinga 
arbórea alta (mata) 

Eventualmente esta unidade pode ser 
considerada como uma mata seca de 
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Myracrodruon-

Cavanillesia-

Schinopsis 

 

porte alto, pois a maioria das árvores 

deixam cair suas folhas nos períodos 

secos, apresentando-as novamente 

apenas no retorno das chuvas, em 
torno de 5 a 6 meses mais tarde. 

 

Tipo 2 - 
Myracrodruon-

Schinopsis-

Caesalpinia 

 
Tipo 3 - 

Caesalpinia-

Spondias- 
Commiphora-

Aspidosperma  

 

Tipo 4 - Mimosa-
Syagrus-

Spondias-Cereus 

 
Tipo 6 - 

Cnidoscolus-

Commiphora-
Caesalpinia 

 

II 

Caatinga arbórea 

média e baixa (mata) 
e Caatinga arbórea 

aberta 

 

Esta unidade é uma típica mata de 

caatinga, caracterizada por um estrato 

arbóreo pouco denso com alturas 
variando entre 7 a 15 metros, 

apresentando muitas espécies 

espinhosas. O estrato rasteiro 
frequentemente é esparso e as 

gramíneas são quase ausentes. Por 

haver nesta unidade um conjunto de 
tipos de Caatinga, a variação de altura, 

densidade e composição é bastante 

presente. A vegetação classificada 

nesta unidade é bastante comum em 
toda parte do nordeste brasileiro, 

várias das espécies dominantes na 

unidade I também aparecem como 
elementos espalhados aqui na unidade 

II. 

 

Tipo 5 - 

Pilosocereus-
Poeppigia-

Dalbergia-

Piptadenia 

 

III 
Caatinga arbórea 

baixa (mata) 

A vegetação presente nesta unidade é 

caracterizada por um porte que varia 
entre 5 a 7 metros, com galhos 

delgados e relativamente eretos, 

apresentam pequenas folhas e folíolos 
que permitem a penetração da luz com 

mais facilidade.  É uma vegetação 

muito restrita às áreas de solos 

arenosos no centro sul de Pernambuco 
(tabuleiro Moxotó) 

e norte da Bahia. 

 

Tipo 7 - 

Caesalpinia-

Aspidosperma-

Jatropha 
 

 Tipo 8 - 

Caesalpinia-
Aspidosperma 

 

Tipo 9 - Mimosa-
Caesalpinia-

Aristida 

 

Tipo 10 - 
Aspidosperma-

Pilosocereus 

 

IV Caatinga arbustiva 
de alta a baixa 

Determinar se esta unidade é natural 

ou induzida pelo Homem é uma tarefa 

difícil; ela ocupa uma grande área e 

pode ser encontrada em todas as 
partes do domínio das Caatingas. 

Tipicamente ela cresce em solos 

derivados de granitos, gnaisses e 
xistos, com pluviosidade anual entre 

250 e 800 mm, distribuídos entre 4 a 5 

meses. A vegetação arbustiva torna-se 
densa onde os solos são fofos e 

profundos e têm alguma capacidade 

de armazenamento de água. Apenas 

algumas espécies podem ser usadas 
economicamente como madeira ou 

combustível. 
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Tipo 11 - 

Calliandra-

Pilosocereus 
 

V Caatinga arbustiva 

baixa 

Esta unidade cobre pequenas áreas 

dispersas nas caatingas, necessita de 

uma combinação de baixa 

pluviosidade (350 a 400 mm), 
períodos secos prolongados (8 a 9 

meses), solo pedregoso ou solo 

arenoso raso e uma superfície plana 
ou levemente ondulada. 

 

Tipo 12 - 

Copernicia-
Geoffroea-Licania 

 

VI 
Mata de palmeiras 

em várzea de 

Caatinga 

Esta unidade também apresenta 

limitações, é uma vegetação 
característica de mata ciliar ao longo 

dos principais rios com curso em 

direção norte. Trata-se de uma mata 
de palmeiras que crescem melhor em 

solos aluviais, encharcados na maior 

parte do ano, porém em regiões com 

umidade do ar muito baixa. Em 
lugares que isto não ocorre, a cera que 

cobre a superfície da folha não é 

produzida. 
 

Fonte: Adaptado de Andrade-Lima (1981); Prado (2003); Giullietti et al. (2003)  

 

Autores como Prado (2003) e Giullietti et al. (2003) se utilizaram da classificação de 

Andrade-Lima (1981) no desenvolvimento de vários dos seus trabalhos, porém considerando 

a existência de outras espécies não classificadas naquele momento. 

Em relação a grande diversidade de plantas, Duque (2004, p. 63), destaca que: 

 

A caatinga, de onde saíram essas plantas, é um complexo vegetativo sui 

generis, diferente das associações vegetais das outras partes semiáridas do 
mundo; ela é um museu de preciosidades, um laboratório biológico de 

imenso valor, que urge ser preservado como fontes de espécies botânicas 

para estudos e aproveitamentos futuros em beneficio dos brasileiros e da 
humanidade. Essa flora da caatinga demorou milênios de evolução para 

atingir o estado atual de adaptação e para adquirir as propriedades 

fisiológicas e de elaboração dos produtos variados.  

 

Na Caatinga, as plantas não têm características uniformes, mas cada uma destas, 

associadas aos fatores ambientais que afetam a sua presença, são distribuídos de maneira que 

suas áreas de ocorrência tem um grau de sobreposição razoável. Assim, é possível identificar 

áreas nucleares, onde um número maior das características consideradas básicas se 

sobrepõem, e áreas marginais, onde este número vai diminuindo até os limites com as áreas 

onde as características das plantas e do meio definem outro tipo de vegetação e Bioma 

(SAMPAIO e RODAL, 2000). Esta não é uma forma convencional de classificação, mas tem 
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ficado implícito nos trabalhos que buscam desenvolver uma classificação da vegetação de 

Caatinga. 

Conforme foi destacado anteriormente, os solos exercem papel fundamental no 

estabelecimento dos tipos de Caatingas. A seguir, destacaremos esse elemento natural e as 

influências diretas nesse tipo de vegetação. 

 

 

2.1 Solos na Caatinga 

 

É possível dizer que a relação do solo e a vegetação é uma troca. A vegetação 

necessita do solo para se manter e se desenvolver, enquanto o solo precisa da vegetação para 

se proteger contra as intempéries. Além disso, a vegetação mantém o solo protegido contra a 

erosão. 

De modo geral os solos presentes no semiárido brasileiro são caracteristicamente 

pobres em matéria orgânica e possuem baixa capacidade de acumulação de água, porém são 

geralmente ricos em cálcio e potássio. Contudo, em decorrência das altas taxas de evaporação, 

das práticas inadequadas de irrigação e a baixa dissolução das rochas matrizes os solos 

acabam por apresentar numerosas e extensas manchas salinizadas, que caracterizam um dos 

tipos da sua degradação (MENDES, 1997). 

Nos solos desmatados e erodidos é comum a ocorrência de uma crosta impermeável 

que dificulta a infiltração da água e facilita o escoamento superficial e a erosão. O impacto 

das gotas de chuva nos solos desnudos desenvolve esta crosta que agrega as pequenas 

partículas do solo (argila, limo e grânulos orgânicos), deixando-o impermeável. 

As bacias subterrâneas localizadas na zona sedimentar apresentam solos arenosos, 

profundos, lixiviados e pouca fertilidade quando comparados aos solos de origem cristalina, 

sendo particularmente pobres em fósforo. Quase todos os solos das porções sedimentares são 

antigos e bastante intemperizados (SAMPAIO, 2010). 

Por outro lado, áreas que se localizam em porções correspondentes ao escudo 

cristalino apresentam solos rasos, pedregosos e com baixo potencial de armazenamento de 

água subterrânea, como é o caso de grande parte da Paraíba. 

A variedade de solos na região semiárida é bastante acentuada, isso devido, 

principalmente, ao efeito diferencial da erosão geológica, onde camadas distintas são 

descobertas até o limite da exposição das rochas, formando os lajedões de muitas áreas e os 

pavimentos recobertos de rochas, pedras e pedregulhos. As profundidades variam entre o 
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quase nada das superfícies rochosas ate camadas de muitos metros; as texturas também em 

tipo, podendo ir dos muito arenosos aos muito argilosos (SAMPAIO, 2010). 

Segundo Prado (2003), a geomorfologia e geologia das Caatingas tem resultado em 

vários mosaicos de solos com características variadas, onde a classe de solos mais comum 

seja é a dos marrons sem cálcio (Luvissolos Crômicos), variando de Vérticos com 

características intermediárias a vertissolos, com um horizonte B textural e pedras e 

pedregulhos característicos na superfície. 

As características descritas trazem uma série de consequências às Caatingas. 

Entretanto, destaca-se especialmente a capacidade de armazenamento de água nos solos que, 

embora no geral seja baixa, apresenta muitas variantes, determinando a presença ou ausência 

de diversas espécies vegetais nesse Domínio, a exemplo do xique-xique, típico de solos rasos 

e pedregosos, ao passo que o juazeiro só ocorre em áreas com solos mais profundos e com 

maior capacidade de armazenamento de água. 

 

 

2.2 Geologia e Geomorfologia da Caatinga 

 

Grande parte do Nordeste encontra-se nas depressões interplanálticas, com exceções 

como o Planalto da Borborema (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas) ou o 

platô Apodi, no Rio Grande do Norte. O sertão levemente ondulado e montanhoso originou-se 

dos processos de pediplanação ocorridos no decorrer do Terciário e Quaternário (AB'SÁBER, 

2003) descobrindo as superfícies de rochas cristalinas do Pré-Cambriano (gnaisses, granitos e 

xistos) (PRADO, 2003).  

Segundo Tricart (1961) o processo de pediplanação seguiu dois tipos de processos 

erosivos: a esfoliação milimétrica que, com apenas alguns milímetros de profundidade, resulta 

em areias levadas pelas águas correntes dos pedimentos, modelando as planícies inclinadas 

típicas da topografia do semiárido do Nordeste; o outro processo é a esfoliação métrica que 

explora fissuras paralelas à superfície com cerca de um metro de profundidade, esse processo 

produz grandes rochas encontradas nas bases dos inselbergs e montes cristalinos. 

Os inselbergs, as serras e chapadas são considerados como remanescentes de 

superfícies jovens dentro das Caatingas. É possível destacar que as chapadas apresentam 

características completas das superfícies sedimentares de arenito originais do Terciário, por 

outro lado as serras indicam um estágio mais avançado do processo de pediplanação e os 

inselbergs são os últimos remanescentes a serem erodidos (PRADO, 2003).  
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Os inselbergs são caracterizados por elevações ilhadas que aparecem em regiões de 

clima semiárido, são considerados como resíduos de pediplanação em climas áridos quentes e 

semiáridos (GUERRA, 1989). A pediplanação ou pediplano é definido como uma superfície 

inclinada formada pela coalescência (união) de pedimentos (GUERRA, 1989; JABOTOBÁ, 

1994). Os pedimentos, por sua vez, são materiais trazidos por rios formando um lençol 

semelhante a um leque logo na saída das montanhas. Esse pedimento será aplainado formando 

uma superfície de erosão ou "glacis" de erosão. 

No domínio das Caatingas as superfícies aplainadas, segundo Ab'Sáber (1969) tem 

notável participação na composição dos compartimentos de relevo e na caracterização das 

paisagens no semiárido. Ab'Sáber (1969, p. 1) destaca que: 

 

os efeitos paisagísticos dos pediplanos interiores, ainda hoje sujeitos às ações 

de climas semiáridos (ao contrário do que aconteceu com outras áreas) e 
revestidos pela vegetação das caatingas, contribuíram para fixar um dos 

termos de maior capacidade de evocação dos ambientes globais, existente 

em todo território brasileiro: a palavra sertão. 

 

As chamadas depressões sertanejas, que se prolongam por depressões 

interplanálticas, que caracterizam-se por baixas altitudes, situam-se entre maciços antigos e 

chapadas eventuais, formando intermináveis colinas esculpidas em xistos e gnaisses com 

baixa decomposição química. Tais colinas estão sujeitas ao clima quente do semiárido, 

sulcadas por rios e riachos intermitentes. 

Devido a sua grande importância, geógrafos como Ab'Sáber em seus trabalhos 

ligados a geomorfologia destacam a participação do Planalto da Borborema na compreensão e 

interpretação do relevo nordestino. Dentre os variados núcleos de planaltos cristalinos que 

formam o extenso e diverso Planalto Atlântico do Brasil, a "Borborema destaca-se pela 

surpreendente conservação de seus níveis de erosão e pelo rejuvenescimento relativamente 

modesto que foi sujeita nos períodos geológicos mais recentes" (AB'SÁBER, 1953, p. 54). 

Ab'Sáber (1956) aponta que nas diversas direções (Norte, Oeste ou Sudeste da 

Borborema) que se viaje no Nordeste é notável que as áreas semiáridas se encontram situadas 

entre rebordos da Borborema e as "cuestas" interiores, correspondendo as zonas periféricas 

esculpidas em fases climáticas mais úmidas do paleogeno (referente a períodos do Terciário) e 

posteriormente atingiram, no pleistoceno, condições de semiáridez mais definidas. 

É marcante a participação das superfícies aplainadas do maciço da Borborema sobre 

as paisagens nordestinas, isso devido às extensas superfícies interplanálticas que se iniciam a 

nordeste da Bahia e penetram pelo Ceará até os sopés do Ibiapaba e do Araripe (AB'SÁBER, 
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1969). O maciço antigo da Borborema é envolvido por pediplanos sertanejos do fim do 

Terciário; sobre as pediplanações nordestinas, Tricart (1957) apud Ab'Sáber (1969) ressalta 

que as superfícies aplainadas caracterizam as paisagens, por serem superfícies bem 

desenvolvidas e nítidas quando formam chapadas e tabuleiros e, também, quando cortam 

rochas cristalinas. 

O Planalto da Borborema é apenas um dentre os diversos tipos de formas que 

apresentam o relevo nordestino, de acordo com trabalho desenvolvido por Sá et al. (2003) 

sobre uma descrição da diversidade de macropaisagens do nordeste brasileiro, com ênfase na 

região semiárida. Dentro da pesquisa desenvolvida por Sá et al. (2003) foram descritas 

grandes unidades de paisagens (quadro 3), correspondentes a geologia e geomorfologia no 

semiárido.  

 
Quadro 3 – Grandes Unidades de Paisagem no Semiárido nordestino 

 

UNIDADE DE PAISAGEM 

 

ÁREA (Km
2
) % DO NORDESTE 

Depressão Sertaneja 368.216 22,16 

Chapadas Altas 147.059 
8,84 

 

Superfícies Dissecadas dos Vales do 

Gurguéia,Parnaíba, Itapecuru e Tocantins 
110.782 

6,66 

 

Superfícies Retrabalhadas 110.120 
6,63 

 

Chapada Diamantina 91.199 
5,48 

 

Superfícies Cársticas 76.917 
4,62 

 

Planalto da Borborema 43.460 
2,61 

 

Bacias Sedimentares 40.262 
2,42 

 

Maciços e Serras Baixas 35.439 
2,13 

 

Áreas de Dunas Continentais 9.846 0,59 

 Fonte: Adaptado de Sá et. al. (2003) 

 

A influência destes elementos é marcante, tanto nos solos como na vegetação das 

Caatingas. Nesse caso, a geologia fornece uma série de elementos químicos que irão afetar 

diretamente esses dois elementos naturais, como o PH, enquanto a geomorfologia, 

particularmente a posição do relevo em relação a direção das massas de ar, estabelecerá áreas 

com maior ou menor umidade. Logo, em conjunto, todos esses elementos apresentam 
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influências recíprocas que se caracterizam por uma dinâmica complexa ainda pouco 

conhecida. 

 

 

2.3 FISIONOMIAS DAS CAATINGAS: OS IMPACTOS AMBIENTAIS E AS SUAS 

CONEQUÊNCIAS 

 

A região semiárida comporta uma diversidade socioeconômica decorrente, em parte, 

da diversidade edafoclimática da área, que em grande parte condicionou a evolução social e 

econômica desde o princípio da denominada colonização branca (SAMPAIO & BATISTA, 

2003 ). 

Historicamente tem-se que os primeiros habitantes das Caatingas concentravam-se 

nas áreas mais úmidas do semiárido, em vales de rios perenes e brejos de alt itude, e nas serras 

com fontes perenes o ano todo. É notável que locais com maior disponibilidade de água e 

solos férteis eram, e continuam sendo, os ambientes com maior índice de modificação, tendo 

em vista as condições climáticas naturais da região semiárida. 

No Brasil-Colônia as terras sertanejas da Região Nordeste não despertavam o 

interesse social e econômico da época. As causas da falta de interesse inicial pelo Sertão têm 

suas raízes na questão econômica colonial, onde a economia girava em torno da produção 

canavieira nas várzeas de rios que cortavam o litoral e que geravam as riquezas dos 

colonizadores (SOUZA, 2008).  

Com a necessidade de buscar novas fontes de renda, os colonizadores passaram a 

desenvolver estratégias de povoamento dos sertões nordestinos, originalmente ocupados por 

tribos indígenas que aos poucos foram cedendo espaço, principalmente através da expulsão e 

do extermínio, mas que também foram incorporados à nova sociedade, através de processos 

de aculturação. Neste caso, as atividades agropastoris foram tomando lugar e remodelando as 

paisagens, antes submetidas a pequenas transformações pelos primitivos habitantes. 

Sobre a colonização nordestina, Maia (2004, p. 39) destaca que: 

 

Quando os europeus chegaram no Nordeste, a região estava habitada por 

seres humanos que viviam a antiga sabedoria que todas as coisas estão 

interligadas e que o homem faz parte da natureza e precisa dela para viver 

bem. Respeitavam a natureza, suas leis, seus ciclos e utilizavam os recursos 
naturais sem destruí-los. Essa atitude se refletia no meio ambiente intacto, 

embora influenciado pelo homem dentro dos limites que os ecossistemas 

oferecem. 
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Marcando o início das atividades de exploração, tem-se a pecuária bovina, 

considerado o primeiro produto comercial do semiárido (SOUZA, 2008), e em algumas partes 

do Nordeste, a exemplo o Estado da Paraíba, tem-se o cultivo do algodão, além do cultivo da 

cana-de-açúcar que durante muito tempo da era colonial foi tido como o ouro branco do 

Brasil. No ciclo do gado os colonizadores implantaram seus currais nos leitos dos rios, que 

serviam de estradas naturais, sendo o curso perene do rio São Francisco considerado a avenida 

principal (MAGALHÃES 1978).  

A população que começou a compor o semiárido partiu de uma mistura de 

portugueses, caboclos, índios e negros. Essa população estabeleceu suas atividades de 

exploração de recursos onde havia água, realizando inclusões agrícolas em vales e serras 

úmidas. O processo civilizatório deixou marcas na região, sendo o adensamento populacional 

e a exploração da terra nos vales úmidos e nos Brejos de Altitude resultados deste processo 

(SAMPAIO & BATISTA, 2003). 

Através do crescimento populacional, da estabilização de atividades agropecuárias e 

de cultivos agrícolas, iniciaram-se também as modificações no ambiente de Caatinga do 

Nordeste. Segundo Souza (2008), tanto no Cariri paraibano como em toda área semiárida do 

Nordeste, os padrões das Caatingas foram remodelados a partir da expansão da pecuária 

extensiva e do consumo direto da vegetação nativa, caracterizado pelos desmatamentos e 

queimadas que serviam para renovação do pasto durante o período chuvoso. 

Considera-se que em áreas com predominância de população rural, as atividades 

agropecuárias e extrativistas destacam-se do ponto de vista da pressão antrópica. As 

atividades rurais desenvolvidas apresentam-se bem mais determinantes na caracterização da 

degradação do que as atividades mais urbanas, como a indústria e os serviços. Ressalvando, 

claro, que as indústrias e outros tipos de serviços também têm sua parcela na degradação do 

ambiente semiárido. 

Souza (2008) ressalta que as queimadas utilizadas para preparo da terra a fim de 

desenvolver a agricultura, modificaram de forma substancial as Caatingas em todo território 

semiárido. O desmatamento, com a retirada de madeira para fins diversos, teve seu efeito 

intensificado com as sucessivas secas que ainda hoje assolam o Nordeste. Souza (2008) 

aponta que algumas espécies da vegetação submetidas a estresse hídrico acentuado em solos 

em grande parte desmatados não resistiam às mudanças climáticas mais intensas. 

Atualmente a região Nordeste apresenta problemas ligados à sustentabilidade dos 

sistemas de produção de alimentos, que somados aos constantes efeitos negativos do clima, 

como as secas, dificultam a manutenção e desenvolvimento da região, levando à degradação 
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do solo, da água e perda da biodiversidade. Aliados a esses fatores tem-se a utilização da 

caatinga de forma meramente extrativista, que busca a obtenção de produtos de origens 

pastoril, agrícola e madeireiro, através da exploração pecuária modificando a composição 

florística, pela exploração agrícola, com práticas que incluem o desmatamento e a queimada 

desordenada (DRUMOND et. al., 2003). 

As consequências do modo extrativista predatório se fazem sentir principalmente nos 

recursos naturais renováveis da Caatinga, observando-se perdas tanto da flora quanto da 

fauna, processos erosivos intensos, queda da fertilidade do solo e perda da qualidade da água 

pela sedimentação. Para Souza (2010, p. 58), sobre o que se refere a exploração da vegetação 

de Caatinga  relacionado ao solo, destaca que: 

 

provavelmente o efeito mais significativo da devastação da vegetação e as 

consequências sobre o balanço hídrico esteja relacionado ao 
comprometimento da habilidade do solo em absorver e usar o que cai em 

forma de chuva. Um solo com vegetação esparsa está mais apto a gerar 

escoamento superficial do que a realizar absorção d'água. Neste caso, a água 

do subsolo fica cada vez menos regenerada e a erosão se intensifica, 
transformando uma área verde naquela que normalmente se associa a um 

clima mais seco. 

  

Também neste sentido, Mendes (1997) diz que: 

 

A vegetação nativa protege as nascentes de água e mantém a fauna nativa. A 

derrubada da mata altera os ecossistemas, devido a destruição dos habitat e 

das fontes de alimentos da fauna nativa e pela degradação dos recursos 

hídricos e de solos. Enfim, o desmatamento modifica os microclimas, 
provoca o assoreamento dos rios e açudes, reduz a fertilidade dos solos e a 

biodiversidade. 

 

Na perspectiva da sustentabilidade na utilização dos recursos encontrados no 

semiárido, Drumond et al. (2003) salientam que a forma atual de pecuária na região não é 

sustentável, exercendo uma grande pressão sobre a vegetação nativa, acelerando a perda da 

biodiversidade regional. A agricultura não fica atrás, na visão de Drumond et al. (2003), ela 

vem de uma ocupação territorial desordenada e impactante em razão da falta de tradição de 

planejamento, dificultando, ainda que não impossibilite, a reordenação dos espaços. Porém, a 

agricultura ocupa a massa principal da população das caatingas, constituída sobretudo por 

meeiros e rendeiros das fazendas e por pequenos proprietários (BERNARDES, 1999). 

Não é intenção nossa acusar a agricultura ou a criação bovina, de forma geral, como 

os grandes responsáveis pela degradação das Caatingas, contudo, as práticas desordenadas de 
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tais atividades vem contribuindo de forma intensa para o processo de descaracterização da 

região semiárida. Sendo assim, se faz necessário a presença de projetos que visem a 

convivência sustentável entre o sertanejo e os recursos naturais do Nordeste, tendo em vista a 

importância econômica que a produção rural representa. 

Em consequência das grandes alterações que as Caatingas vem sofrendo, temos a 

desertificação. De acordo com Souza (2010), a temática da desertificação tem chamado cada 

vez mais a atenção, existindo uma relação de causa e efeito com o clima e as ações humanas, 

embora, esta ainda não tenha sido completamente decifrada pelos pesquisadores. 

No processo de desertificação, leva-se em consideração tanto ações antrópicas como 

naturais, onde esse processo terá a participação de vários fatores para o seu desencadeamento. 

Alguns pesquisadores veem o clima como fator principal e a intervenção humana como 

secundária; outros colocam as ações humanas como o elemento principal e o clima em 

segundo plano, ou atribuem a ambos igual valor no desencadeamento da desertificação 

(VERAS, 1994). 

A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação conceitua esse 

processo como “a degradação das terras nas regiões áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, 

resultante de diferentes fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas.” 

(ANDRADE, 2008). 

A desertificação é provocada ou agravada pela intervenção das atividades irregulares 

inseridas no contexto semiárido, que juntamente com as precipitações irregulares, os eventos 

de secas e a ocupação e mal uso do solo agravam em muito as áreas susceptíveis a esse tipo de 

degradação. 

A desertificação ganhou espaço mundial em 1977, com a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desertificação, sendo considerada pela primeira vez como um problema de 

âmbito mundial (SOUZA, 2008). A partir daí essa temática tornou-se cada vez mais abordada 

através de várias conferências, com os mais diversos objetivos que, de modo geral, se 

resumem em enfrentar os problemas causados pela desertificação ou como combatê-la. 

Para Galindo et al. (2008) o processo de extrativismo vegetal e mineral, o 

sobrepastoreio das pastagens nativas ou cultivadas, e o uso agrícola por culturas que expõem 

os solos aos agentes erosivos são as principais causas dos processos de desertificação que 

afligem a região semiárida nordestina. 

Em função do exposto, diversas áreas do semiárido brasileiro têm sido 

comprometidas em sua capacidade produtiva, através da diminuição da fertilidade dos solos, 
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além da sua capacidade de armazenar água, o que vem acarretando problemas de elevada 

repercussão para o Bioma das Caatingas e também para as populações que nele habitam. 
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CAPÍTULO III 

 

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E USO DOS SOLOS NOS CARIRIS VELHOS  E NA 

APA DAS ONÇAS 

 

 

3.1 O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E USO DOS SOLOS 

 

A região dos Cariris Velhos (também denominada Cariri paraibano ou simplesmente 

Cariri) está localizada na porção meridional do estado da Paraíba, possuindo uma área de 

11.192,01 km
2
, englobando 29 municípios (Mapa 1), equivalente a 20% do Estado (SOUZA, 

2008). 

 

Mapa 1 – Localização dos Cariris na Paraíba. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na perspectiva geomorfológica, as rochas que se apresentam nos Cariris Velhos 

datam do período Pré-Cambriano e são rochas pertencentes a duas categorias: rochas 

magmáticas e metamórficas. As áreas mais planas são formadas pelas rochas metamórficas 

onde dominam os migmatitos, gnaisses e xistos; os lajedos e morros são formados 

principalmente por dioritos e granitos (CABRAL, 1997). 
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Os processos erosivos, que determinaram as formas de relevo hoje encontradas nos 

Cariris Velhos, partiram da elaboração das superfícies aplainadas presentes na área central do 

Planalto da Borborema, por consequência de fases climáticas diferenciadas, ora mais quentes 

ora mais frias, levando à criação de amplos pediplanos (SOUZA, 2008). 

As superfícies aplainadas presentes nos Cariris Velhos estão sujeitas à dissecação em 

interflúvios tabulares, ocorrendo alinhamentos de cristas, inselbergs e amontoados de caos de 

blocos (BRASIL, 1981). O Planalto da Borborema na região caracteriza-se por um relevo 

semi-colinoso, porém, no sentido sudeste, o planalto encontra-se bastante dissecado, 

formando uma depressão intermontana, num vale estreito e encaixado seguindo as linhas de 

serras limitantes com Pernambuco, chegando a altitudes de até 1.180m (SOUZA, 2008). 

Incorporado a paisagem da Caatinga, o Cariri paraibano é considerado como uma 

região extremamente seca com baixos índices pluviométricos e temperaturas médias elevadas 

(cerca de 27ºC). A vegetação da região caracteriza-se por ser hiperxerófila, os solos são rasos 

e muitas vezes salinos, as cidades são de pequeno porte e a densidade demográfica é baixa. 

Até há pouco dominava uma visão de que nessa região havia pouca diversidade 

vegetal. Entretanto, alguns estudos têm revertido essa forma de pensar. Neste sentido, o 

trabalho de Barbosa et al. (2007) conseguiu identificar 396 espécies distribuídas em noventa 

famílias botânicas, o que é um número respeitável, considerando o Bioma Caatinga e 

particularmente os seculares processos de descaracterização da vegetação nessa região.  

Desde a colonização, a Caatinga nessa região vem sendo modificada, gerando uma 

série de transformações nas paisagens do Cariri. Neste sentido, de acordo com descrições 

históricas feitas pelo frei capuchinho Martin de Nantes em uma de suas viagens ocorrida no 

século XVII, saindo da capitania de Pernambuco com destino à aldeia Kariri, localizada na 

região onde hoje se situam os municípios de Boqueirão e Cabaceiras (TRAVASSOS, 2012), 

pode-se vislumbrar como era a paisagem do semiárido ainda pouco explorada pelos 

colonizadores. 

A paisagem descrita por Martin de Nantes, destaca a vegetação fechada onde "era 

preciso romper moitas espessas e florestas de canas selvagens, ocas por dentro, mas grossas 

como um braço e cheias de espinhos fortes e rijos em todos os nós, da altura de uma lança ou 

mais, entrelaçadas umas nas outras" (NANTES, 1979, p. 31). Relatava ainda a necessidade de 

utilizar ferramentas para abrir caminho dentro da mata, além de todo sofrimento de caminhar 

entre a floresta fechada e o medo de estar entre árvores secas e sem folhagem. 

A partir de relatos como os descritos por Nantes, através de artigos e livros sobre a 

Caatinga, além do conhecimento sobre a região semiárida do Cariri, um perfil hipotético 



69 
 

 

(Figura 3) da vegetação no período colonial está destacado a seguir, tendo por objetivo 

visualizar a relação da vegetação, antes da colonização europeia, com os aspectos pedológicos 

e geomorfológicos nessa região. 

 

Figura 3 – Perfil hipotético de vegetação originalmente encontrada nos Cariris Velhos (PB). 

 
Idealização: Bartolomeu Israel de Souza. 

Desenho: Kauê de Albuquerque Rolim e Minna Miná Rolim. 

 

Procurando descrever o perfil destacado, antes da colonização européia na região, 

observamos que as paisagem eram dominadas por uma vegetação mais preservada do tipo 

florestal, variando entre os portes arbóreo e arbustivo, dependendo das condições geológicas e 

geomorfológicas nas quais estivessem inserida. 

O primeiro compartimento do perfil corresponde a Caatinga Arbórea, encontrada nas 

planícies de inundação, composta por matas ciliares que protegem os leitos do rios. O solo 

presente é o do tipo Neossolo Flúvico, mais profundo e fértil que a média dos outros tipos 

encontrados nessa região, devido à renovação dos sedimentos através das cheias dos rios, 

proporcionando uma maior variedade de espécies lenhosas. 

Logo a seguir, na porção com a presença dos solos do tipo Planossolo Háplico, temos 

naturalmente a ocorrência de problemas de drenagem e salinização, mostrando-se 

desfavoráveis ao crescimento de espécies perenes da Caatinga, apresentando uma formação 

com estrato mais rarefeito caracterizado pela Caatinga Arbustiva semi-aberta e aberta. 

No terceiro compartimento tem-se a ocorrência dos solos do tipo Luvissolo Crômico, 

os quais apresentam sais solúveis e argila, tendo como característica principal o pavimento 

desértico (linhas de seixos), apresentando um bom nível de fertilidade natural, o que 
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possibilita ainda hoje a formação de uma vegetação bastante diversificada (SÁ et. al., 1994), 

em áreas melhor preservadas. 

O quarto compartimento equivale às áreas serranas, com domínio pedológico 

característico dos solos do tipo Neossolo Litólico, caracterizados por serem rasos e pouco 

desenvolvidos, sendo comum a presença de afloramentos rochosos. Nessa área, as espécies 

apresentavam porte semelhante ao primeiro compartimento, porém com uma menor 

diversidade de vegetação. 

Segundo Souza (2008) a partir da segunda metade do século XVII a Caatinga 

começa a ser modificada através da colonização. Souza (2008, p. 107) destaca sobre a 

descaracterização da Caatinga no Cariri, que: 

 

verifica-se uma substituição parcial da Caatinga Arbórea (mata ciliar) 

existente nas várzeas (Neossolo Flúvico) pela agricultura de subsistência, 
também seguida da retração da Caatinga Arbórea-arbustiva fechada das 

áreas mais próximas a esses primeiros tipos de solos. Na sequência, ocorre 

uma expansão das caatingas do tipo Arbustiva fechada, substituindo 

parcialmente a vegetação Arbustiva-arbórea fechada, devido a introdução do 
gado e o uso dessas áreas como pasto nativo, associadas as queimadas e a 

retirada da vegetação de porte arbóreo para diversos fins. 

 

A exploração dos recursos se deu pela apropriação das terras melhor providas de 

água, elemento de grande valor no clima semiárido. Assim, diversas áreas ocupadas pela 

vegetação primitiva foram sendo descaracterizadas pela implantação da criação do gado, 

cultivos, extrativismo e pelas próprias sedes das fazendas. A paisagem foi sendo recriada sem 

a preocupação de preservação. 

Com o passar dos anos, o agricultor caririseiro investiu na criação do gado que veio 

crescendo ao longo dos anos. Em uma análise sobre números de crescimento de rebanhos, 

entre os anos de 1970 a 2009 com intervalos de cinco anos, Travassos (2012) observou que 

houve uma evolução no aumento dos rebanhos de pequeno porte em todos os períodos, 

demonstrando uma mudança no perfil da pecuária do Cariri em virtude de uma maior atenção 

dada à caprinocultura, além dos maiores investimentos por parte do governo federal por meio 

de seus bancos públicos (Banco do Brasil e Banco do Nordeste) e incentivos por parte do 

governo estadual e do Banco Mundial. 

O aumento da criação de rebanhos trouxe a diminuição nas áreas de lavouras 

permanentes e temporárias, juntamente com o expressivo aumento do rebanho caprino, que 

em virtude desse aumento, áreas cada vez maiores para servir de alimento para o crescente 

rebanho eram necessárias, aumentando assim, a pressão sobre a Caatinga, levando à 
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degradação dos solos e afetando diretamente a recuperação das áreas dispostas para o 

sobrepastoreio. 

Segundo Souza (2008), os hábitos alimentares dos animais arrebanhados aliados à 

forma semiextensiva que são criados, o tornam totalmente dependentes da alimentação 

fornecida pela vegetação de Caatinga. Assim, nas épocas de seca ocorre menor oferta de 

alimento, afetando diretamente esses animais, provocando impactos na produção de leite e 

carne, além de poder ocorrer a morte do rebanho, caso a estiagem seja prolongada. 

Quando as chuvas retornam, os criadores substituem os animais perdidos com a seca, 

aumentando cada vez mais sua quantidade procurando recuperar o prejuízo, tornando-se um 

circulo vicioso. Desta forma, a vegetação é cada vez mais modificada, menos diversificada e 

pouco densa, descobrindo o solo deixando-os propícios à erosão. 

A figura 4 mostra o perfil hipotético de como a vegetação se comporta atualmente na 

área do Cariri, tendo como base uma trajetória de degradação que a caatinga sofreu e vem 

sofrendo nos últimos três séculos no Cariri paraibano. 

 

Figura 4 – Perfil atual de usos dos solos e tipos de vegetação encontrados no Cariri. 

 
Idealização: Bartolomeu Israel de Souza.  
Desenho: Kauê de Albuquerque Rolim e Minna Miná Rolim. 

 

Verifica-se no perfil que ao longo dos rios o uso do solo se dá de forma mais intensa 

por apresentarem solos mais profundos e em geral mais férteis (Neossolo Flúvico), em 

decorrência da renovação dos sedimentos nos períodos de chuva, proporcionando o 
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desenvolvimento de muitas atividades agrícolas, em geral de subsistência. A área dos rios 

passa a ser ocupada pelas culturas de feijão, milho e algumas espécies frutíferas, além do 

incremento de espécies como a algaroba, o capim-elefante e a palma-forrageira, que servem 

de alimento para o gado. 

Na área correspondente ao tipo de solo Luvissolo Crômico, dominam áreas de 

pastagem extensiva devido à expansão da atividade de pecuária, além de ser uma área 

propensa à extração vegetal. Os rebaixamentos constantes da cobertura vegetal ocasionados 

por essas atividades acabam favorecendo a invasão de arbustos que dificultam o crescimento 

das espécies lenhosas de porte arbóreo. A intensa inserção de atividades com o uso 

ininterrupto dessas terras ao longo dos séculos, aliada ao tipo de solo pouco desenvolvido, fez 

com que essa área fosse a primeira a apresentar as marcas da degradação, ilustrado na figura 4 

como área desertificada. 

Por apresentar um relevo com declividade mais acentuada, dificultando o maior 

aproveitamento agropecuário dessas terras, observa-se que a vegetação encontrada no terceiro 

compartimento apresenta um padrão de preservação melhor do que nas situações anteriores. 

Dessa forma, no compartimento de domínio dos solos do tipo Neossolo Litólico, 

historicamente houve uma menor pressão do que nas duas áreas anteriores. 

É possível destacar que a estrutura e a organização atual do uso dos solos no Cariri 

paraibano nos compartimentos apresentados na figura 4 não são estáticas. A forma de 

organização apresentada pode sofrer modificações e/ou complementação em sua estrutura de 

acordo com a severidade no período de estiagem, causando significativas transformações nos 

usos do solo e na organização das culturas presentes na área. De modo geral, pode-se dizer 

que a vegetação do Cariri encontra-se bastante alterada, com exceção das áreas mais elevadas, 

marcadas pela degradação do solo e o uso intenso dos seus recursos. 

A extração de lenha é uma das atividades causadoras da degradação no Cariri. 

Historicamente tem-se que a Caatinga é utilizada como principal fonte energética no 

Nordeste, sendo a sua exploração feita sem quaisquer critérios técnicos, levando ao 

desequilíbrio ambiental na oferta desse importante recurso no desenvolvimento das atividades 

industriais ou familiares (TRAVASSOS, 2012). 

Segundo o relatório sobre Balanço Energético Nacional (EPE, 2011) a energia 

gerada a partir da queima da biomassa florestal (carvão vegetal e lenha) é a terceira fonte 

energética mais utilizada no Brasil, superada apenas pelo uso do petróleo e da energia elétrica, 

onde cerca de 80% da produção de madeira no Brasil são utilizados como fonte de energia. 
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No estado da Paraíba a realidade não é diferente dos outros estados nordestinos 

quanto à dependência da lenha e do carvão vegetal como matriz energética, tanto no setor 

domiciliar como no industrial. Mesmo sem uma série histórica de dados sobre o consumo no 

setor industrial paraibano, é sabido que 56,8% da energia utilizada provêm de vegetação 

nativa do estado, enquanto no ramo industrial, no processo produtivo, o índice chega a 

aproximadamente 80% (TRAVASSOS, 2012). 

O Cariri paraibano se caracteriza como um grande exportador de produtos 

extrativistas tendo como principal destino dos seus produtos os municípios polarizados pela 

cidade de Campina Grande, sendo tal produção destinada principalmente a atender a demanda 

das indústrias de cerâmica vermelha (RIEGELHAUPT & FERREIRA, 2004). 

A área da APA das Onças não foge à regra geral descrita anteriormente, ainda que 

esta venha a compor uma Unidade de Conservação estadual, para a qual, em tese, muitas 

ações degradadoras deveriam estar minimamente ausentes. Neste sentido, dada essa 

especificidade da área estudada, faremos algumas observações sobre as Unidades de 

Conservação na Paraíba. 

 

 

3.1.1 Unidades de Conservação na Paraíba 

 

Desde 1934 as unidades de conservação têm protegido o patrimônio ambiental do 

Brasil. No decorrer dos anos, a área abrangida por UCs tem aumentado, chegando atualmente 

a quase 1,5 milhões de km², ou 16,6% do território continental brasileiro e 1,5% do território 

marinho, destinados para a conservação da biodiversidade, preservação de paisagens naturais, 

uso sustentável dos recursos naturais e valorização da diversidade cultural brasileira. Toda 

essa área está protegida por um total de 310 unidades federais, 503 estaduais, 81 municipais e 

973 RPPN, dados consolidados até 10 de maio de 2011 (MMA, 2012). 

No cenário Nordestino, dados do MMA (2012) revelam que apenas 7% da caatinga 

encontra-se protegida pelo sistema de unidades de conservação, sendo que destas menos de 

1% é considerada unidade de proteção integral como Parques, Reservas Biológicas e Estações 

Ecológicas, que enquadram o grupo das mais restritivas à intervenção humana. 

Apesar do quadro atual de complicações relacionadas à proteção da sua 

biodiversidade e das ameaças existentes, na área da Caatinga há cerca de 36 unidades de 

conservação correspondentes a 7,1% da superfície total, onde apenas cerca de 1,21% desse 

total são unidades de proteção integral, enquanto a porcentagem restante corresponde às áreas 
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de uso sustentável, incluindo as RPPN (Reservas Particulares do Patrimônio Natural) 

(CAPOBIANCO, 2002 apud BARBOSA et al., 2005). Vale ressaltar que estimativas mostram 

que 30% da área do bioma já foi alterado pelo homem, principalmente em função da 

agricultura, mostrando a urgência em definir uma política para conservação da biodiversidade 

da Caatinga.  

De acordo com o PAE-PB (2011) na Paraíba, existem seis unidades de conservação 

estadual localizadas em áreas de Caatinga, sendo elas o Monumento Natural Vale dos 

Dinossauros em Sousa com 40 ha de área, criado em 2002; o Parque Estadual Pico do Jabre 

nos municípios de Maturéia e Mãe D´água, com área de 851 ha, criado em 1992; o Parque 

Ecológico Mata do Pau-Ferro no município de Areia, com 607 ha, criado em 1992; a Área de 

Proteção Ambiental das Onças  no município de São João do Tigre, com 36.000 ha, criada em 

2002; a Área de Proteção Ambiental do Cariri nos municípios de Cabaceiras, Boa Vista e São 

João do Cariri com 18.560 ha, criado em 2004; o Parque Estadual Pedra da Boca no 

município de Araruna, 157,26 ha de área, criado em 2000. 

As Unidades de conservação descritas na Paraíba são geridas pelo governo do estado, 

através da Superintendência de Administração do Meio ambiente (SUDEMA). Existem, 

ainda, duas unidades municipais, o Parque Ecológico do Distrito de Engenheiro Ávidos, 

localizado em Cajazeiras, com 181,98 ha, criado em 1997, e a Área de Proteção Ambiental 

Rosilda Cartaxo, com área não conhecida oficialmente, criada em 2006 (PAE-PB,2011). 

Aliadas a essas, existem seis Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs 

localizadas nessas áreas, nas seguintes fazendas: Almas (municípios de São José dos 

Cordeiros e Sumé, 3.505,0 ha); Santa Clara (município de São João do Cariri, 750,5 ha); 

Várzea (município de Araruna. 390,6 ha); Tamanduá (município de Santa Terezinha, 325,0 

ha); Pedra d’Água (município de Casserengue, 170,0 ha); Cabeça de Boi (município de 

Pocinhos, 33,6 ha) (PAE-PB, 2011). 

O total de todas as unidades de conservação existentes na Paraíba localizadas na 

Caatinga perfazem apenas 1% do território estadual. Além do número ser muito baixo, se 

levarmos em consideração que grande parte dessas áreas sofrem de uma série de problemas 

comuns ao seu entorno, consideramos que o quadro dessas UCs é bastante preocupante, 

particularmente nas APAs. 

De modo geral, apesar da definição oficial colocar a questão do disciplinamento do 

processo de ocupação como uma característica inerente ao se estabelecer uma APA, o que se 

observa em muitos casos, a exemplo da área estudada, é que essa situação não é dominante, 

uma vez que para tanto é necessário o estabelecimento dos planos de manejo e de todo um 
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processo educativo para que a população tenha uma nova relação com os recursos naturais 

que estão inseridos nessas áreas. Sendo assim, pela inexistência desses dispositivos, a 

população que habita esses espaços continua a agir tal como se não estivesse inserida numa 

Unidade de Conservação. 

Em virtude do que foi colocado anteriormente, é urgente que se tenha ferramentas 

capazes de subsidiar uma política intervencionista mais eficaz nas UCs. Neste sentido, 

entendemos que a aplicação da Ecodinâmica é uma possibilidade capaz de trazer resultados 

bastante positivos nesse aspecto, a partir do momento que dá um norte para onde devem ser 

direcionadas as intervenções e que medidas podem e devem ser efetuadas.  

 

 

3.2 A APA DAS ONÇAS 

 

A APA das Onças localiza-se no município de São João do Tigre, município inserido 

na mesorregião da Borborema e na microrregião dos Cariris Velhos, o qual possui uma área 

de 816.116 km
2
.
  

Este município encontra-se na porção do Cariri Ocidental (subdivisão dos 

Cariris Velhos) e faz fronteira com Pernambuco na porção sul do estado da Paraíba (Mapa 2). 

São João do Tigre tem sua economia baseada na criação de caprinos e bovinos, além 

da agricultura de subsistência. O artesanato é muito presente na região, na confecção da renda 

renascença. A extração de lenha também é um fato bastante marcante no município, assim 

como em várias partes do Cariri, onde essa atividade extrativista tem séculos de tradição. 

A APA é uma Unidade de Conservação gerida pela SUDEMA e possui uma extensão 

de 36.000 ha, correspondendo a 360 km
2
, sendo considerada, segundo a SUDEMA, a maior 

unidade de conservação do estado, compreendendo 41,11% do município de São João do 

Tigre, como pode ser observado no mapa 3 (SUDEMA, 2011). 

A APA das Onças foi transformada em Área Protegida, em regime especial de gestão 

em março de 2002 pelo governo do estado da Paraíba. Através do Decreto Estadual nº 22.880 

de 25 de março de 2002 e a partir dos critérios estabelecidos no SNUC, foi configurada como 

área de Desenvolvimento Sustentável, passando a ter uma exigência de uso ordenado 

seguindo os trâmites do Art. 15
1
 do SNUC (BRASIL, 2002), que traz a definição do que seja 

uma APA. 

 

 

                                                             
1 Art. citado no Capítulo I, página 48. 
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Mapa 2 – Localização do município de São João do Tigre. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Mapa 3 – Localização da APA das Onças dentro do município de São João do Tigre. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Do ponto de vista da ocupação e uso dos recursos, a área da APA possui uma 

ocupação bastante expressiva, ficando em torno de 10 (dez) a 100 (cem) famílias divididas em 

diversas comunidades como Sítio Riacho Fundo, Sítio Jurema, Sítio Várzea Grande, Capim 

Grosso, Mimoso Seco, Sítio Cupira, Cachoeira, Sítio José Rodrigues, Serra da Moça e Sítio 

Mulungu (CUNHA, 2011).  

As atividades econômicas das comunidades encontradas dentro da APA têm como 

principal foco a criação de caprinos e bovinos, predominantemente de forma extensiva. Além 

disso existe o cultivo do feijão, milho e arroz em campos úmidos, ainda que sejam atividades 

sem significativo impacto econômico, mesmo que provoquem impacto ambiental, tendo em 

vista a falta de manejo das áreas utilizadas para fins de agricultura de subsistência. 

Mesmo sendo uma UC, a APA das Onças não possui um Plano de Manejo, 

documento necessário e obrigatório de acordo com o SNUC, que regulamente as formas de 

ocupação e o uso dos recursos que a APA das Onças oferece. Constitui-se assim em um 

documento técnico mediante o qual se estabelece o zoneamento da UC e as normas em que 

devem-se basear o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (BRASIL, 2002c). 

 Segundo Cunha (2011) desde a criação da APA, há nove anos, o único documento 

referente aos aspectos físicos e sociais existente é uma Proposta de Zoneamento Ambiental, 

realizado em 2010 por uma empresa contratada pelo governo do estado, a fim de levantar 

informações das principais características físicas e sociais da área. 

Como consequência da ausência do Plano de Manejo,  na APA das Onças não existe 

um plano de gestão que vise o cumprimento dos objetivos expressos nos parágrafos XII e XIII 

do Art. 4 do SNUC, os quais são: 

 

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, 2002c). 

 

Nos trabalhos de campo realizados no decorrer desta pesquisa, constatou-se que parte 

da população existente na APA das Onças desconhece o sentido da criação dela, o que 

favorece o domínio de muitas práticas de uso do solo incompatíveis com o que determina o 

SNUC para esse tipo de área, ainda que essas sejam consideradas "normais" pelos moradores 

da APA em questão. Indo além dessa questão local, analisada em âmbito geral, é comum que 

a criação de uma UC dentro de comunidades tradicionais cause algum tipo de aversão à 
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criação da área protegida. Segundo Diegues (1996, p. 65) a "criação de áreas naturais 

protegidas é vista por essas populações locais como uma usurpação de seus direitos sagrados 

à terra onde viveram seus antepassados, o espaço coletivo no qual se realiza seu modo de vida 

distinto do urbano-industrial".  

Mesmo com os possíveis conflitos que possa acarretar, a elaboração do Pano de 

Manejo da APA das Onças é de extrema importância e urgência na manutenção dessa UC, 

auxiliando na gestão e na integração das comunidades com os recursos naturais que a APA 

das Onças oferece. Entretanto, chamamos atenção para o fato das comunidades inseridas na 

APA das Onças terem se estabelecido bem antes de se pensar em criar uma UC na área. Dessa 

forma, as populações existentes na área tem papel importante na conservação do ambiente ao 

qual vivem, possuindo forte identidade cultural com a área. 

Na visão de Diegues (1996), as comunidades tradicionais têm uma representação 

simbólica do espaço que lhes fornece os meios de subsistência, de trabalho e produção e os 

meios de produzir os aspectos materiais das relações sociais, ou seja, os que compõem a 

estrutura de uma sociedade (relações de parentesco etc.). Assim, a integração das 

comunidades com o meio ao qual pertencem já esta posto, porém essa relação deve ser 

gerenciada de maneira a garantir a existência dos recursos naturais que levam as comunidades 

a fazerem parte das transformações impressas na APA das Onças através da exploração desses 

recursos. 

Analisada do ponto de vista das paisagens encontradas, o fato da APA das Onças ser 

detentora de uma vasta extensão territorial favorece a presença de grande diversidade, onde 

podem ser encontrados diversos tipos de vegetação do Bioma Caatinga, assim como do 

Bioma Mata Atlântica (Mata de Brejo), esta última localizada em algumas áreas pontuais nas 

zonas serranas mais elevadas (geralmente acima dos 800 m) e sujeitas à ação de ventos 

úmidos. Do ponto de vista dos recursos hídricos, aspecto de elevada importância no semiárido 

brasileiro, apresenta alguns cursos d'água perenes, além de ser berço das nascentes dos rios 

Paraíba e Capibaribe, dois rios importantes para, respectivamente, os estados da Paraíba e 

Pernambuco. 

Associado à diversidade vegetal inicialmente comentada, existe também uma 

importante presença de animais cada vez mais raros, a exemplo da onças parda, felino de 

grande porte que “empresta” parte do seu nome à APA em questão. Além disso, nessa área 

existem diversos sítios arqueológicos ainda pouco conhecidos pela Ciência 

(VASCONCELOS et al., 2009; SOUZA et al., 2012). 
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Além do que já foi exposto,  a APA das Onças abriga diversos sítios arqueológicos 

com pinturas rupestres pouco conhecidas cientificamente, reforçando ainda mais a sua 

importância e a urgência  do uso sustentável desses recursos (GADELHA NETO et al., 2010). 

Garantir a conservação dos recursos naturais presentes na APA das Onças é de 

extrema importância,  pois além de ser a maior UC do estado da Paraíba, é uma das poucas 

UCs existentes em ambiente de Caatinga, evidenciando a necessidade de criação de mais 

áreas protegidas na região semiárida. 

Cabe ressaltar que, apesar de a comunidade estabelecer uma identidade com a APA 

das Onças, de toda a diversidade encontrada e a despeito de ser uma unidade de conservação,  

a APA das Onças está sujeita a forte pressão antrópica, com algumas localidades aparentando 

forte degradação ambiental, provenientes da falta de gestão adequada que busque o uso 

sustentável dos recursos existentes. 

 

 

3.2.1 Impactos Ambientais na APA das Onças 

 

Mesmo sendo gerida por um órgão ambiental de domínio estadual, a SUDEMA, a 

fiscalização é bastante deficiente dentro da APA das Onças, o que favorece a presença de uma 

série de ações geradoras de degradação, como foi verificado nos trabalhos de campo 

realizados ao longo desse trabalho na área em questão. 

Os problemas detectados no decorrer dos trabalhos de campo nos anos de 2011 e 

2012 foram vários, a começar pelo uso indiscriminado de práticas para a preparação do solo, 

caracterizado pela queima da vegetação, popularmente conhecido como coivara. Pequenos 

agricultores da região fazem uso desta prática, onde retiram a vegetação nativa e queimam 

para que, posterior à queima, inicie-se o processo de plantio tanto de cultivos de subsistência 

como de pasto para bovinos. 

Segundo o Novo Código Florestal, em seu Art. 38 (BRASIL, 2012) a prática de 

utilização do fogo na vegetação é ilegal, porém, como exceção, no seu inciso II, do Art. 38, 

diz que o 

 

emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em 
conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia 

aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo 

conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas 
estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo; (BRASIL, 2012). 

 



80 
 

 

Como na APA os tipos de ambientes existentes não têm características ecológicas 

associadas à presença do fogo, a presença dessa prática secular e tradicional, além de ferir o 

que determina o Novo Código Florestal, tem um impacto de elevada magnitude nessa UC, 

onde muito da vegetação natural já foi comprometida, quantitativa e qualitativamente, 

afetando, em consequência, os solos, levando a perda de nutrientes, além da compactação 

através do pisoteio dos animais que pastam na área, sem contar os possíveis efeitos na fauna 

nativa. 

Vale ressaltar que a área da APA das Onças está inserida em relevo ondulado a forte 

ondulado, assim, grande parte das queimadas é realizada em áreas de declive acentuado, 

geralmente nas vertentes (Foto 1). Desta forma, a retirada da vegetação nas áreas de vertentes 

provocam a lavagem do solo, acrescentando grandes quantidades de sedimentos nos rios, 

aumento do assoreamento, além de alterar fortemente a camada produtiva do solo, tendo em 

vista que grande parte dos solos, do tipo Neossolo Litólico, presentes nas vertentes mais 

acentuadas, são poucos desenvolvidos e rasos. 

 
Foto 1 – Área de vertente após a ocorrência de coivara.  

 
Fonte: Trabalho de campo, janeiro de 2012. Fotografia: Maria Niédja Silva Lima. 
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Destaca-se que em áreas com inclinação entre 25 a 45 graus é proibida por lei a 

derrubada de florestas, sendo apenas permitida a extração de toros para utilização racional, 

visando rendimentos permanentes (LIMA, 2010).  

Outro problema de ordem ambiental detectado é o uso indevido dos leitos dos rios 

visando a criação de animais e práticas agrícolas, o que provocando principalmente a 

descaracterização da mata ciliar, importante na proteção dos cursos d'água. A presença de 

solos mais profundos e férteis, do tipo Neossolo Flúvico, justifica o uso dessas áreas, além de 

apresentarem maior umidade. 

Do ponto de vista legal, os leitos dos rios são Áreas de Preservação Permanente - 

APP, as quais visam a preservação dos recursos hídricos e da paisagem, além de assegurarem 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, 

protegendo o solo e resguardando o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

Outra prática caracterizada como crime ambiental, é a retirada da vegetação para 

produção de carvão. Como já se sabe, o uso do carvão como fonte energética na região 

Nordeste é uma tradição, e dentro da APA das Onças o corte generalizado da madeira tem se 

intensificado ao longo dos anos, o que confirma a falta de fiscalização por parte do órgão 

gestor, já que essa atividade é praticada, como regra, sem licença ambiental. A foto 2 mostra a 

produção de carvão, realizada por pequenos produtores dentro da APA em questão. 

Um dos objetivos propostos pelo SNUC, no Art. 4, inciso XIII, é de "proteger os 

recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente", no 

entanto, a prática de produção do carvão dentro da APA vai de encontro a esse objetivo, tendo 

em vista que a população que faz uso da produção do carvão o faz sem o devido manejo dos 

recursos naturais, ainda que essa ação esteja baseada em um conhecimento tradicional. 

De acordo com as observações feitas sobre as questões ambientais dentro da APA 

das Onças, percebe-se que tem faltado uma gestão preocupada em fazer cumprir os objetivos 

propostos no SNUC e os da APA das Onças, tendo em vista a importância tanto natural como 

social que a APA exerce dentro do município de São João do Tigre e no semiárido paraibano. 
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Foto 2 – Fabricação de carvão por pequenos produtores. 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2011. Fotografia: Thereza Rachel Rodrigues Monteiro. 

 

Cabe ressaltar que esta pesquisa não visa levantar a bandeira de que as comunidades 

residentes dentro da APA das Onças sejam proibidas de utilizarem os recursos naturais que 

sempre estiveram presentes em seu cotidiano, mas sim, salientar que a necessidade de se gerir 

de forma sustentável a APA das Onças é de fundamental importância para que possam 

continuar a existir recursos naturais suficientes para as próprias comunidades inseridas no 

contexto da APA das Onças. Desta forma, entender cada aspecto físico e geográfico que 

formam a APA das Onças, torna-se de grande importância para que se busque melhorias no 

funcionamento da APA. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTRUTURA FÍSICO-GEOGRÁFICA DA APA DAS ONÇAS 

 

 

Em relação aos aspectos físicos da APA das Onças, destacam-se para a presente 

pesquisa as interações existentes entre as características dos aspectos geológicos e 

geomorfológicos, as condições climáticas, os aspectos pedológicos (classes de tipos de solos e 

suas associações) e os tipos de vegetação, conforme descreveremos a seguir. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E GEOMORFOLÓGICAS 

 

Geologicamente, na área da APA das Onças predominam os terrenos do 

embasamento cristalino de idade Pré-Cambriana, afetados pela orogenia Brasiliana, 

pertencentes à Província da Borborema, a qual é considerada um cinturão orogênico 

meso/neoproterozóico que apresenta-se em grande parte do Nordeste, indo desde Sergipe até a 

parte oriental do Piauí (SANTOS et. al., 2002).  

A Província da Borborema é resultado de uma colagem tectônica de algumas 

subprovíncias ou domínios litotectônicos diferentes (SANTOS et al., 2004). As rochas 

presentes abrangem o "embasamento gnáissico/migmatítico de idade arqueana a 

paleoproterozóica, sequências metassupracrustais de idade proterozóica e granitóides de idade 

pré-brasiliana e brasiliana" (BRITO NEVES et. al., 2000 apud ALMEIDA, 2012, p. 76) . 

De acordo com Santos et. al. (2002), pesquisadores como Brito Neves, propuseram 

uma subdivisão em compartimentos tectônicos, descritos como terrenos tectono-

estratigráficos, definidos como segmentos crustais limitados por falhas ou zonas de 

cisalhamento, com estratigrafia e evolução tectônica definidas e distintas dos terrenos 

adjacentes. 

No caso do estado da Paraíba, seguindo essa subdivisão, são reconhecidos diversos 

segmentos dos domínios Cearense, Rio Grande do Norte e Transversal (SANTOS et. al., 

2002). Em São João do Tigre e na APA das Onças destaca-se o Domínio Transversal, situado 

ao Sul do Lineamento de Patos, o qual praticamente divide o estado da Paraíba, 

correspondendo a um limite entre o Domínio Rio Grande do Norte e o Domínio Transversal. 
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O Domínio Transversal reúne terrenos tectono-estratigráficos de idade meso e 

neoproterozóica, ocorrendo blocos de idade arqueana e paleoproterozóica. Os pesquisadores 

Santos (1996) e Santos & Medeiros (1997) subdividiram o Domínio Transversal de oeste para 

leste em quatro terrenos, sendo eles a Faixa Piancó-Alto Brígida, os Terrenos Alto Pajeú, Alto 

Moxotó e Rio Capibaribe. Os limites presentes no Domínio Transversal representam zonas de 

cisalhamento nucleadas no Brasiliano ou geradas através do retrabalhamento de zonas de 

cisalhamento (SANTOS et. al., 2002). Na área estudada temos o domínio do Rio Capibaribe, 

como pode ser visualizado no mapa 4, a seguir. 

 

Mapa 4 – Terrenos Geológicos presentes no município de São João do Tigre e na APA das onças. 

 
Fonte: Adaptado de Santos et al. (2002). 

 

O Terreno Rio Capibaribe ocorre em uma pequena extensão na divisa do estado da 

Paraíba com o estado de Pernambuco, limitando-se a norte com o Terreno Alto Moxotó pela 

Zona de Cisalhamento Transcorrente Brasiliana Cruzeiro do Nordeste. Quanto às rochas do 

Terreno Rio Capibaribe, estão presentes o Complexo Gnáissico-Migmatítico, ocorrendo como 

embasamento de rochas meso e neoproterozóicas, composto por exposições de ortognaisses 

tonalíticos a granodioríticos supostamente paleoproterozóicas, retrabalhados no Meso e 

Neoproterozóico, ocorrentes na Serra dos Cariris Novos, na divisa de Pernambuco e Paraíba; 
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pelo Complexo Vertentes, que representa uma unidade destacada do antigo Complexo 

Surubim-Caroalina ou simplesmente Complexo Surubim, representando a unidade 

metavulcano-sedimentar característica do Terreno Rio Capibaribe; e por último é formado 

pelo Complexo Caroalina-Surubim, correspondendo ao Complexo ou Formação Surubim, 

formada por uma associação com quartzitos (SANTOS et. al., 2002). 

As rochas dominantes na área da APA das Onças são as magmáticas e metamórficas, 

as mais disseminadas no estado,  destacando-se associações de micaxistos e granitos, além de 

diques de quartzo, conforme pode ser observado no mapa 5, onde fica evidente  a presença de 

Granitos e os Gnaisses, as quais vão compor as maiores elevações encontradas nessa UC. O 

material cedido por essas rochas apresenta influência direta na composição dos solos, 

conforme veremos mais adiante. 

 

Mapa 5 – Geologia presente na área da APA. 

 
Fonte: Adaptado da CPRM (2005). 

 

A geologia presente na APA mostra a associação dos diferentes tipos de rochas 

presentes, onde temos os tipos Paragnaisse, Metavulcânica Máfica e Intermediária e 

Metavulcanoclástica, as quais compõem o grupo da unidade Litoestratigráfica 

Mesoproterozóica (CPRM, 2005) e o Complexo Vertentes. 
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As áreas de elevações mais acentuadas apresentam o domínio de associações de 

Granitos e Gnaisses, principalmente os tipos Granito e Granodiorito Porfirítico, 

correspondendo a 36,38% da APA das Onças, seguidos da associação Gnaisse, Mármore, 

Quartzito e Metavulcânica Máfica, ocupando 38,69% da área. Na tabela 6 estão as áreas e as 

porcentagens das associações de rochas encontradas na APA das Onças. 

 

Tabela 6 – Associações de rochas e suas áreas dentro da APA das Onças 

ASSOCIAÇÃO DE ROCHAS ÁREA (ha) (%) 

Paragnaisse, Metavulcânica Máfica e Intermediária, Metavulcanoclástica 5369,2431 13,93 

Biotita-hornblenda-piroxênio-alcalifeldspato granito/sienito 1513,2278 3,93 

Granito, Granodiorito, Monzogranito 2725,0782  7,07 

Granito e Granodiorito Pofirítico 14018,3943 36,38 

Gnaisse, Mármore, Quartzito, Metavulcânica Máfica 14909,1517 38,69 

ÁREA TOTAL 38535,0950 100,0 

Fonte: Adaptado da CPRM (2005). 

 

A formação geológica da APA das Onças está inserida, geomorfologicamente, na 

Superfície da Borborema, constituída por elevações mais acentuadas com alinhamentos de 

cristas e inselbergs. Segundo Castro e Mabessone (1980), nessa Superfície, as áreas mais 

elevadas ocorrem em dois níveis: entre 700-800m, correspondendo ao Nível da Borborema, e 

entre 500-600m, denominado de Nível dos Cariris Velhos ou Superfície de Soledade. 

Correspondem então às Superfícies de Cimeira, mesmo que ainda se ergam picos e maciços 

acima destas, de forma isolada. As serras presentes na área da APA das Onças, em alguns 

casos, ultrapassam a faixa dos 1.000 m de altitude. Pela forte presença de um relevo serrano, 

definiu-se nessa pesquisa o Geofácie Superfície de Cimeira, como sendo dos Geofácies 

existentes dentro da APA. 

A declividade da APA, por sua vez, varia entre 3 à maior que 45 graus, ficando a 

predominância entre os intervalos de 20 a 45 graus, os quais correspondem a 23,25% do total 

dessa área. A espacialização da declividade pode ser vista no mapa 6, a seguir. 
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Mapa 6 – Classes de declividade presentes na APA das Onças. 

 
Fonte: Adaptado da Imagem SRTM (EMBRAPA, 2013). 

 

A tabela 7 demonstra a distribuição das porcentagens da declividade encontrada 

dentro da área. 

 

Tabela 7 – Distribuição da declividade dentro da APA das  

Onças. 

DECLIVIDADE EM GRAUS ÁREA (ha) (%) 

0 - 3 6484,32 16,78 

3 - 8 8867,25 22,94 

8 - 13 7008,12 18,13 

13 - 20 6167,70 15,96 

20 - 45 8985,42 23,25 

> 45 1141,20 2,95 

ÁREA TOTAL 38654,01 100,0 

Fonte: Adaptado da Imagem SRTM. 

 

Em função da dominância de uma declividade elevada, teremos nessas áreas uma 

maior preservação dos ambientes originalmente encontrados na APA das Onças, 
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particularmente aqueles relacionados à vegetação, constituindo-se assim em importantes 

remanescentes paisagísticos representativos dessa situação. 

Reforçando o que foi encontrado para a declividade, temos a morfoestrutura, a qual 

pode ser observada no Modelo Digital de Elevação (MDE), desenvolvido através da imagem 

SRTM, na figura 5 (visualização no sentido Oeste-Sudoeste/Leste-Nordeste), em sentido 

horizontal. 

 

Figura 5 – Modelo Digital de Elevação da área da APA das Onças. Visualização no sentido Wsw-Ene. 

 
Fonte: Adaptado da Imagem SRTM (EMBRAPA, 2013). 

 

De acordo com a declividade e análise feita com a imagem SRTM sombreada, 

observamos que na APA das Onças a ocorrência maior é de um relevo que vai de ondulado a 

montanhoso. Nos processo morfogenéticos a declividade exerce um papel importante, tendo 

relação direta com a velocidade de transformação da energia potencial em energia cinética, a 

qual está ligada à velocidade das massas de água. 

Quanto maior a declividade mais rapidamente a energia potencial das águas pluviais 

transforma-se em energia cinética, aumentando a velocidade das massas de água e sua 

capacidade de transporte, sendo responsáveis pela erosão que esculpe as formas de relevo, 

fazendo prevalecer a morfogênese (CREPANI et. al., 2001). 

A ação das chuvas na formação do relevo é marcante, pois o impacto provocado pela 

gota acarreta movimentação das partículas de forma inconstante, que atuando em solos 

descobertos de vegetação, desprendendo-os, acarretam a erosão.  
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As questões acima levantadas são fundamentais na compreensão dos solos existentes 

na APA das Onças, assim como nas consequências de alguns processos de ocupação, no que 

diz respeito ao estabelecimento da dinâmica dos ecossistemas existentes nessa área. 

 

 

4.2 ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista pedológico, foram identificados na APA das Onças 5 classes de 

solos, divididas em 4 associações. As classes de solos encontradas foram: Neossolo Litólico, 

Neossolo Regolítico, Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho, além do Neossolo 

Flúvico, não representado cartograficamente devido a escala de trabalho ser pouco detalhada 

(1:200000). A associação entre as classes encontradas podem ser visualizados no mapa 7. 

 

Mapa 7 – Classes de solos encontradas na área da APA. 

 
Fonte: Adaptado de PARAÍBA (2006). 

 

A distribuição dos solos dentro da APA das Onças, associadas ao relevo encontrado, 

pode ser observado em um Modelo Digital de Elevação (MDE), uma visualização em 3D, na 

figura 6, elaborado com base nas curvas de nível.  
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Figura 6 – Visualização em 3D das classes de solos presentes na APA. Visualização no sentido  

Wsw-Ene. 

 
Fonte: Adaptado de PARAÍBA (2006) 

 

Baseando-se em Brasil (1972), EMBRAPA (2006), Souza (2008) e Almeida (2012), 

a seguir descreveremos algumas características das classes de solos encontrados na área da 

APA. 

Os solos do tipo Neossolo são os que se apresentam em todas as associações 

encontradas dentro da APA das Onças. Conceitualmente estes solos são constituídos por 

material mineral ou por material orgânico pouco espesso, não apresentando alterações 

expressivas em relação ao material originário decorrente da baixa intensidade de atuação dos 

processos pedogenéticos, seja pelas características inerentes ao próprio material de origem, 

como maior resistência ao intemperismo ou composição química, ou pela influência dos 

demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a 

evolução dos solos. A descrição das associações do Neossolo são feitas a seguir. 

Os solos do tipo Neossolo Litólico ocorrem nas áreas com relevos suave ondulado a 

montanhoso, são solos pouco desenvolvidos e apresentam profundidade variando entre raso a 

muito raso, apresentam acidez moderada e drenagem moderada a acentuada. O material que 

compõe estes solos provém da desagregação de rochas cristalinas, tais como filitos e biotita-

xistos, referenciadas ao Pré-Cambriano. Quando isentos de uso o Neossolo Litólico apresenta 

vasta cobertura vegetal. Porém, a pequena espessura deste solo os torna susceptíveis à erosão 

e apresentam limitações ao armazenamento de água. 
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O Neossolo Regolítico apresenta-se nas áreas de relevo plano, suave ondulado e 

ondulado. É pouco desenvolvido, bastante arenoso, profundo e intensamente drenado, 

apresentando muitos minerais primários de fácil intemperização, gerados a partir de granitos e 

migmatitos. De modo sintético, apresentam cobertura vegetal densa e com certa diversidade, 

estando presentes a Caatinga Hiperxerófila e Hipoxerófila. 

O Neossolo Flúvico apresenta-se nas áreas de relevo plano ou com poucas 

ondulações. Correspondem as faixas estreitas dos cursos d'água e são provenientes de 

deposições fluviais. A fertilidade desse tipo de solo é bastante alta, decorrente de áreas de 

renovação de sedimentos através das chuvas.  

Originalmente a área compreendida por esse tipo de solo era constituída de mata 

ciliar variada e de porte arbóreo, porém, com a intensificação do uso dessas terras, houve uma 

profunda descaracterização da situação encontrada às margens dos rios, desfavorecendo a 

variedade, porte e densidade da vegetação, conforme pode ser visualizado na foto 3, ou 

mesmo retirando-a por completo. 

 

Foto 3 – Área de mata ciliar alterada.  

 
Fonte: Trabalho de campo realizado em janeiro de 2012. Fotografia: Própria. 
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Com base na foto 3, podemos observar que mesmo sendo uma área de rio 

intermitente, é possível visualizar a carência de vegetação típica de mata ciliar. Neste caso, a 

área apresenta sinais de desmatamento seletivo para uso da madeira, além da corriqueira 

atividade de criação de caprinos, bastante comum nessa região. Destaca-se também a elevada 

presença da jurema preta (Mimosa tenuiflora), espécie considerada pioneira e invasora, 

indicando que o ambiente foi antropizado ao longo do tempo. 

O Argissolo é outra classe de solos que apresenta-se nas associações encontradas na 

APA das Onças. Compreende solos constituídos por material mineral, tendo como 

características diferenciais a presença de horizonte B textural, argilas de atividade baixa, ou 

alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. São de profundidade variável, 

desde forte a pouco drenados. A cores que o definem são avermelhadas ou amareladas, e mais 

raramente, brunadas ou acinzentadas. Possuem uma textura variável de arenosa a argilosa. 

Os tipos desse solo na APA são o Argissolo Vermelho e o Argissolo Vermelho-

Amarelo. Essas associações de solos se apresentam nas áreas de topo e de vertente, onde 

dentro da APA localizam-se os Brejos de Altitude e resquícios da vegetação florestal 

correspondente, vegetação que caracteriza a presença de climas mais úmidos e favoráveis ao 

desenvolvimento de espécies menos resistentes ao clima quente predominante do semiárido. 

Em termos de área ocupada por essas classes de solos, temos como resultado a tabela 

8, a seguir. Observa-se que as três primeiras classes de solos (Neossolo Regolítico, Neossolo 

Regolítico/Neossolo Litólico e Neossolo Regolítico/Neossolo Litólico/Argissolo Vermelho) 

ocupam mais de 83% da APA. 

 
Tabela 8 – Tipos de solos e suas respectivas áreas dentro da APA das Onças 

ASSOCIAÇÃO DOS TIPOS DE SOLO ÁREA (ha) (%) 

Neossolo Regolítico 11632,9602 30,19 

Neossolo Regolítico /Neossolo Litólico 11981,5491 31,09 

Neossolo Regolítico/ Neossolo Litólico/Argissolo Vermelho 9113,0138 23,65 

Neossolo Regolítico/Argissolo Vermelho-Amarelo 5807,6374 15,07 

ÁREA TOTAL 38535,1604 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

 

A APA das Onças está inserida na região que Ab'Sáber (1974) denominou de 

Nordeste Seco, formado por um complexo fisiográfico (climático, hidrológico e ecológico) 

semiárido, de clima muito quente e posição subequatorial. Ainda assim, conforme já vimos 

em outros momentos deste trabalho, em decorrência de características locais, algumas áreas 

dessa UC fogem a essa classificação generalista. 

De acordo com a classificação de Köeppen, adaptada para a região paraibana por 

Varejão-Silva et. al. (1984), o clima da APA das Onças esta inserido na classe BSwh' clima 

seco de tipo xerófito, apresentando estação seca no outono e temperatura média mensal acima 

dos 18ºC com estação seca no inverno (GADELHA NETO et. al., 2010). Segundo a 

classificação biclimática do estado da Paraíba (BRASIL, 1972), a área compreendida pela 

APA das Onças apresenta um bioclima do tipo 3bth, que correspondendo a clima 

Mediterrâneo quente ou nordestino de seca média com 5 a 7 meses secos. 

As precipitações pluviométricas dentro da APA das Onças se caracterizam por ter 

um regime de chuvas complexo, onde uma parte da APA mais próxima da sede do município 

(São João do Tigre) registra médias anuais que ficam na casa dos 600mm, enquanto em 

outras, como é o caso do Distrito de Santa Maria, as chuvas ultrapassam a faixa dos 800mm, 

criando uma condição de clima subúmido. As médias anuais podem ser observadas no mapa 

8. 

Ao mesmo tempo, embora não existam pluviômetros, muitas áreas que compõem os 

Brejos de Altitude ultrapassam essas últimas médias citadas, favorecidas que são pela altitude 

e também pela situação de barlavento em relação ao deslocamento das massas de ar úmido 

vindas do Oceano Atlântico. 
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Mapa 8 – Distribuição das médias anuais das precipitações na APA das Onças. 

 
Fonte: Adaptado de ZEE - Cariri (PARAÍBA, 2005). 

 

Observa-se através do mapa 8, que a faixa compreendida pelas médias anuais de 600 

- 650mm apresenta-se em boa parte da APA, correspondendo a 38,57% da área, seguida da 

faixa de 550 - 600mm, compreendendo 22,29%. Essas duas faixas de pluviosidade média 

ocupam portanto a maior parte da UC em questão. A faixa inferior a 450mm/ano ocupa pouco 

mais de 3%, e juntamente com a faixa superior a 600mm/ano, ocupam a menor área da APA, 

perfazendo no total 10,45% das terras, conforme pode ser visualizado na tabela 9, a seguir. 

 

Tabela 9 – Médias pluviométricas anuais e suas  

quantificações. 

MÉDIAS ANUAIS ÁREA (ha) (%) 

< 450 1447,95 3,75 

450 - 500 6943,11 17,99 

500 - 550 4186,78 10,85 

550 - 600 8605,54 22,29 

600 - 650 14889,92 38,57 

> 600 2526,96 6,55 

ÁREA TOTAL 38600,25 100,0 

Fonte: Adaptado do  ZEE - Cariri (PARAÍBA, 2005). 
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Tendo por base essa situação pluviométrica exposta na tabela 9, pode-se inferir que, 

desconsiderando as transformações provocadas pelas atividades humanas, a primeira faixa 

pluviométrica (<450mm) apresentaria o domínio de uma vegetação mais xerófila; a segunda e 

a terceira (450 - 550mm) apresentaria o domínio de uma vegetação menos xerófila; a quarta e 

a quinta (550 - 650mm) uma vegetação de transição das áreas mais secas para as mais úmidas; 

na última faixa (<600mm) encontraríamos uma situação de domínio de clima sub-úmido seco 

a úmido, o que deveria se refletir na presença de uma vegetação mais exigente em umidade. 

 

 

4.4 VEGETAÇÃO 

 

Quanto a vegetação encontrada na APA, visitas à campo e alguns levantamentos 

realizados por Vasconcelos et. al. (2009) e Souza et. al. (2012) tornaram possível a construção 

de um perfil, onde podemos visualizar, de forma sintética, a sua distribuição pela área 

estudada (figura 7). 

De forma geral, observamos que na APA muito da vegetação nativa foi alterada, 

conforme já destacamos anteriormente. Ainda assim, o quadro existente é de uma riqueza 

bastante acentuada, o que também é favorecido pelo fato das paisagens existentes comporem 

um mosaico do que é possível encontrar em ambientes semiáridos no Brasil, não apenas em 

termos de vegetação, mas também de solos, relevo, variedade de chuvas, etc. 

 

Figura 7 – Perfil da vegetação atual da APA. 

 
Idealização: Bartolomeu Israel de Souza. 
Desenho: Kauê de Albuquerque Rolim e Minna Miná Rolim. 
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De acordo com a figura 7 observa-se que na área de várzea, correspondente ao tipo 

de solo Neossolo Flúvico, tem-se a presença de agricultura de subsistência, predominando o 

cultivo de milho e feijão, ainda que também esteja presente parte da atividade pecuarista, 

principalmente bovina, devido a este tipo de gado ser muito exigente em relação ao alimento e 

água. Observa-se pontualmente a presença da degradação, tanto pelo desmatamento para o 

cultivo de pasto nas várzeas e na vertente, através da presença de pasto plantado com alguns 

tipos de capim. 

Na área correspondente a faixa degradada, ilustrada na figura 7, correspondente a 

uma parte do tipo de solo Neossolo Regolítico, observa-se a descaracterização da vegetação, 

onde inicialmente predominavam espécies arbóreas e com grande densidade, hoje apresentam 

espécies como a jurema preta (Mimosa tenuiflora), como já citada, considerada uma espécie 

pioneira indicativa de degradação, quando encontrada em grande abundância. 

Na outra parte do compartimento pedológico, onde temos o Neossolo Regolítico, 

temos a presença de remanescentes de Caatinga arbórea fechada, a qual corresponde a Mata 

Serrana. Neste caso, as condições topográficas dificultam um processo mais intenso de 

ocupação e uso dos solos, o que favorece a presença da vegetação nativa. 

Logo após, no compartimento pedológico Argissolo vermelho-amarelo e Neossolo 

Litólico, temos a presença da Mata de Brejo, característica das áreas mais elevadas dentro da 

APA em questão. Como principal atividade tem-se o domínio da pecuária bovina para 

produção leiteira, fundamentada no plantio de diversas gramíneas exóticas utilizadas para 

alimento desses animais, o que vem descaracterizando secularmente essas áreas, as quais 

passam por intenso processo de diminuição de área e fragmentação entre os núcleos 

remanescentes. 

De maneira a elucidar a realidade da vegetação (tanto em tipo quanto em área),  

descrita na figura 7, o mapa 9 mostra a situação da vegetação atual dentro da APA das Onças. 

O respectivo mapa foi elaborado através do resultado do SAVI, índice de vegetação realizado 

por Monteiro (2013), objetivando a comparação entre índices de vegetação que apresentam 

melhor produto para as áreas de Caatinga. 
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Mapa 9 – Vegetação atual encontra na APA das Onças. 

 
Fonte: Adaptado de Monteiro (2013). 

 

De acordo com o observado no mapa 9, a área classificada como Caatinga 

Hiperxerófila ocupa a maior parte do total da APA das Onças, com 31,4%. Esse tipo de 

vegetação apresenta características de um ambiente que passa por maior stress hídrico. 

Juntamente com as Áreas Degradadas (23,5% da área), correspondem as maiores classes 

encontradas. Essa última classe representa a forte presença do mal uso do solo, caracterizado 

por áreas desmatadas de Caatinga combinada ao sobrepastoreio de caprinos e ovinos, 

provocando o domínio de solos expostos, vegetação herbácea anual e arbustos isolados. A 

tabela 10, abaixo, traz a quantificação da área de cada unidade classificada na área. 

 

Tabela 10 – Vegetação atual e sua quantificação. 

UNIDADES CLASSIFICADAS ÁREA (ha) (%) 

Áreas Degradadas 9036,4 23,5 

Caatinga Hiperxerófila 12125,6 31,4 

Caatinga Hipoxerófila 7876,5 20,4 

Mata Serra 6006,4 15,6 

Brejo de Altitude (Mata de Brejo) 3482,5 9 

ÁREA TOTAL 38527,4 100,0 

Fonte:  Adaptado de Monteiro (2013). 
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Com base na tabela 10, observamos que a menor área ocupada corresponde aos 

Brejos de Altitude, com apenas 9% do total. Os Brejos de Altitude são importantes resquícios 

de vegetação úmida, correspondendo a refúgios ecológicos para a fauna local, particularmente 

nos períodos de secas, além de corresponderem a encraves de Mata Atlântica no Domínio das 

Caatingas, consideradas "ilhas" de florestas úmidas que se estabeleceram no semiárido, 

cercadas por vegetação de Caatinga (ANDRADE-LIMA, 1982). 

São consideradas, também, como áreas de exceção, marcadas por uma precipitação 

diferenciada, em função da localização em planaltos e chapadas com altitudes superiores a 

600m, onde as chuvas orográficas podem garantir níveis de precipitação muito acima das 

médias gerais registradas, associadas às temperaturas mais baixas que fazem com que a 

evapotranspiração seja menos atuante, criando um ambiente mais úmido que o do seu entorno. 

Se comparados às regiões mais secas do semiárido, os brejos possuem condições favoráveis 

quanto a umidade do solo e do ar, a temperatura e a cobertura vegetal (TABARELLI & 

SANTOS, 2004). Na figura 8, é possível observar as condições privilegiadas que os Brejos de 

Altitude oferecem ao ambiente. 

 

Figura 8 – Perfil esquemático dos brejos de altitude no Nordeste do Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Cavalcanti & Tabarelli (2004, p. 287). 

 

As atividades desenvolvidas dentro das áreas mais elevadas na APA das Onças tem 

se intensificado devido as condições privilegiadas que os Brejos de Altitude oferecem, 

atraindo pecuaristas e agricultores, que, através da criação de gado e do desenvolvimento de 

algumas lavouras permanentes (destaque para a banana, na área estudada), constituem a base 

da estrutura socioeconômica desse setor da floresta Atlântica (LINS, 1989). 
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Em âmbito geral, do ponto de vista populacional, segundo Lins (1989), dentro dos 

brejos a distribuição é de forma desproporcional entre proprietários, arrendatários, parceiros e 

ocupantes, que, por falta de conhecimento técnico, manejam a terra por meio de técnicas 

tradicionais, reduzindo a produtividade.  

Quanto a vegetação originalmente encontrada nessas áreas, a grande maioria dos 

brejos são disjunções de floresta estacional semidecidual montana. De acordo com Andrade-

Lima (1989), a hipótese mais aceita sobre a origem vegetacional dos Brejos de Altitude está 

associada às variações climáticas ocorridas durante o Pleistoceno (últimos 2 milhões - 10.000 

anos), permitindo que a floresta Atlântica penetrasse nos domínios da Caatinga. Ao retornar a 

sua distribuição original, após períodos interglaciais, ilhas de floresta Atlântica permaneceram 

em locais de microclima favorável. 

Desta maneira, os brejos são considerados como “refúgios atuais” para espécies de 

floresta Atlântica nordestina dentro dos domínios da caatinga. Os brejos também abrigam, 

plantas com distribuição amazônica e algumas espécies típicas das florestas serranas do sul e 

sudeste do Brasil (TABARELLI & SANTOS, 2004). 

Grande parte das florestas nordestinas tem sido transformadas em áreas agricultáveis, 

inclusive as áreas de brejo; poucas são as áreas preservadas e as que existem são mal 

manejadas, a exemplo da APA das Onças. As áreas de lavouras tanto permanentes quanto de 

subsistência, tem cada vez mais aumentado a degradação dentro do semiárido, isso devido a 

falta de manejo adequado. 

Dentro das áreas de brejo não é diferente, onde as atividades mencionadas têm 

representado perda e fragmentação de hábitats, extração seletiva e generalizada de plantas 

(e.g., madeiras, bromélias, plantas medicinais) e eliminação de grandes vertebrados pela caça 

(TABARELLI & SANTOS, 2004).  

A integração dos dados apresentados, em relação a geologia, a geomorfologia, aos 

solos e a vegetação torna-se importante na análise da fragilidade dos ambientes dentro da 

APA das Onças, conforme veremos nos resultados e discussões. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As análises dos produtos da geologia e geomorfologia, dos aspectos pedológicos, 

climáticos e da vegetação (apresentados no capítulo 4), aliados as análises do processo de 

ocupação e uso do solo (capítulo 3), além dos trabalhos de campo realizados nos anos de 2011 

e 2012, tornaram possível classificar a área da APA das Onças no Geossistema Serra das 

Onças, com altitudes variando de cerca de 560 m a aproximadamente 1.200 m. 

Dentro do Geossistema Serra das Onças, classificou-se as Geofácies, assim como os 

Geótopos encontrados dentro dos Geofácies. A seguir, tem-se a relação dos Geofácies e dos 

seus respectivos Geótopos identificados na área estudada: 

 

1) Superfície de Cimeira: Corresponde às partes mais elevadas do Planalto da Borborema 

na APA, a partir dos 700m de altitude. Os Geótopos encontradas são: Afloramentos 

Rochosos, “Ilhas” de Mata de Brejo e Pastagem cultivada para o gado bovino; 

 

2) Vertente: Corresponde às encostas do Planalto da Borborema. Os Geótopos 

encontradas nessa Geofácie são divididas em Vertente Superior, onde temos pastagem 

cultivada e “Ilhas” de Mata de Brejo; Vertente Intermediária, apresentando Mata 

Serrana e Caatinga Hipoxerófila; e Vertente Inferior com a presença de Caatinga 

Hipoxerófila, Capoeira (pasto nativo), Agricultura e criação de caprinos. 

 

3) Vale Fluvial: Corresponde aos vales dos rios. Os Geótopos encontrados nessa área 

são: Agricultura e “Ilhas” de Mata Ciliar. 

 

A principio, as classes correspondentes aos Geofácies foram definidas analisando-se 

o comportamento do relevo a partir dos trabalhos de campo. Como forma de constatar a 

classificação realizada no real, a partir da imagem SRTM o relevo foi dividido em faixas 

altimétricas, com valores entre 560m a 1200m, gerando assim o mapa Hipsométrico que, com 

o auxilio das cores estabelecidas para cada faixa de altitude, tornou mais visível a 

classificação do relevo.  

A figura 9, a seguir, exemplifica como o relevo se apresenta na área da APA, 

destacando as Geofácies classificadas na pesquisa. 
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Figura 9 – Perfil topográfico com as Geofácies classificadas dentro da APA. No detalhe, o traçado do perfil em cima da Hipsometria. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A figura 9 mostra como o relevo se comporta dentro da APA das Onças. Nesta, 

podemos observar que as Geofácies ficam evidentes dentro do Geossistema determinado, 

além de contribuir com as fisionomias encontradas na APA, onde pode ser observado um 

ambiente formado por mosaicos de paisagens. 

Dentro do contexto topográfico, a partir do mapa Hipsométrico foi possível 

identificar as classes altimétricas e correlacionar com as unidades definidas. O mapa 10 

mostra a espacialização da altimetria dentro da APA das Onças, com altitudes variando entre 

560m a 1200m. 

As classes apresentadas no mapa Hipsométrico demonstram a sinuosidade presente 

na área estudada. A tabela 11 traz a distribuição da altimétria e sua porcentagem em relação a 

APA em questão. Observa-se que a menor área altimétrica corresponde a faixa de 560 - 600 

m, com apenas 1,81%, enquanto as áreas com altitudes entre 600 m a 720 m são as 

dominantes, correspondendo a 37,58% da área. Em ritmo decrescente, temos as outras faixas, 

onde as altitudes a partir de 1120m ocupam apenas 0,57% dessa UC. 

 
Tabela 11 – Quantificação das faixas altimétricas. 

FAIXAS ALTIMÉTRICAS ÁREA (ha) (%) 

560 -600 702,21 1,81 

600-640 4.503,30 11,62 

640-680 5.408,60 13,95 

680-720 5.042,01 13,01 

720-760 3.240,86 8,36 

760-800 2.926,76 7,55 

800-840 2.845,00 7,34 

840-880 2.512,83 6,48 

880-920 2.403,54 6,20 

920-960 2.293,39 5,92 

960-1000 1.720,25 4,44 

1000-1040 2.385,47 6,15 

1040-1080 1.595,47 4,12 

1080-1120 959,52 2,48 

1120-1160 203,95 0,53 

1160-1200 15,49 0,04 

ÁREA TOTAL 38.758,65 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 
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Mapa 10 – Hipsometria dentro da APA das Onças. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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O conjunto das áreas relacionadas a altimetria desenha as formas que caracterizam a 

APA das Onças dentro do Geossistema Serra das Onças, inserido no Planalto da Borborema. 

No geral, temos que o relevo dominante constitui uma morfoestrutura sinuosa entre vales e 

vertentes, como visto na figura 9, reforçando a paisagem montanhosa que influencia os fatores 

físicos e de ocupação dos solos nessa área. 

Assim, dentro da perspectiva da formação do relevo, a figura 10 traz uma 

visualização dos compartimentos referentes aos Geossistemas e Geofácies classificados nesta 

pesquisa. Trata-se de um Modelo Digital de Elevação, uma visualização em 3D utilizando 

como pano de fundo o mapa Hipsométrico, onde é possível observar a divisão e as formas do 

relevo. 

 

Figura 10 – Visualização 3D das classes altimétricas. Visualização no sentido Wsw-Ene. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Correlacionando as faixas determinadas para a compartimentação do relevo com os 

Geofácies encontrados, foram elaborados perfis topográficos como forma de elucidar a 

determinação dos Geótopos. Esta se deu tanto pela morfoestrutura como pelos aspectos das 

classes de solos, geologia, clima e vegetação, assim como pelas atividades econômicas 

encontradas. Dessa forma, temos: 

 

– Geofácie Superfície de Cimeira 
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A área compreendida pela Geofácie Superfície de Cimeira é caracterizada pelas altas 

elevações, correspondendo a uma faixa que vai de 700 m a aproximadamente 1120 m. A 

figura 11 exemplifica como a Superfície de Cimeira é expressa na área. 

 

Figura 11 – Geofácie Superfície de Cimeira. No detalhe observa-se o traçado do perfil 

sob a Hipsometria.   

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os Geótopos que compõem a Superfície de Cimeira são os Afloramentos Rochosos, 

“Ilhas” de Mata de Brejo e Pastagem cultivada para o gado bovino, sendo descritas a seguir. 

Os Afloramentos Rochosos são áreas que naturalmente limitam o seu uso para 

qualquer fim agrícola ou de criação de animais, porém são áreas que contribuem com essas 

atividades por servirem de depósito de água (denominados popularmente como tanques) ou 

por escoarem a água da chuva, contribuindo para a irrigação natural ao seu redor. Em virtude 

das características manifestas nas áreas com Afloramentos Rochosos, as mesmas não 

apresentam nenhum uso direto, enquanto do ponto de vista ecológico, formam ambientes 

únicos e importantes para uma série de espécies vegetais e animais da Caatinga. 

Nas áreas compreendidas pelos Afloramentos Rochosos é possível verificar a 

presença de diversas espécies vegetais cada vez mais raras fora dos limites da APA, a 

exemplo de orquídeas (SOUZA et al., 2012), o que revela a presença de ambientes que 

servem de refúgios ecológicos, conforme destacamos anteriormente.  

Nessas áreas de topos também encontramos alguns remanescentes de Mata de Brejo, 

conforme podemos ver em destaque na foto 4, a seguir. 
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Foto 4 – Superfície de Cimeira com os Geótopos Afloramentos Rochosos e Ilhas de Mata de Brejo. 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2011. Fotografia: Otávia Karla Apolinário. 

  

As Ilhas de Mata de Brejo são caracterizadas pela sua umidade e variedade de 

vegetação que necessitam de mais água, apresentando-se fragmentada nas áreas serranas mais 

elevadas da APA. São formações de vegetação provenientes de floresta Atlântica, encravadas 

em ambiente dominado pela semiaridez. Muitas áreas ocupadas originalmente por esse tipo de 

floresta foi sendo descaracterizada, dando lugar ao desenvolvimento de atividades agrícolas 

como o cultivo de milho e feijão (culturas de subsistência), bem como a plantação de 

gramíneas perenes para a criação de gado leiteiro, caracterizando assim o Geótopo Pastagem 

Cultivada. Este Geótopo apresenta-se nos topos devido a exigência que o gado tem por água e 

alimento. 

Dentro do contexto descrito anteriormente, observa-se na foto 5 uma área de cimeira 

que sofreu um processo de queimada, relacionado a atividade agropecuária que, em geral, 

ocorre próximo do início da estação chuvosa na região do Cariri. 
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Foto 5 – Aspecto da vegetação após ter sido desmatada e queimada para plantação de pasto. No  

detalhe, a canafístula (S. spectabilis), espécie pioneira nesses ambiente. 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2011. Fotografia: Otávia Karla Apolinário. 

 

Apesar da presença de algumas atividades agropastoris desenvolvidas na Superfície 

de Cimeira, ela não expressa, em sua maioria, uma descaracterização marcante no ambiente, 

porém as atividades recorrentes citadas vem contribuindo para o aumento da degradação, 

mesmo que ainda seja pontual e não estando presente em toda essa Geofácie. 

 

 

– Geofácie Vertente 

 

A Geofácie Vertente corresponde as inclinações com variações entre 600 m a 

aproximadamente 1000 m de altitude. Essa Geofácie está subdividida em Geótopos Vertente 

Superior, Vertente Intermediária e Vertente Inferior. O critério usado para esta classificação, 

além do relevo, foi baseado nas características da vegetação presente em cada Geótopo e a 

presença de atividades humanas. A figura 12 mostra os Geótopos classificados na Geofácie 

Vertente. 
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Figura 12 – Subdivisão da Geofácie Vertente. No detalhe observa-se o traçado do perfil sob a  

Hipsometria.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Geótopo Vertente Superior não difere dos encontrados na Geofácie Superfície de 

Cimeira, do qual as ações antrópicas são praticamente as mesmas. Porém, no Geótopo 

Vertente Intermediária, encontra-se uma vegetação de Mata Serrana, caracterizada pelo 

domínio de espécies arbóreas, constituindo-se em uma zona de transição entre as áreas mais 

secas e mais úmidas características de Agreste. A presença desse tipo de formação vegetal 

neste Geótopo caracteriza um ambiente um pouco mais úmido. Porém, ao longo dos anos este 

tipo de caatinga veio sendo modificada e devastada, dando lugar a atividades como a criação 

bovina em pasto nativo. 

No Geótopo Vertente Inferior, temos o predomínio da Caatinga Hipoxerófila. Nesse 

caso, como já destacamos anteriormente, temos uma variedade de Caatinga que ocorre em 

áreas sujeitas a menor índice de aridez (> 500 mm) para os padrões pluviométricos 

dominantes na região pertencente no Cariri paraibano. No Geótopo em questão encontramos, 

enquanto atividades alteradoras das características naturais o desmatamento com fins 

agrícolas, bastante presente em alguns pontos visitados, embora a principal atividade 

encontrada seja a criação de caprinos e ovinos, animais mais resistentes às secas, além da 

agricultura de subsistência nas várzeas. 

A foto 6 mostra áreas com cultivos no Geótopo Vertente Intermediária, além de 

mostrar o Geótopo Vertente Superior com aspecto mais preservado, devido a declividade do 

terreno, o qual dificulta o seu uso, porém não impedido de também ser utilizada para fins 

agropastoris. 



109 
 

 

Foto 6 – Presença de cultivos no Geótopo Vertente Intermediária. 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2011. Fotografia: Otávia Karla Apolinário. 

 

 

 

– Geofácie Vale Fluvial 

 

Na Geofácie Vale Fluvial, os Geótopos encontrados foram Agricultura e Ilhas de 

Mata Ciliar, sendo o Geótopo Agricultura uma unidade que se manifesta em todas as outras 

unidades classificadas. Porém, nessa Geofácie a característica principal está relacionada à 

mata ciliar, a qual vem sendo desmatada e cedendo espaço às atividades agrícolas 

desenvolvidas pelas populações de seu entorno. A figura 13 mostra como o Vale Fluvial 

comporta-se, de modo geral, na área da APA. 
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Figura 13 – Vale Fluvial. No detalhe o traço do perfil em cima da Hipsometria. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nos vales são desenvolvidas as maiorias das atividades econômicas realizadas pelas 

populações da APA das Onças, ligadas ao cultivo de alimentos de subsistência e a plantação 

do seu próprio alimento ou a retirada da vegetação para a produção de carvão. A criação de 

animais também é uma atividade presente na área, porém poucos são os grandes produtores. 

A foto 7 mostra uma área correspondente ao Geótopo Vale Fluvial, onde pode ser 

observada a presença de cultivo de milho, além de uma área onde ocorreu desmatamento 

seguido da prática da queimada, com a finalidade de preparar a terra para a plantação de 

pasto. 

Em geral, de acordo com os trabalhos de campo realizados durante a pesquisa, foi 

possível observar que a descaracterização de algumas áreas em relação a retirada da vegetação 

foi bastante expressiva, sendo comum o desmatamento e a prática da queimada como etapas 

de preparação do solo para o cultivo de alimentos e plantação de pasto, tornando o ambiente 

vulnerável aos processos de instabilidade, já que em algumas das áreas queimadas os solos 

são rasos e pedregosos, sendo atividades desenvolvidas sem o manejo adequado dos recursos 

naturais encontrados. 
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Foto 7 – Geofácie Vale Fluvial com cultivo de milho. 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2011. Fotografia: Maria Niédja Silva Lima. 

 

 

Para os Geótopos classificados na pesquisa, considerou-se o relevo como formador 

principal do aspecto fisionômico da APA, tendo na presença da vegetação um indicador de 

estabilidade do ambiente, pois a cobertura vegetal sustém os processos formadores do solo em 

um ambiente com tanta sinuosidade como o da APA. 

Os recorrentes processos de ocupação e uso do solo, através da expansão de áreas 

cultivadas, desmatamentos, queimadas, compactação do solo pelo sobrepastoreio dos animais 

na pastagem e pela falta de conhecimento técnico sobre os aspectos físicos que condicionam a 

preservação, tanto da vegetação quanto da APA em si, por parte da população, faz aumentar a 

vulnerabilidade natural que a APA apresenta em alguns pontos de sua área. 

 

 

A ECODINÂMICA DA PAISAGEM NA APA DAS ONÇAS 

 

Analisou-se a vulnerabilidade do ambiente da APA das Onças a partir da 

Ecodinâmica proposta por Tricart (1977) e, de acordo com uma adaptação realizada da 
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metodologia de Crepani et. al. (2001), onde calcula-se o Índice de Vulnerabilidade à Perda do 

Solo, foi possível identificar os ambientes com maior grau de vulnerabilidade aos processos 

erosivos. 

A APA foi analisada em sua área total, ou seja, em seu Geossistema, sem a divisão 

dos Geofácies e Geótopos, devido a escala trabalhada (1:200000) não permitir esse tipo de 

detalhamento. Foram integrados os produtos gerados referentes à geologia, geomorfologia, 

pedologia, clima e vegetação, ficando os usos dos solos inseridos nessa última categoria de 

análise. De acordo com a Ecodinâmica, na área da APA foram definidos o meios estável 

(predominância da pedogênese), os meios intermediários e o meio instável (predominância da 

morfogênese). 

 

 

A – Atribuições de Valores de Vulnerabilidade dos Dados 

 

De acordo com Almeida (2012), a vulnerabilidade à erosão delimitadas a partir dos 

critérios da Ecodinâmica reflete a fragilidade geoambiental das unidades em função de suas 

características genéticas, onde a análise da fragilidade do ambiente acaba por configurar-se 

num instrumento importante no ordenamento e planejamento ambiental. Assim, a integração 

dos dados referente a geologia, geomorfologia, pedologia, clima e vegetação tornam-se base 

para se analisar a APA de forma a elucidar os processos de fragilidade que forem 

encontrados. 

 

 

1) Geologia 

 

A geologia dentro da APA é marcada por rochas do embasamento cristalino, 

predominando as rochas Gnaisse e Granitos, aparecendo em associações com outras rochas. 

De acordo com Crepani et. al. (2001), os valores de vulnerabilidade natural à perda de solo 

foram atribuídos a partir dos tipos de rochas da APA. Na tabela 12 podem ser vistos os 

valores atribuídos a cada associação de rochas. 
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Tabela 12 – Associação das rochas da APA das Onças e o grau de vulnerabilidade atribuído. 

ASSOCIAÇÃO DE ROCHAS 
GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

Granito e Granodiorito Pofirítico 1,1 

Granito, Granodiorito, Monzogranito 1,2 

Gnaisse, Mármore, Quartzito, Metavulcânica Máfica 1,3 

Paragnaisse, Metavulcânica Máfica e Intermediária, 

Metavulcanoclástica 
1,4 

Biotita-honrblenda-piroxênio-alcalifeldspato granito/sienito 1,8 

Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001). 

 

 

2) Geomorfologia 

 

Essa característica foi adaptada para a APA com base em Crepani et al. (2001), tendo 

sido avaliado apenas a declividade, gerada com base na grade das curvas de nível da área 

estudada. A tabela 13 traz a relação dos graus de declividade e os valores de vulnerabilidade 

atribuídos a cada classe de declividade. 

 

Tabela 13 – Declividade e os valores de vulnerabilidade atribuídos. 

DECLIVIDADE EM GRAUS GRAU DE VULNERABILIDADE 

0 - 3 1,0 

3 - 8 1,5 

8 - 13 2,0 

13 - 20 2,5 

20 - 45 3,0 

> 45 3,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et al (2001) 

 

 

3) Pedologia 

 

De acordo com as associações encontradas das classes de solos descritas no capítulo 

4, e seguindo as atribuições da metodologia de Crepani et al (2001), foram atribuídos valores 

de vulnerabilidade, apresentadas na tabela 14. 
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Tabela 14 – Associações dos tipos de solos e o grau de vulnerabilidade atribuídos. 

ASSOCIAÇÃO DOS TIPOS DE SOLO GRAU DE VULNERABILIDADE 

Neossolo Regolítico 3,0 

Neossolo Regolítico /Neossolo Litólico 3,0 

Neossolo Regolítico/ Neossolo Litólico/Argissolo Vermelho 2,5 

Neossolo Regolítico/Argissolo Vermelho-Amarelo 2,5 

Fonte: Adaptado de Crepani et al (2001). 

 

 

4) Clima (pluviometria) 

 

O aspecto climático foi analisado de acordo com a média anual de pluviosidade da 

APA. Tomou-se por base o fato de que grandes quantidades de chuvas contribuem com os 

processos de erosão sofridos pelo solo. A tabela 15 mostra os graus de vulnerabilidade 

atribuídos as médias encontradas na APA. 

 

Tabela 15 – Médias anuais e os valores de vulnerabilidade. 

MÉDIAS ANUAIS GRAU DE VULNERABILIDADE 

< 450 2,6 

450 - 500 2,75 

500 - 550 2,9 

550 - 600 3,0 

600 - 650 3,0 

> 600 3,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et al (2001). 

 

 

5) Cobertura Vegetal 

 

A vegetação é um elemento de importância elevada na análise Ecodinâmica, pois ela 

sofre influência dos fatores climáticos, edafológicos e bióticos, além de proteger o solo dos 

processos erosivos. A vegetação também ajuda na infiltração das águas pluviais e influencia 

nos aspectos climáticos do ambiente. Desta forma, a tabela 16 mostra a relação da vegetação e 

o grau de vulnerabilidade para a APA, com base em uma adaptação do que foi desenvolvido 

por Crepani et al. (2001). 
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Tabela 16 – Vegetação e grau de vulnerabilidade atribuído. 

UNIDADES DE VEGETAÇÃO GRAU DE VULNERABILIDADE 

Áreas Degradadas 3,0 

Caatinga Hiperxerófila 2,0 

Caatinga Hipoxerófila 1,7 

Mata Serra 1,0 

Brejo de Altitude (Mata de Brejo) 1,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et al (2001). 

 

 

B – Integração dos Dados 

 

Na perspectiva da análise sistêmica, o potencial ecológico (geologia, geomorfologia, 

clima), a exploração biológica (vegetação e solo) e os fatores socioeconômicos se relacionam, 

sendo importante que a analise setorizada seja realizada de forma integrada, embasada no 

princípio de que a Natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre os componentes físicos 

e bióticos (ROSS, 1994). 

A partir da integração dos dados referentes a geologia, geomorfologia, pedologia, 

pluviometria e vegetação, obteve-se o mapa Ecodinâmico da APA das Onças (Mapa 11). Uma 

análise visual mostra o domínio das classes que vão de Média Instabilidade à Média 

Estabilidade, enquanto a classe Instável ocupa uma pequena parcela da APA. Os números 

correspondentes a cada classe e o grau de vulnerabilidade atribuídos podem ser visualizados 

na tabela 17, a seguir. 

 

Tabela 17 – Classes Ecodinâmicas e suas porcentagens. 

CLASSES ECODINÂMICAS GRAU DE VULNERABILIDADE ÁREA (ha) (%) 

Instável 2,7 – 3,0 100,71 0,26 

Média Instabilidade 2,5 < 2,7 3.135,60 8,14 

Baixa Instabilidade 2,3 < 2,5 9.942,12 25,80 

Baixa Estabilidade 2,1 < 2,3 13.228,11 34,33 

Média Estabilidade 1,9 < 2,1 9.407,16 24,41 

Estável 1,7 < 1,9 2.723,40 7,06 

ÁREA TOTAL — 38.537,10 100,00 

Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001). 
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Mapa 11 – Mapa Ecodinâmico da APA das Onças. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Grande parte da área da APA das Onças insere-se num ambiente, que segundo a 

Ecodinâmica, classifica-se como intermediário, caracterizado pelas faixas classificadas, no 

mapa 11, de média estabilidade à média instabilidade, correspondendo a 92,68% da APA, 

predominando o equilíbrio entre a morfogênese e a pedogênese. 

De acordo com a metodologia de Crepani et al. (2001), a vulnerabilidade à perda de 

solo leva em consideração os fatores que desencadeiam ou a morfogênese ou a pedogênese na 

classificação da vulnerabilidade do meio, buscando compreender a relação dos fatores que 

levam a aos processos estabilizadores ou instabilizadores do meio. 

Assim, a classificação desta pesquisa quanto aos processos mencionados, seguindo a 

Ecodinâmica e as adaptações realizadas na metodologia de Crepani et al. (2001), buscou tanto 

classificar os meios Ecodinâmicos dentro do Geossistema e das Geofácies, como 

compreender os motivos pelos quais cada meio ecodinâmico se deu dentro da APA das 

Onças. Como forma de melhor explicar a distribuição dos meios Ecodinâmicos classificados 

na APA em questão, a figura 14 mostra, através do Modelo Digital de Elevação, uma 

visualização em 3D, como se dá a distribuição das classes. 

 
Figura 14 – Visualização 3D da distribuição dos meios Ecodinâmicos na APA das Onças. 

Visualização no sentido Wsw-Ene. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Através da visualização 3D, podemos observar como se comporta a classificação 

feita da Ecodinâmica dentro da sinuosidade da APA. Com base na figura 14 e na figura 15, 

foram analisados os meios Ecodinâmicos dentro dos Geofácies classificados na APA. 
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Figura 15 – Representação das Geofácies frente a Ecodinâmica. No detalhe, traço do perfil em cima do mapa Ecodinâmico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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De acordo com a classificação do mapa Ecodinâmico e através da análise do perfil 

(figura 15) com as Geofácies, foi possível descrever a situação encontrada nos meios Instável, 

Intermediários (englobando as faixas de média estabilidade à média instabilidade) e Estável: 

 

 

– Meio Instável 

 

A área classificada dentro da APA das Onças como Instável ocorre numa linha de 

ondulações com altitudes variando de aproximadamente 660 a 880 m, correspondendo as 

Geofácies Vertentes, Vale Fluvial e Superfície de Cimeira, dentro de uma área definida como 

degradada, de acordo com o mapa de vegetação (capítulo 4). A degradação identificada na 

área é decorrente dos tipos de usos dos solos observados em campo, os quais se fundamentam 

em grande parte na retirada da cobertura vegetal florestal original, conforme já foi 

mencionado anteriormente. 

As atividades econômicas desenvolvidas dentro da APA que podem ser relacionadas 

com a instabilidade, são aquelas ligadas ao desmatamento e queimadas, tanto para produção 

de carvão como para preparar o solo para plantio de pasto, respectivamente, além da 

compactação do solo através do pisoteio dos animais que pastam. Esses fatos levam a 

desproteção do solo, tendo em vista a importância que a cobertura vegetal exerce nesse 

processo. 

A vegetação age como camada protetora do solo contra a ação mecânica das chuvas, 

servindo como obstáculo ao escoamento pluvial e aos ventos, assegurando a fertilidade e 

densidade das suas camadas (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

De acordo com os aspecto pedológicos presentes na APA, descritos no capítulo 4, 

tem-se que a classe de solo dominante na área Instável é o Neossolo Regolítico. Essa classe de 

solos caracteriza-se por ser pouco desenvolvido, bastante arenoso e com materiais primários 

de fácil intemperização (ALMEIDA, 2012). Dessa forma, essas questões colocam a área em 

um processo de elevada vulnerabilidade à erosão, onde os processos estabelecidos são capazes 

de gerar movimentos de massa, a exemplo dos desmoronamentos e deslizamentos de terra. A 

figura 16 mostra como essa área Instável se apresenta na APA. 
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Figura 16 – Meio Ecodinâmico Instável na APA das Onças. No detalhe, o traço do perfil em cima do meio Instável.  

 
Fonte: Elaboração própria.  
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As características apresentadas para o meio Instável afetam os Geofácies 

encontrados, assim como os Geótopos definidos dentro de cada Geofácie. Os Geótopos 

que mais sofrem com a Instabilidade são as Vertentes, tanto Superior como 

Intermediárias, que são afetadas pela erosão, tanto pluvial quanto eólica. Nesse caso,a 

Vertente Inferior e o Vale Fluvial acabam concentrando grande parte do material 

erodido nas Vertentes Superior e Intermediária, afetando severamente a dinâmica dos 

ecossistemas originalmente existentes, provocando, por exemplo, assoreamento nos 

cursos d'água existentes. 

Analisada do ponto de vista climático, a localização dessa área encontra-se 

inserida em ambiente de fortes restrições hídricas que, associada ao fato de em grande 

parte ocupar uma situação de declividade acentuada, torna difícil a recuperação 

espontânea da cobertura vegetal e consequentemente da estabilidade. 

 

 

– Meios Intermediários 

 

No entorno da área Instável, observa-se que a instabilidade vai diminuindo, 

indo de Média à Baixa, sendo possível inferir que, mesmo em situação de elevada 

declividade como apresentado na figura 13, a presença de vegetação menos rarefeita 

contribui para que haja uma diminuição dos processos erosivos. Podemos destacar as 

Geofácies Ilhas de Mata Ciliar que aparecem de forma pontual na APA, no Geótopo 

Vale Fluvial. 

Os solos presentes nessa faixa são predominantemente associações entre o 

Neossolo Regolítico e o Neossolo Regolítico/Neossolo Litólico. As duas classes 

caracterizam-se por serem solos novos, pouco desenvolvidos, sendo altamente 

susceptíveis à erosão, caso sejam submetidos ao desmatamento (ALMEIDA, 2012). 

O fato da área ser de Média à Baixa Instabilidade se dá por conta da boa 

presença de cobertura vegetal, ainda que os aspectos pedológicos apresentem uma 

situação de pequena profundidade que, associados ao relevo declivoso parcialmente 

presente, pode fazer com que a mesma seja desestabilizada em função de determinados 

usos baseados na supressão da vegetação, afetando o balanço morfogênese/pedogênese, 

como é comum em parte da APA. 

Na faixa que vai da Baixa à Média Estabilidade, há uma maior presença de 

vegetação do tipo Caatinga Hiperxerófila, mais seca. Mesmo apresentando áreas com 
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declividades crescentes, a cobertura vegetação presente estabiliza alguns processos que 

tornariam o ambiente Instável. 

As associações de solos encontradas na faixa de Baixa à Média Estabilidade 

são os mesmos da faixa anterior, porém as ações intempéricas não exercem impacto 

muito intenso nessa faixa, justamente pelo fato de existir boa cobertura vegetal. Além 

disso, sua localização próxima ou inserida em uma área de clima mais úmido (Vertente 

Superior à Superfície de Cimeira), faz com os processos de sucessão ecológica na 

vegetação, ainda que submetida a supressão sazonal, se desenvolvam de forma mais 

rápida. 

 

 

– Meio Estável 

 

Os meios Estáveis dentro da APA estão nas áreas de topo, no Geótopo 

Superfície de Cimeira, onde a vegetação presente recebe influência direta do clima, 

caracterizado pelas presença de elevada umidade. Destacamos também que nessas áreas 

até mesmo o Geofácie Afloramento Rochoso contribui para a presença de uma 

vegetação de maior porte e adensamento, pois ao chover o escoamento nessa superfície 

beneficia as plantas ao seu redor ou sobre as rochas. Essa característica, associada às 

baixas temperaturas encontradas em função da altitude (acima de 1000 m), favorecem a 

presença de Matas de Brejo. 

Ainda que existam atividades de usos dos solos que alteram muitas das 

características originalmente encontradas nessas áreas, os aspectos climáticos 

destacados favorecem a sua estabilização, característica também favorecida pelo fato 

dessas áreas encontrarem-se predominantemente em uma situação de topografia plana a 

suave ondulada, o que contribui positivamente para a amenização dos processos 

erosivos provocados pelas atividades agropecuárias. 

As características apresentadas pelos resultados das análises, mostra um quadro 

ambiental variado, onde prevalecem meios que podem sair de uma faixa que determine 

seu equilíbrio, para uma faixa que caracterize a sua instabilidade. As linhas entre os 

meios encontrados podem ser consideradas tênues, pois analisando a passagem do meio 

Instável às variações da Instabilidade (Baixa à Média) temos quase os mesmos 

ambientes, sofrendo mais ou menos com as ações de uso dessas terras desenvolvidas 

pela população. 
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Destacamos que os ambientes que variam de Baixa à Média Instabilidade 

merecem cuidados especiais, pois da mesma forma que o Meio Instável, a situação de 

Instabilidade pode ser instaurada devido a falta de planejamento dos usos feitos nos 

Vales Fluviais e Vertentes. 

Tendo em vista as situações descritas, construímos um quadro onde 

procuramos mostrar algumas possibilidades de uso econômico e/ou intervenção para 

que a área da APA das Onças possa apresentar uma melhoria no quadro ambiental 

encontrado, levando em consideração a ideia de uso sustentável das terras. Destacamos 

que a situação de Meio Instável, conforme visto em outro momento deste trabalho, 

embora existente, caracteriza-se por ser pontual. Em função disso não será apresentado 

no quadro proposto (quadro 4). Ainda assim, em função do que foi detectado, para que 

essa área possa ser recuperada e também para que as alterações identificadas não 

venham afetar futuramente o entorno, recomendamos uma intervenção direta do órgão 

gestor dessa UC no sentido de criar uma situação favorável à recomposição vegetal, 

associada a isenção do uso dessas terras, até que estas voltem a se estabilizar. 
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Quadro 4 – Síntese Ecodinâmica e usos recomendáveis das terras da APA das Onças. 

GEOSSISTEMA SERRA DAS ONÇAS 

GEOFÁCIE GEOTÓPO CLASSIFICAÇÃO 

ECODINÂMICA 

USOS ECONÔMICOS OU DE INTERVENÇÂO 

RECOMENDADOS 

SUPERFÍCIE DE 

CIMEIRA 

Afloramentos 

Rochosos 

Estável Ecoturismo 

Ilhas de Mata de Brejo Estável Ecoturismo 

Pastagem Cultivada Estável Agrosilvopastoralismo 

VERTENTE 

Vertente Superior Média Estabilidade Reflorestamento e agrosilvopastoralismo 

Vertente Intermediária Baixa Estabilidade Reflorestamento e agrosilvopastoralismo 

Vertente Inferior Média Instabilidade Reflorestamento e agrosilvopastoralismo 

VALE FLUVIAL 
Agricultura Baixa Instabilidade Reflorestamento e agrosilvopastoralismo 

Ilhas de Mata Ciliar Baixa Instabilidade Reflorestamento e agrosilvopastoralismo 

Fonte: Elaboração própria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os meios Ecodinâmicos classificados na APA das Onças mostram o quanto ela 

insere-se num quadro de vulnerabilidade. Mesmo com aspectos geológicos e pedológicos 

favoráveis a existência de um ambiente variando entre Intermediário à Estável, os processos 

aliados a Instabilidade apresentam-se relativamente presentes. 

Traduzidos em números, os resultados encontrados demonstraram o disposto no 

quadro 5, a seguir. 

  

Quadro 5 – Classes Ecodinâmicas relacionadas aos meios Ecodinâmicos de Tricart (1977). 

Classes Ecodinâmicas 

Definidas para a APA 

Meios 

Ecodinâmicos 
Predmina 

Área Total 

(ha) 

Instável Instável Morfogênese 100,71 

Média Instabilidade 

Intermediários 
Equilíbrio entre  Morfogênese e 

Pedogênese 
35.712,99 

Baixa Instabilidade 

Baixa Estabilidade 

Média Estabilidade 

Estável Estável Pedogênese 2.723,40 

Fonte: Adaptado de Tricart (1977); Crepani et al. (2001). 

 

Com base nos resultados destacados, tem-se que as atividades de agricultura de 

subsistência, criação de caprinos, ovinos e bovinos, desmatamentos e queimadas 

desordenados e através da exploração madeireira para a produção de carvão, colocam parte da 

APA das Onças com características de instabilidade. Ainda assim, predomina a situação 

Ecodinâmica de um meio Intermediário. 

A possibilidade do uso mais intenso dos recursos vegetais existentes, associado a 

intensificação de usos dos solos mais impactantes gera alguns temores com a preservação 

dessa UC, uma vez que o limite do que é considerado Estável para Intermediário e deste para 

Instável na APA em questão é muito tênue, o que afetaria tanto os recursos naturais quanto a 

vida das comunidades inseridas e dependentes da APA. 

Além disso, embora não faça parte da metodologia utilizada nesse trabalho, 

observamos que muito da vegetação nativa vem sendo substituída por espécies exóticas, o que 

por si só acarreta em um tipo de impacto ambiental. Espécies invasoras e mais resistentes as 
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condições ambientais desfavoráveis criadas em algumas áreas, fazem com que a vegetação 

perca suas características originais em termos de espécies e estrutura. 

A Caatinga vem sendo explorada pelo Homem desde antes da colonização européia, 

pelos índios que habitavam essas terras. O tempo passou e técnicas de manejo dos solos foram 

criadas, porém ainda muito se vê das tradicionais formas de manusear as terras, sem manejo 

adequado e sem a preocupação em recuperar o solo, pela falta de conhecimento técnico ou por 

falta de incentivo por parte dos grupos governamentais. 

A classificação Ecodinâmica realizada dentro da APA, juntamente com as sugestões 

do quadro 4, visam auxiliar o manejo adequado da UC estudada. Neste sentido, com a 

classificação dos meios Ecodinâmicos podemos observar as áreas com maior prioridade para 

a recuperação e conservação, destacando a importância da APA das Onças dentro do seu 

município e dentro do estado da Paraíba, tendo em vista que, em termos de Nordeste, pouco 

se preserva da região semiárida, região tão rica e pouco conhecida. 

Ainda assim, entendemos que são necessários outras análises que aprofundem o 

conhecimento sobre a flora, a fauna e as questões socioeconômicas, entre outros elementos 

característicos dessa UC que possam vir a contribuir com a sua preservação, orientando o uso 

sustentável dos recursos naturais.  
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