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Lembreime de que além de ser um homem, 
eu era um homem ligado a determinada 
terra. Meus antepassados tinham vindo do 
mar, em caravelas. Eram ibéricos: 
portugueses, castelhanos, beirões, minhotos, 
mouros, judeus. Todos com o sonho do além 
instilado no sangue...Eu me orgulhava de 
descender daquele povo que dera a canção 
da Barca Bela e o romance da Nau 
Catarineta...

Antonio Madureira, A poesia viva de Ariano 
Suassuna
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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO

Território é uma das categorias de análise da Geografia, sendo 
vinculado, de forma clássica, aos recursos naturais e às potencialidades, 
que uma determinada área poderia oferecer. É, assim, o resultado de uma 
construção social, em que a territorialidade é uma projeção da identidade 
de pessoas e de povos. Nesse contexto, conforme Milton Santos, em O 
dinheiro e o território, “O território é o fundamento do trabalho; o lugar da 
residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida”. 

O presente trabalho é um dos frutos gerados, a partir das ideias da 
profa. Dirce Suertegaray (UFRGS), quando da sua presença como 
Professora Visitante na UFPB, entre os anos de 2018 e 2020, quando 
sugeriu a proposição destes seminários realizados em parceria entre o 
CEGOTUCPT, o Centro de Estudos Ibéricos (CEI – PT), com a participação 
ampliada de colegas da Universidade de Sevilla (ES) e Universidade de 
Rosário (AR). Durante esse período, entre outras atividades, foram 
realizados dois eventos internacionais (I Seminário Iberoamericano: 
Disciplinaridade e transdisciplinaridade na pesquisa do Semiárido 
brasileiro e II Seminário Iberoamericano: Disciplinaridade e 
Transdisciplinaridade ‒ Arenização e Paisagem – Pampa Gaúcho) na 
Paraíba e no Rio Grande do Sul, com diversas palestras e trabalhos de 
campo pela Caatinga e pelo Pampa.  
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Ainda que muito distantes, espacialmente, uma das curiosidades 
geradoras desses eventos, entre os seus organizadores, era investigar o 
que tornava esses espaços, ao mesmo tempo, tão distintos e, também, tão 
similares, sendo estas similaridades, à primeira vista, tão pouco ou, mesmo, 
nada perceptíveis, atualmente, e, portanto, dignas de serem debatidas, 
ainda, quando procuramos marcas do passado no presente, como 
expressões de rugosidades desse tempo passado, no espaço. 

Este livro (ebook) traz um pouco desse olhar, sob a ótica de 
brasileiros nordestinos e gaúchos (naturais, radicados ou passageiros entre 
esses dois territórios), mas também de portugueses e de espanhóis, 
baseados não apenas no que leram, mas também no que viram e no que 
ouviram em campo, num esforço intelectual de ultrapassarem as fronteiras, 
mostrando que, para além do que separa e distingue física, política e 
culturalmente a Caatinga do Pampa, também, sob diversos pontos de vista, 
temos muitas aproximações e várias semelhanças. 

O que se desejou com esta construção, foi promover uma 
aproximação e uma comparação entre esses dois lugares, tão distantes 
geograficamente, com diferenças espaciais e temporais em suas histórias, 
mas muito vinculados a uma construção ibérica, marcante, seja no Sul, seja 
no Nordeste do país.

O ebook está organizado em dois volumes. No primeiro, foram 
reunidos os capítulos que se vinculam à geodiversidade, aos recursos e ao 
patrimônio natural. Caatinga e Pampa são os biomas centrais e, 
perpassando esses biomas, questões relativas à desertificação e à 
arenização, mas, para além destes temas, há o resgate comparativo da flora 
e da maior ou menor presença da água nessas áreas, que explicita 
diferenças entre os climas semiárido e tropical úmido. Vislumbrase, da 
mesma forma, uma beleza que vem de suas formas de relevo, de suas 
coberturas vegetais, de suas paisagens e de suas construções, decorrentes 
de tempos profundos que merecem atenção, resultando daí as 
proposições de preservação, via zoneamento de uso ou de constituição de 
patrimônio natural.

No segundo volume, o tema é a cidade, o rural na constituição 
territorial. A centralidade da análise é a história de constituição do espaço 
geográfico, seja na escala da cidade, seja na escala regional. Resgatase, 
para a constituição dessa história, duas cidades do Sertão da Paraíba, de 
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um lado, e se toma a escala regional e a temática da fronteira, de outro 
lado. Neste caso, comparamse duas fronteiras, as de Portugal, 
denominadas fronteiras velhas, e as do Brasil Sul, denominadas fronteiras 
novas. Este comparativo expressa a formação histórica dessas regiões e 
seus vinculos com Portugal e com Espanha, seja em sua configuração 
europeia, seja em sua configuração sulriograndense, em decorrência das 
lutas por território no atual Sul do Brasil.

Visualizamse, nesses lugares, a partir da História, patrimônios 
destacados nas referências a João Pessoa, em associação com novas 
formas de valorização da cidade, como o turismo, por exemplo.

O segundo volume apresenta outras leituras de Geografia, incluindo 
capítulo sobre a atividade de campo, sobre a vivência, sobre a memória e 
sobre a literatura. O texto, que trata da atividade de campo, indica, como 
possibilidade, o resgate, a partir da experiência vivida em campo, do 
conhecimento e do diálogo entre os participantes, durante os dois 
seminários realizados.

Da mesma forma, enquanto possibilidade de leitura em Geografia, 
temse a literatura. Esta escolha se debruçou sobre dois escritores: 
Fernanando Namora e Cyro Martins. Namora, renomado escritor 
português, e Cyro, reconhecido escritor brasileiro, têm em comum sua 
formação em medicina, suas experiências, medicando as populações de 
menor renda das aldeias e da campanha, e, sobretudo, o vinculo com as 
populações mais pobres de lá e de cá. Unemse, ambos, pela 
universalidade dos temas que abordam e, ao mesmo tempo, revelam as 
especificidades de cada lugar. O capítulo relativo ao ensino é a expressão 
de uma narrativa poética, como possibilidade de pensar o ensino da 
Geografia e os estudos da natureza.

O leitor observará que, nesta obra, foram acrescidas algumas 
transcrições. São textos que estão no âmbito desta parceria internacional, 
já apresentados e divulgados em publicações do Centro de Estudos 
Ibéricos (CEI), de Guarda, Portugal. Decidiuse reunilos nos dois volumes 
deste ebook com o objetivo de registrar, em uma única fonte, a produção 
realizada e difundida pelos participantes deste projeto.

Expressamos, ao finalizar, nosso agradecimento aos participantes 
desta obra. Este ebook, que se inicia em tempos anteriores aos da 
pandemia do Coronavirus/Covid19, vem sendo concluido neste ano de 

Apresentação
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2021. Apesar das distâncias entre o Sul e o Nordeste, no Brasil, e de 
Portugal e Espanha do Brasil, as parcerias estabelecidas permitiram esses 
registros, pelos quais somos gratos.

Os organizadores
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DDIINNÂÂMMIICCAASS  NNAATTUURRAAIISS  EE  
SSOOCCIIOOEECCOONNÔÔMMIICCAASS::  

DDEESSEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AARREENNIIZZAAÇÇÃÃOO  
NNOO  BBRRAASSIILL

BBaarrttoolloommeeuu  IIssrraaeell  ddee  SSoouuzzaa  
DDiirrccee  MMaarriiaa  AAnnttuunneess  SSuueerrtteeggaarraayy,,

  RRaaffaaeell  AAllbbuuqquueerrqquuee  XXaavviieerr  
MMaatteeuuss  GGlleeiisseerr  OOlliivveeiirraa  

EEddeerr  RRooddrriigguueess  
LLaauurriinnddoo  AAnnttoonniioo  GGuuaasssseellllii

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO    

O objetivo deste capítulo é o de construir uma análise comparativa 
entre os processos de desertificação e de arenização, presentes em 
território brasileiro. Enquanto a desertificação é um problema em escala, 
mais amplo, a arenização, assim como foi conceituada, constitui um 
processo, em certa medida, localizado. Entretanto, o conceito de 
arenização, a partir de sua concepção original, vem sendo adaptado aos 
estudos feitos em outras áreas, com características semelhantes, e se 
amplia, como possibilidade de síntese de problemas de erosão, sobretudo, 
em solos arenosos e/ou arenoargilosos, no território brasileiro.

A perspectiva analítica, que constitui a centralidade desta análise, é a 
comparação entre áreas, que se caracterizam como desertificadas, 
sobretudo, na região Nordeste do Brasil, particularmente, na microrregião 
do Cariri, no estado da Paraíba, sob clima semiárido e de domínio da 
Caatinga, e áreas consideradas em processo de arenização, ao sul do Brasil, 
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no domínio do Pampa, particularmente, na fronteira sudoeste do Rio 
Grande do Sul.

DDEESSEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AARREENNIIZZAAÇÇÃÃOO

Neste item, apresentamse alguns apontamentos sobre os 
conceitos de desertificação e de arenização, no contexto de suas 
construções acadêmicas e na articulação com a sociedade, em particular, 
em relação à questão ambiental.

DDeesseerrffiiffiiccaaççããoo

A desertificação foi definida, oficialmente, pela última vez, em 1992, 
pela ONU, no Rio de Janeiro, a partir da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco92) e incorporada à Agenda 
21, como um tipo de degradação ocorrente em zonas de clima seco, 
resultante, tanto das variações climáticas quanto das atividades humanas, 
atingindo os solos, os recursos hídricos, a vegetação, a biodiversidade e a 
qualidade de vida da população (CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DE 
COMBATE À DESERTIFICAÇÃO, 1995). 

Ainda hoje, a compreensão da desertificação se confunde, para 
muitas pessoas, com a criação ou com a expansão de desertos, o que não é 
correto, visto que a formação desses biomas tem origem na atuação de 
processos naturais, desenvolvidos ao longo do tempo geológico, 
enquanto a desertificação é resultante das ações humanas, ao longo do 
tempo histórico. 

Nesse caso, parte desse equívoco tem sua razão de ser na 
imprecisão da definição oficial da desertificação, uma vez que leva a crer 
que as variações climáticas podem acarretar esse processo, quando, na 
realidade, tais alterações naturais apenas acentuam o que foi efetuado por 
mãos humanas nas zonas secas, principalmente, a partir da retirada maciça 
da cobertura vegetal, em áreas com solos delgados, afetando ainda mais a 
capacidade local de retenção de umidade, deixandoos com seca 
pedológica acentuada e, portanto, com baixa possibilidade de 
autorrecuperarem sua biomassa original espontaneamente (ou de 
atingirem uma situação próxima a esta), como já defendido por Aziz 
Ab’Saber, nos anos 1970 (AB’SABER, 1977).
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Dessa forma, temos paisagens com aparência de desertos, nas 
quais, por exemplo, inexiste vegetação ou, quando ocorre, é de pequeno 
porte, havendo ausência de espécies perenifólias, nanismo, em espécies de 
estrato originalmente arbustivo ou arbóreo, além de solos expostos e com 
marcas de erosão, mesmo, durante a estação chuvosa, demonstrando que 
parte do sistema está funcionando como o bioma Deserto, sendo parte 
dessa nova dinâmica, visível a olho nu ou através de imagens de satélite, 
sem que, necessariamente, tenha havido mudança nos padrões de 
pluviosidade, tal como mostra a Figura 1.

Figura 1  Área desertificada no município de Caraúbas (PB)

Foto: Acervo de Bartolomeu Israel de Souza (fevereiro de 2020).

Conforme visto, as causas e os efeitos desse processo são bastante 
interligados, entretanto as modificações nos padrões da cobertura vegetal 
original estão na base do seu desenvolvimento. Acrescentamos a isso a 
estrutura fundiária, ainda que geralmente pouco explorada, como 
elemento influenciador na presença e na intensidade desse fenômeno. 

O Brasil tem acompanhado as discussões mundiais sobre a questão 
da desertificação, desde o seu início, sendo um dos países signatários da 
Convenção Internacional de Combate à Desertificação e à Seca, desde 
1994. Mesmo assim, somente em 2004, concluiu o seu Programa de Ação 
Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 
(PANBrasil), enquanto os planos estaduais foram finalizados em períodos 
distintos, após essa data.

Em relação à distribuição desse processo, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) elaborou, no ano de 2004, um mapeamento das áreas 
susceptíveis à desertificação no Brasil, que tem servido de base para as 
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políticas públicas definidas no PANBrasil, com atuação prevista para as 
zonas de clima semiárido e subúmido seco da região Nordeste e para o 
norte de Minas Gerais, além do noroeste do Espírito Santo, do oeste da 
Bahia e de pequeno trecho do litoral norte, nas fronteiras litorâneas de 
Sergipe/Alagoas e de Maranhão/Piauí, estas últimas, denominadas Áreas 
de Entorno, perfazendo uma superfície de 1.338.076 km² e abrigando 1.482 
municípios (BRASIL, 2004). 

No Brasil, as investigações científicas sobre a desertificação, em 
território nacional, vêm ocorrendo, desde os anos 1970, quando surgiu a 
preocupação mundial, em relação a essa temática, cabendo a Vasconcelos 
Sobrinho o pioneirismo da pesquisa, em nosso território (VASCONCELOS 
SOBRINHO, 1970). 

Nesse período, cabe destacar, também, o trabalho de Ab’Saber 
(1977), ao identificar a existência de determinadas áreas, denominadas de 
geótopos áridos, em que a estrutura geológica e os solos condicionam a 
existência de um microclima naturalmente mais seco do que a média 
regional, sendo essa característica acentuada, pela retirada excessiva da 
cobertura vegetal. Consideramos que essas observações são fundamentais, 
para o entendimento e para o avanço dos estudos nessa temática, não, 
apenas, no Brasil, mas em todo o mundo. 

No final dos anos 1980, destacamos o trabalho de Monteiro (1988), 
no qual o autor, além de proceder à análise das condições naturais, discute 
as razões sociais, econômicas e políticas, que tornam os sertanejos 
nordestinos, denominados Severinos, pelo autor, produtores de 
desertificação. Dessa forma, Monteiro enfatiza o ser humano, como fator 
determinante, para a existência do processo, entretanto o teórico vai além 
do que se convencionou chamar de ação antrópica, buscando, na 
complexidade das relações socioeconômicas e políticas, a razão da 
existência da desertificação em território nacional.

Não nos estenderemos nessa revisão histórica, entendendo que 
Ab’Saber (1977) e Monteiro (1988) criaram uma base teórica fundamental, 
para a compreensão da desertificação, servindo de modelo, para que 
muitos trabalhos atuais continuem a ser produzidos sobre este tema, no 
Brasil, ainda que tal questão continue a se constituir um grande desafio 
para os pesquisadores, pela sua elevada complexidade, na qual as 
fronteiras do que denominamos, tradicionalmente, Natureza e Sociedade 
se misturam, exigindo que muitas limitações metodológicas sejam 
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ultrapassadas.
Seguindo as ideias destes autores, dentre os trabalhos mais recentes 

desenvolvidos no Brasil, as investigações efetuadas no estado da Paraíba, 
especificamente, na região dos Cariris Velhos, que apresenta as menores 
médias de chuvas do país, têm sido objeto de atenção, em diversos 
trabalhos efetuados pelo prof. Bartolomeu Israel de Souza (UFPB), a partir 
da sua tese de doutorado, em colaboração com outros investigadores 
(SOUZA; SUERTEGARAY; LIMA, 2011; SOUZA; ARTIGAS; LIMA, 2015; 
SOUZA; MACÊDO; SILVA, 2015; SOUZA; MENEZES; ARTIGAS, 2015; SOUZA 
et al., 2016), estabelecendo relações entre os usos dos solos e os efeitos na 
cobertura vegetal, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do 
qualitativo (diversidade), através da aplicação de técnicas de 
sensoriamento remoto, de fitossociologia e de análises de solo, sob a 
perspectiva dos processos históricos, que orientaram a ocupação dessas 
terras, e de suas consequências ao ambiente.

AArreenniizzaaççããoo

O processo de arenização que ocorre no sudoeste do Rio Grande do 
Sul, tornouse uma questão ambiental nos anos 1970. Independentemente 
de os areais (Figura 2) estarem registrados desde meados do século XIX e 
presentes no interior de propriedades pastoris da região, foi a partir 
daquele momento que estes passaram a ser reconhecidos enquanto 
manifestações de um processo de degradação de solo e, portanto, como 
um problema ecológico.

Figura 2  Vista parcial de um areal, no município de Quaraí (RS)

Fonte: Acervo de Dirce Suertegaray (dezembro de 2017) 
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Com o advento da discussão ecológica, associada, nesse período, à 
expansão da monocultura da soja, no Rio Grande do Sul, surgem os 
primeiros estudos sobre este processo, visando, sobretudo, à recuperação 
dessas áreas. As propostas de recuperação dos areais, feição característica 
deste processo, datam dos anos 1980 e foram iniciados pela Secretaria da 
Agricultura do Estado, com a implementação de um planopiloto no 
município de Alegrete (RS), em uma área de grande extensão de solo 
exposto (areal), denominado “Deserto de São João”. A partir desse projeto, 
os areais passam a ser erroneamente classificados como desertos e o 
processo que os origina, desertificação. Resumidamente, para contêlo, o 
planopiloto (SOUTO, 1985) constou do uso de esteiras, como quebra
vento, do plantio de ampla variedade de espécies arbóreas, arbustivas 
(frutíferas ou lenhosas), leguminosas e gramíneas. Deste experimento, 
resultou a conclusão de que a espécie mais adequada à recuperação 
dessas áreas degradadas (desérticas) seria a do eucalipto, cujo crescimento 
tinha demonstrado ocorrer em tempo menor do que as espécies nativas e/
ou demais variedades.

O livro de maior expressão, na explicação da origem antrópica da 
desertificação no SW do Rio Grande do Sul é de responsabilidade de Souto 
(1985), denominado Desertos, uma ameaça?, produto de um 
experimento realizado pelo próprio autor (um agrônomo) no, então, 
denominado “Deserto de São João”, no município de Alegrete. A partir 
deste obra e da divulgação de seus estudos na imprensa, difundese, no 
Rio Grande do Sul, os entendimentos de que os areais eram desertos e de 
que seu processo de expansão seria a desertificação. Em contraposição, 
Suertegaray (1987) sistematiza o processo de formação de areais, através 
do conceito de arenização, demonstrando que, sob as condições do clima 
regional úmido, os termos deserto e desertificação não eram adequados, 
para caracterizar os processos observados. 

A partir deste livro, será a imprensa, a responsável pela divulgação 
de um conjunto de reportagens, em que descrevem o processo de 
degradação dos solos da área e denominam a feição que a caracteriza, o 
areal, como deserto. Kolecza utilizou, entre 1979 e 1981, nos títulos das 
matérias jornalísticas sobre o tema, os termos deserto e desertificação, 
para indicar o processo.

Foi feita a associação, naquelas reportagens, entre o referido 
processo e as ações antrópicas, em particular, a agricultura, através da 
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expansão da lavoura da soja e da mecanização, em municípios, como 
Alegrete, São Francisco de Assis e Itaqui. Sobretudo, a partir do 
experimento referido, a proposta mais difundida consistiu na incorporação 
dos areais ao processo produtivo, pela introdução de outras formas de uso 
do solo, em particular, a silvicultura. Esta proposta, sustentada pelo ensaio 
de Souto, foi desenvolvida, em caráter experimental, através de contrato 
entre o proprietário das terras do “Deserto de São João”, em Alegrete, e a 
fábrica de produção de celulose Riocell, à época.

Outras iniciativas foram tomadas, para a recuperação dessas áreas, 
por iniciativa de proprietários locais. Entre outras, trazemos, como exemplo, 
uma experiência de recuperação, que consistiu em construir barreiras 
(quebravento) e em controlar o escoamento superficial, através do plantio 
do butiáanão, espécie nativa, abundante na área. Barreiras construídas 
com esta espécie eram intercaladas com espécies de gramíneas ‒ 
brachiaria, pensacola e pangola. Tratouse de um experimento sem 
grandes resultados, em virtude da dificuldade técnica e da falta de recursos 
e de maiores cuidados, por parte de proprietários.

Com o recuo do plantio de soja, a partir de 1985, as antigas áreas de 
plantio desta leguminosa, feito de forma tradicional, deixaram um lastro de 
áreas arenosas expostas, em particular, nos municípios de Alegrete, de São 
Francisco de Assis e de São Borja (os quais ainda não tinham seus territórios 
parcelados por processos emancipatórios, à época).

É nesse contexto que se iniciam os estudos de Suertegaray (1987) na 
busca da gênese desse processo. A área de estudo de sua investigação era 
localizada mais ao sul dos locais de expansão da soja e englobava espaços 
com presença de areais, denominação histórica e local (topônimo de áreas 
com solos arenosos expostos) para o fenômeno, antes da difusão da 
denominação “deserto”, nos anos 1980. Frisese que o recorte espacial de 
estudo não apresentava registro de atividade agrícola, ou seja, os areais 
constituíam feições entremeadas aos campos, usados exclusivamente pela 
atividade pecuária.

Entendemse como areais manchas de pequeno, de médio e de 
grande porte, que se individualizam, ao longo de uma área de cobertura 
vegetal, por serem constituídas de superfícies arenosas, sem cobertura 
vegetal. Na região, tratase da vegetação de campo, em constante 
movimento, pela dinâmica de processos de escoamento pluviais e eólicos. 
Além desses areais, a área também apresentava o que denominamos focos 
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de arenização, nos quais a cobertura vegetal é rarefeita e a presença de 
ravinas e de voçorocas é significativa. O conceito de arenização se 
diferencia, assim, do de desertificação, sendo, justamente, a umidificação 
climática, que introduz um regime de chuvas concentradas, que irá, por 
erosão de sulcagem, estar relacionada aos processos genéticos, que 
desencadeiam um areal.

Por arenização entendese o processo que dá origem aos areais e 
consiste no retrabalhamento de depósitos areníticos pouco ou nada 
consolidados e que promovem, nessas áreas, uma dificuldade de 
fixação da vegetação devido à constante mobilidade dos sedimentos 
(SUERTEGARAY, 1987, p. 112) 

O processo de arenização, cujos primeiros trabalhos datam dos anos 
1980, ampliouse, em termos de conhecimento, na medida em que se 
constituiu o grupo de pesquisa Arenização/Desertificação questões 
ambientais  CNPq na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde lá, 
a pesquisa se aprofunda e se torna interdisciplinar, a exemplo das obras 
produzidas pelo grupo de investigadores, que expressam a diversidade de 
questões estudadas, sob a ótica da arenização (SUERTEGARAY; GUASSELLI; 
VERDUM, 2002; BELLANCA, 2002; FREITAS, 2006; PIRES DA SILVA, 2009; 
PIRES, 2009; MORELLI, 2011; OLIVEIRA, 2011; SUERTEGARAY; GUASSELLI; 
PIRES DA SILVA, 2012; SCOPEL et al., 2013).

Nas décadas de 1990 e de 2000, mais precisamente, em 2006/2007, 
desencadeiase, de forma explicita, a política, que privilegia a silvicultura, a 
agricultura de plantio direto (de soja), alternativas centradas no silvo
pastoreio e/ou, em menor escala, no agroflorestamento. Nesse mesmo 
período, alargase a visão e o debate, buscandose alternativas 
diferenciadas e ampliadas, considerando a problemática da arenização. Este 
debate envolve pesquisadores, técnicos, proprietários, políticos e 
comunidade, no intuito de buscar alternativas, que contemplem a 
necessidade de se preservar ecologicamente a região e, ao mesmo tempo, 
de se construir alternativas econômicas à população local. Cabe, aqui, 
indicar a tomada deste tema, como questão ambiental do sudoeste do Rio 
Grande do Sul, pelas políticas públicas de gestão e de educação, 
particularmente, entre os anos de 1999 e de 2003, o que resultou na 
publicação do Atlas da Arenização, pelo governo do estado da época, e em 
um conjunto de oficinas sobre o tema, para serem apresentadas à 
comunidade local, e/ou em discussões e reuniões do orçamento 
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participativo, em escala estadual.

DDIINNÂÂMMIICCAASS  NNAATTUURRAAIISS

Na continuidade, apresentase o contexto das dinâmicas naturais, 
explicitando as transformações e as dinâmicas ambientais, que permitem 
compreender os processos de desertificação e de arenização, em seus 
respectivos biomas, Caatinga e Pampa.

CCaaaattiinnggaa    DDeesseerrttiiffiiccaaççããoo

Para De La Rue (1957), o uso da palavra Caatinga (Mata Branca, em 
linguagem indígena) se perpetuou ao longo do tempo, ainda que séculos 
de colonização e de usos de recursos naturais, em um país no qual as 
árvores são tratadas como inimigas, tenham modificado grandemente sua 
fisionomia primitiva, intacta, apenas, em lugares recuados e pouco 
acessíveis.

Em virtude da extensão e da intensidade das mudanças provocadas 
pela intervenção antrópica, durante séculos de ocupação, a tarefa de 
estabelecer um parâmetro, que defina como eram, originalmente, a 
aparência e composição da caatinga, durante os primeiros anos da 
chegada do colonizador europeu no semiárido, é um desafio de elevada 
dificuldade. Adicionase a isso o fato de não existir, nesse tipo de formação 
vegetal, um contraste marcante entre os remanescentes florestais e as 
áreas devastadas, como ocorre na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica 
(ZANELLA; MARTINS, 2005). 

Longe de ser uma característica da Caatinga, tal aspecto também é 
percebido em outras áreas susceptíveis à desertificação, no mundo. Nesse 
contexto, por exemplo, Badal et al. (2016), estudando os bosques 
mediterrâneos da Europa, destacam que nem todas as regiões, que 
tiveram suas coberturas vegetais modificadas, desde o Neolítico, 
conseguiram se regenerar, em função de características locais, o que 
sinaliza a presença de elementos abióticos restritivos, aos processos de 
sucessão ecológica, distribuídos de forma heterogênea no espaço, 
influenciando diretamente o retorno da cobertura vegetal, após acontecer 
algum distúrbio, seja natural, seja provocado por atividade humana.

Caatinga é o bioma dominante nas áreas de clima semiárido e 
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subúmido seco, no Brasil, abrangendo 734 mil km² (SILVA et al., 2004). Em 
nível internacional, é considerada parte das florestas secas tropicais, cuja 
diferença de espécies vegetais está relacionada a variações de solo e de 
geologia (APGAUA et al., 2014; SANTOS et al., 2012). Nesse contexto, a 
diagonal seca da América do Sul, formada pela Caatinga (Brasil), pelo 
Chaco (sudoeste da América do Sul) e por manchas de florestas atlânticas 
decíduas e semidecíduas (Bacia ParaguaiParaná), apresenta até dez meses 
de seca sazonal (DALMAGRO et al., 2014), estando entre os tipos de 
vegetação mais fragmentados e ameaçados do mundo (MILES et al., 2006).

As médias de precipitação variam de pouco menos de 300 mm a 
pouco mais de 1.000 mm (REDDY, 1983), com elevados coeficientes de 
variação (acima de 30%) e com sazonalidade irregular, além de taxas de 
evapotranspiração potencial entre 1500 mm e 2000 mm (SAMPAIO, 2010).

Em decorrência da semiaridez dominante nas plantas da Caatinga, o 
florescimento é mais controlado pela pluviosidade do que pelo 
fotoperiodismo (RESENDE, 2000). A conjugação desse elemento com a má 
distribuição das chuvas, típica desse clima, faz com que o florescimento e a 
frutificação sejam desencontrados no tempo, entre vegetações de 
diferentes áreas. 

Essa característica acaba se constituindo em um importante 
mecanismo biológicoevolutivo, que reduz o risco de extinção das 
espécies nativas. Tal ocorre, porque, se, em uma área, a população de 
determinada espécie estiver comprometida, em função da ocorrência de 
secas prolongadas, sua presença futura nessa mesma área poderá ser 
assegurada, através do vento e/ou da fauna, pelo transporte dos 
propágulos produzidos para outro espaço, não comprometido (PETERSEN 
et al., 2002). 

O conceito preponderante, até então, de que o domínio desse tipo 
de vegetação era pouco diversificado, em relação a sua flora, inclusive, 
quanto às espécies endêmicas, vem sendo sobrepujado por inúmeras 
pesquisas (ANDRADELIMA, 1981; RODAL, 1992; SAMPAIO, 1995; GARDA, 
1996; PRADO, 2005). 

Tal diversidade é o resultado da variedade de ambientes existentes, 
em relação aos solos, à geomorfologia, à geologia e às nuanças de 
pluviosidade (no seu total e na sua distribuição espacial). Além da 
diversidade, a densidade das plantas, particularmente, nas espécies 
arbustivas e arbóreas, também é muito elevada, quando comparada a de 
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outras formações vegetais, ocorrentes nas zonas secas (ALBUQUERQUE et 
al., 2004).

Ao contrário das áreas homogêneas, habitats mais complexos e 
heterogêneos fornecem mais nichos e microhabitats, para um número 
maior de espécies especialistas, sendo as plantas, em grande parte, as 
fornecedoras dessa heterogeneidade, através de suas formas de 
crescimento, tanto em sua estrutura vertical quanto horizontal (espaço). 
Isso sugere que medidas da estrutura da vegetação podem servir como 
importantes indicadores da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos 
(TERBORRGH, 1977; TEWS et al., 2004; RHOADES, 1996; PIELKE et al., 2002).

No caso da Caatinga, os solos exercem uma função de elevada 
importância no processo, uma vez que, no geral, apresentam diferentes 
profundidades e texturas, ainda que dominem os de pequena 
profundidade, influenciando diretamente a capacidade de reter as águas 
das chuvas. Nos que apresentam menos de um metro de profundidade, a 
retenção de água só ocorre por poucas semanas, havendo deficiência 
hídrica, se não ocorrerem novas chuvas (SAMPAIO, 2010). Esse é um 
aspecto, que limita a quantidade e a diversidade de plantas, que colonizam 
esses ambientes, ficando acentuado, quando essas áreas são desmatadas, 
conforme já alertava Ab’Saber (1977), na sua definição dos denominados 
geótopos áridos.

Nos ambientes acometidos por distúrbios na fase final da 
regeneração florestal progressiva, a estrutura, a função e a composição da 
vegetação tornamse semelhantes às das fases de préperturbação e de 
crescimento antigo (GUARIGUATA; OSTERTAG, 2001). Entretanto, na fase 
retrorregressiva, típica de ambientes com solos antigos e muito 
empobrecidos, ocorrem o declínio na disponibilidade de nutrientes do solo, 
a redução da biomassa e da produtividade das plantas e o aumento da 
produção de espécies de crescimento lento e tolerantes ao estresse 
(GAXIOLA; MCNEILL; COOMES, 2010; COOMES et al., 2013). Essas 
características se tornam ainda mais acentuadas, quando se trata de 
perturbações antropogênicas, reduzindo ainda mais a sua resiliência, 
mesmo, em meio a processos de restauração (WALKER; REDDELL, 2007; 
PELTZER et al., 2010).

Dizer o quanto da Caatinga está comprometida com a desertificação 
não é uma tarefa simples, entretanto o Laboratório de Análise e 
Processamento de Imagens de Satélites (LAPIS), da Universidade Federal de 
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Alagoas, indica que os níveis de degradação estão assim distribuídos, em 
relação às áreas totais de cada estado do semiárido brasileiro: Alagoas 
(32,8%), Paraíba (27,7%), Rio Grande do Norte (27,6%), Pernambuco 
(20,8%), Bahia (16,3%), Sergipe (14,8%), Ceará (5,3%), Minas Gerais (2,0%) e 
Piauí (1,8%).

Para além do exposto, anomalias climáticas atingem, naturalmente, 
o semiárido brasileiro, intensificando os efeitos diretos e indiretos do 
desmatamento, em uma espécie de bola de neve, em que causa e 
consequência se misturam. Por exemplo, o El Niño de 20152016 afetou as 
florestas tropicais de diversas partes do mundo, diminuindo os estoques 
de carbono acima da superfície, os quais foram recuperados apenas 
parcialmente no continente americano, incluindo as áreas de Caatinga 
(WIGNERON et al., 2020). Nesse caso, parte da Caatinga passa a funcionar, 
ainda mais, como zona de produção de gases de efeito estufa, ao invés de 
sumidouro, uma vez que a retirada intensiva da cobertura vegetal reduz os 
estratos originais, afetando o índice de área foliar e a fração da radiação 
fotossinteticamente ativa absorvida (MORAIS et al., 2017).

Modelos matemáticos aplicados ao Brasil demonstram que, com o 
aquecimento global, o aumento da temperatura do ar induz a uma maior 
evapotranspiração, o que faz com que haja menos água disponível no solo, 
ainda que não tenha ocorrido grandes alterações na quantidade de 
chuvas, na área atingida. Logo, esse fato pode desencadear a substituição 
de biomas mais adaptados a climas de menor disponibilidade hídrica, 
sendo, por exemplo, a vegetação da Caatinga dominada por espécies de 
requerimento hídrico ainda mais baixo (NOBRE; OYAMA, 2003), criando, 
assim, paisagens semelhantes a desertos, dentro das quais parte do 
sistema funciona como nesse bioma, o que já pode estar acontecendo, em 
algumas áreas do semiárido brasileiro, a exemplo do Cariri paraibano 
(SOUZA; ARTIGAS; LIMA, 2015; SOUZA; MACÊDO; SILVA, 2015).

AArreenniizzaaççããoo  nnoo  PPaammppaa

O Pampa, um dos biomas característicos do território brasileiro, 
ocupa uma área de 76.496 km², ou 2,07% da parcela do território nacional, 
e cerca de dois terços do território do Rio Grande do Sul. Decretado como 
bioma, em 2004, pelo governo brasileiro, sua ocupação remonta a 300 
anos, considerando a colonização espanhola e portuguesa na região, 
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embora seus habitantes originários, denominados Pampianos (índios 
Charrua e Minuano), tenham se antecedido na ocupação do espaço sulino 
brasileiro, com suas próprias formas de uso do bioma. O Pampa extrapola 
fronteiras e se faz presente em três países sulamericanos: Argentina, 
Uruguai e Brasil (Figura 3), sendo constituído de áreas baixas e suavemente 
onduladas, compondo, historicamente, uma região de atividade pastoril nos 
três países.

Figura 3  Extensão do bioma Pampa na América do Sul

Fonte: Campos Sulinos (2009)

Atualmente, o Pampa ainda apresenta certo aspecto natural, em 
áreas menos degradadas, embora, nas regiões em que a atividade pastoril 
vem sendo substituída pelos monocultivos agrícolas ou arbóreos, uma 
grande mudança paisagística venha ocorrendo. O bioma se caracteriza por 
apresentar um clima subtropical úmido e uma biogeografia diversa, com 
ecossistemas constituídos de um mosaico de campos, de matas ciliares (de 
galeria), de capões de mato e de matas de encostas. Contudo, a 
constituição florística do bioma tem sido, desde muito tempo, motivo de 
questionamento na comunidade cientifica:

Uma questão importante é se esses campos são naturais ou se teriam 
sido formados através de atividades humanas pré e pósColombianas. 
O clima atual, com condições úmidas, deveria favorecer uma paisagem 
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florestal. Por isso a existência desses mosaicos tem instigado 
naturalistas e ecologistas desde há muito tempo. No passado, alguns 
pesquisadores, como Lindman viajando pela região no final do século 
XIX, observaram que a vegetação deveria ser capaz de expandir sobre 
esses campos e atribuíram a presença do mosaico a uma situação de 
transição entre floresta tropical, ao norte, e vegetação de campo, ao 
sul (LINDMAN, 1906). Rambo (1956a,b) e Klein (1975), baseandose 
principalmente em evidências fitogeográficas, conjeturaram que os 
campos eram o tipo de vegetação mais antigo e que a expansão da 
floresta seria um processo mais recente, decorrente das mudanças no 
clima para condições mais úmidas. Hueck (1966) também questionou 
como os campos do sul do Brasil poderiam existir sob as atuais 
condições climáticas úmidas, propícias para vegetação floresta. 
(CAMPOS SULINOS, 2009, p. 13) 

Assim, na continuidade das pesquisas, os estudos relativos à origem 
dos campos, sejam os campos do Planalto (da região dos Campos de Cima 
da Serra), sejam os campos subtropicais (da região da Campanha do Rio 
Grande do Sul), tomam, como referência, as mudanças climáticas. Para tal 
análise, utilizase a reconstituição vegetal, através de técnicas de datação, 
por carbono 14, e de análise polínica, em perfis de sedimentos retirados de 
turfeiras. 

A vegetação de campo indica condições mais frias e secas no 
Pleistoceno tardio do que as condições climáticas atuais. Provavelmente, 
entre 26.000 anos e 17.000 anos AP, a temperatura média anual estaria de 5 
ºC a 7 ºC mais fria do que hoje. Além disso, a abundância de pólens de 
Eryngium sp. sugere que aquela época, além de mais fria, seria mais seca, e 
que as turfeiras estudadas poderiam compor um lago raso perene, 
indicando uma sazonalidade seca. A região da Campanha deveria estar 
ocupada por áreas campestres, durante todo o período das glaciações, até 
o médio Holoceno, sob tais condições climáticas. A partir de, 
aproximadamente, 5.170 anos AP, observase uma umidificação do clima, 
havendo a instalação das primeiras matas galerias, com auge há, apenas, 
1.550 anos AP, período identificado como mais úmido (BEHLING; LICHTE, 
1997; BEHLING et al., 2005; BEHLING et al., 2009). 

Embora com a recente umidificação e com a presença de focos 
florestais, principalmente, nas áreas de maior umidade, como várzeas e 
encostas, o Pampa se manteve predominantemente campestre. Assim, os 
estudos mais atuais vêm corroborando o que cientistas anteriores já 
indicavam, através de observação minuciosa (CAMPOS SULINOS, 2009). 
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Vemos, hoje, uma paisagem em mudança, e as condições 
morfogenéticas presentes não conseguem mascarar formas pretéritas de 
um ambiente mais seco, sendo, os processos atuais de arenização, 
inclusive, um reflexo de uma superfície frágil, frente a esta recente 
umidificação da história geológica do Pampa.

A ocorrência de manchas de areia exposta, identificadas como 
areais, pode ser identificada em, pelo menos, dez municípios do Pampa 
gaúcho: Alegrete, Cacequi, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, 
Rosário do Sul, São Borja, São Francisco de Assis e Unistalda (Figura 4).

Figura 4  Área de ocorrência de arenização e de presença de areais no SW do Rio Grande do Sul

Fonte: Elaborado por Mateus G. Oliveira (2019)

Amplamente divulgadas por via jornalística na época (19701980), 
estas manchas de areias eram apresentadas como áreas de núcleos de 
desertificação, resultantes da ação antrópica, em concordância com 
trabalhos técnicos, como o de Souto (1985). Com o desenvolver de sua 
tese, Suertegaray (1987) expõe uma interpretação divergente da 
apresentada, até então, retirando os processos de origem dos areais da 
esfera de compreensão da desertificação.

Estes processos morfogenéticos podem, então, ser descritos da 
seguinte maneira: sobrepostos ao arenito da Formação Botucatu, 
observamse camadas arenosas pouco ou nada consolidadas, resultantes 
de deposições hídrica e eólica, em fases do Pleistoceno e do Holoceno, 
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mais áridas do que a fase contemporânea. Estes depósitos arenosos, sob o 
clima úmido atual e em condições de escoamento superficial concentrado, 
relacionados à topografia favorável, entalham pacotes sedimentares 
recentes e não consolidados verticalmente, através do ravinamento, os 
quais, ao encontrar o lençol freático, adquirem características de 
voçorocamento. Na continuidade do processo, as feições erosivas em 
sulcos se desenvolvem, por erosão lateral e regressiva, levando ao 
alargamento de suas bordas. 

A jusante destas ravinas e destas voçorocas, os processos de 
transporte de sedimentos, pelo escoamento superficial, depositam 
material arenoso, em forma de leque, que, com o tempo, se agrupam e 
formam um areal. O vento atuante, preferencialmente, de NE, SE e SO, 
permite a ampliação desse processo e, consequentemente, dificulta ou 
impede a recolonizarão vegetal da mancha arenosa, devido à intensa 
remobilização dos sedimentos (SUERTEGARAY, 1987) .

Observase que o areal é resultado de retrabalhamento de 
depósitos arenosos inconsolidados, de idade holocênica, de uma fase mais 
antiga e mais seca do que a atual. Este processo se dá, atualmente, sob 
condições subtropicais, com invernos frios e verões quentes, com 
precipitação anual variando entre 1400 mm e 1700 mm, concentrada em 
70 a 90 dias. Tais chuvas ocorrem em seis a nove dias por mês, nas 
estações de outono e de primavera (ROSSATO, 2012). Nestas estações e 
durante o mês de julho, no inverno, ocorrem chuvas torrenciais, que levam 
ao saturamento do solo, proporcionando condições, para que se instalem 
processos erosivos, como ravinas e voçorocas, que se vinculam à gênese 
do processo de arenização (VERDUM, 1997).

Com taxas de pluviosidade bem superiores aos 200 mm anuais, 
encontradas em climas desérticos, o conceito diferencia, a um só tempo, o 
processo de arenização do de desertificação, embora ainda persista um 
indicador geomorfológico de um clima pretérito mais seco. Além dos 
indicadores geomorfológicos, o estudo da vegetação no entorno dos 
areais indica a possibilidade de considerar a adaptação da flora, como 
indício de que coexistem, naturalmente, manchas de areia e espécies 
vegetais, desde tempos passados, as quais estão relacionadas à tolerância 
ao processo de arenização, sendo, portanto, anteriores ao surgimento dos 
areais (TRINDADE, 2003).

Portanto, podemos observar um quadro de condicionantes naturais, 
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para que ocorra, ou não, a presença de manchas arenosas e de seus 
processos associados.

A primeira relação básica, que se estabelece, para o aparecimento e 
para o desenvolvimento de areais, diz respeito ao substrato litológico da 
região, embora o areal não se desenvolva, diretamente, sob o 
embasamento rochoso, mas, sim, sobre depósitos arenosos a ele 
sobrepostos. Tais depósitos arenosos são oriundos da meteorização de 
formações areníticas pelas intempéries, que resultam em estruturas 
superficiais de areias quartzosas, com variados teores de argila. Devido ao 
alto percentual de areias e ao baixo percentual de siltes, de argilas e de 
matéria orgânica, o depósito sedimentar se torna friável e inconsolidado, o 
qual, quando desvegetado, tornase suscetível ao processo de arenização. 

As formações areníticas encontradas na região de ocorrência do 
processo são as formações Botucatu (do período JuroCretáceo) e Guará 
(do Neojurássico). Os arenitos da Formação Botucatu são constituídos, 
basicamente, por grãos finos a grosseiros, quartzosos e, localmente, 
feldspáticos. A Formação Guará é destacada da porção inferior do arenito 
Botucatu, caracterizado por conter arenitos beges e esbranquiçados, com 
granulometria fina a média, por vezes, fina, com matriz argilosa, 
compostos, principalmente, por quartzo e, subordinadamente, por 
feldspato. 

Em relação ao componente geomorfológico, observase que os 
areais se inserem na grade Unidade da Depressão Central do Rio Grande 
do Sul, em cotas altimétricas mais rebaixadas (entre 100 m e 170 m), sendo 
comuns nas formas de colinas (regionalmente chamadas de coxilhas) 
suaves ou nas rampas arenosas, em contato com escarpas de morros 
testemunhos. No caso dos areais no município de Quaraí, estes estão 
localizados no reverso da Cuesta do Haedo, em uma extensa área de 
afloramento da Formação Botucatu, entre os basaltos da Formação Serra 
Geral. 

Da perspectiva da localização, observamos dois padrões de 
ocorrência de areais: os areais em rampas e os areais em vertentes médias 
de colinas. Para os areais originados em rampas de morros testemunhos, 
observamse dois tipos majoritários de estabelecimento, ambos 
relacionados a vertentes retilíneas. O primeiro, aponta para uma forma 
planarretilínea e/ou divergenteretilínea, quando formados, a partir da 
vertente média. O fato se associa ao início dos processos erosivos de 
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sulcagem, presentes neste setor da encosta. O segundo tipo indica uma 
forma convergenteretilínea para areais formados em encostas de morros 
testemunhos, a jusante do ravinamento. A convergência do setor da 
encosta leva a concentrar o escoamento superficial, depositando 
sedimentos arenosos, em forma de leque, a jusante das ravinas.

Para os areais originados nas coxilhas policonvexas, também são 
apontados dois padrões de estabelecimento. Em areais instalados nas 
vertentes médias de coxilhas, o padrão de forma observado é convergente
côncavo e/ou convergenteretilíneo. O padrão convergente leva a uma 
concentração do escoamento superficial, induzindo o entalhamento de 
sulcos, que se relacionam com a origem dos areais. Estes sulcos podem se 
expandir, através de erosão lateral e regressiva, e avançar pelo interior das 
cabeceiras de drenagem, em forma de anfiteatro. O segundo padrão de 
vertente para coxilhas é caracterizado por conter uma forma divergente
convexa, que se relaciona aos areais de topo de coxilhas.  

Em relação à característica pedológica, observase que as manchas 
arenosas aparecem, vinculadas a solos com altos teores de areia, sendo os 
Neossolos Quartzarênicos Órticos os mais expressivos, seguido dos 
Latossolos (quando francoarenosos) (OLIVEIRA, 2015). Estes se constituem 
em ambientes muito frágeis, altamente suscetíveis às erosões hídrica e 
eólica. Constatase que a coesão entre as partículas é fraca ou inexistente, 
devido à ausência de agregados estruturais e ao baixo teor de matéria 
orgânica. Ainda, devido ao elevado teor de areia, apresentam baixa 
fertilidade química e atingem, rapidamente, situações de deficiência 
hídrica, o que limita o desenvolvimento das plantas e a produção de 
cobertura vegetal (STRECK et al., 2008).

Devido às condições de deficiência hídrica, propiciadas pela alta 
capacidade de infiltração, a erosão laminar não caracteriza tais solos. 
Experimentos feitos na área, por Cabral e por Maciel Filho (1991), 
demonstraram que, de 100% da chuva precipitada em um dia, 97% infiltra, 
sob solo com cobertura de campo. Sendo assim, os processos erosivos 
mais característicos nestes solos são os de sulcagem, que acabam por 
originar ravinas e voçorocas. A erosão eólica também pode ser observada, 
principalmente, no verão, quando os solos se encontram mais secos 
(VERDUM; SUERTEGARAY, 2012), mas esta só ocorre, de forma significativa, 
quando o solo já se encontra sem cobertura vegetal e, consequentemente, 
exposto.
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MMoorrffooddiinnââmmiiccaa  nnoo  IInntteerriioorr  ddooss  AArreeaaiiss

A morfodinâmica dos areais do Sudoeste do RS foi estudada, em 
uma escala de grande detalhamento, no trabalho de Rodrigues (2018). 
Neste trabalho, um areal de rampa foi monitorado, durante um ano 
experimental, de junho de 2016 a julho de 2017. Neste período, a 
precipitação acumulada foi de 2160 mm, caracterizando, portanto, um ano 
chuvoso.   

A partir da sistematização, da análise e da interpretação dos dados 
coletados, chegouse ao mapasíntese da Figura 5. Nele, estão destacadas 
feições – ravinamentos, microrrelevos testemunhos, canais de transporte 
‒, que evidenciam a ocorrência/predominância de determinado processo 
de erosão, de transporte e de deposição de sedimentos no areal. Para uma 
melhor compreensão, o areal foi dividido em quatro compartimentos, de 
acordo com a ocorrência/predominância destes processos: 
compartimento I – erosão hídrica; compartimento II – erosão e transporte 
de origem hídrica e eólica; compartimento III – deposição hídrica; e 
compartimento IV – deposição eólica.

No compartimento I, o processo predominante é o de erosão 
hídrica. Localizase na área mais alta do areal, em contato com a escarpa 
do morro testemunho, e apresenta formas de relevo, como vertentes 
convexas, sulcos e ravinas, havendo demoiselles, em algumas áreas. 

O compartimento II é o de maior extensão, no areal. Foi 
denominado de setor de erosão e de transporte hídrico e eólico, pois 
apresenta evidências de atuação, tanto de processos hídricos quanto 
eólicos, sem haver uma predominância clara de um ou de outro. 
Apresenta grande extensão de areia exposta, que, quando seca, fica sujeita 
à deflação, causada pelos ventos predominantes na direção NS. Neste 
compartimento, encontramse, também, os microrrelevos testemunhos, 
que evidenciam a ação dos processos erosivos no areal e que constituem 
registro da antiga superfície da rampa, em que os areais ocorrem. 

O compartimento III se situa na porção mais ocidental do areal, com 
predominância de processos deposicionais de origem hídrica. Nele, 
encontramse leques deposicionais ativos e inativos, sendo alguns 
cobertos, total ou parcialmente, por gramíneas. As setas do mapa indicam 
a direção de movimentação desses sedimentos. 

Por fim, no compartimento IV predominam os processos de 



32 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Souza; Suertegaray; Xavier; Oliveira; Rodrigues & Guasselli

deposição de origem eólica. Tal se evidencia, pela ocorrência de dunas de 
pequeno porte nos limites do areal e pela ausência de outras formas 
características de processos de erosão e de deposição de origem hídrica, 
como ravinamentos, canais de escoamento bem desenvolvidos ou leques 
deposicionais.

Figura 5 Mapasíntese da fisiologia da paisagem do areal do Cerro da Esquina

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2018, p. 76)

A partir dos resultados apresentados, podese concluir que os 
processos predominantes no período estudado foram os de origem hídrica. 
Constatouse, ainda, que, diferentemente do esperado, o areal não sofreu 
alteração significativa, em termos de expansão da área de areia exposta. 
Isto indica que, para uma avaliação da expansão ou da retração dos areais, 
há a necessidade de um tempo de investigação e de um mapeamento 
maior, ou seja, de um monitoramento de longo prazo.

Ainda que cada área tenha suas particularidades, em termos de 
atuação dos processos hídricos e eólicos, este mapeamento de detalhe 
permite compreender, em escala grande, a dinâmica dos areais, uma vez 
que processos hídricos e eólicos, do tipo deflação, estão presentes e são 
atuantes na evolução dos areais do sudoeste do RS.
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DDIINNÂÂMMIICCAASS  SSOOCCIIOOEECCOONNÔÔMMIICCAASS

Neste item, expõese como cada sociedade local incorporou as 
regiões desertificadas e arenizadas aos processos produtivos, em seus 
territórios. Relatamos, assim, o processo de apropriação social desses 
biomas, demonstrando como poderiam ter surgido, e/ou se ampliado, as 
dinâmicas de arenização e de desertificação, nesse movimento histórico.

DDeesseerrttiiffiiccaaççããoo::  aass  mmooddiiffiiccaaççõõeess  nnaa  eessttrruuttuurraa  ffuunnddiiáárriiaa

A questão fundiária no semiárido brasileiro é um problema antigo e 
complexo. Relacionando essa questão à desertificação, reconhecemos que, 
historicamente, os danos provocados a essas terras, em função da 
expansão das monoculturas e da pecuária, dos desmatamentos e de outras 
ações, que acabam desenvolvendo tal tipo de degradação, foram e são 
marcantes nos latifúndios. Entretanto, uma análise mais crítica acaba 
identificando que, sob determinadas circunstâncias, tal problema também 
ocorre nas pequenas propriedades.   

De acordo com a História, predominavam propriedades grandes, 
como destacam Jofilly (1892) e Almeida (1994), em princípio, não existindo, 
inclusive, cercas, que delimitassem os limites das propriedades, ainda hoje, 
denominados fundos de pastos, sendo, as demarcações, feitas por 
convenções verbais entre os fazendeiros. 

O uso dos fundos de pastos se fundamentava na criação extensiva 
de vários tipos de gado, embora predominasse o bovino, enquanto, nas 
áreas de várzea, durante o período chuvoso, se desenvolvesse a agricultura 
de subsistência. Para os dois tipos de uso, quer para o cultivo de diversas 
plantas, utilizadas na alimentação, quer para abrir espaço para o gado e/ou 
para a renovação dos pastos, a limpeza dos terrenos era praticada, através 
do corte (broca) e da queima (coivara) da vegetação. 

Nesse sistema, o conhecimento do produtor da diversidade florística 
e o seu aproveitamento diferenciado, como alimento, pelos tipos de gado, 
também funcionava como um trunfo, para a sobrevivência do rebanho. Por 
exemplo, embora o marmeleiro (Croton echioides) seja uma espécie 
bastante abundante nos pastos, suas folhas são tóxicas, quando verdes, 
logo o seu consumo, pelo gado, ocorria apenas ao final da estiagem, após 
a sua queda, quando estas eram aproveitadas, principalmente, pelos 
caprinos (COHEN, 1997).
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Ainda, nesse sistema, os bovinos se alimentavam, 
preferencialmente, das gramíneas nativas e, à medida que estas iam 
escasseando, complementavase a sua dieta com folhas de algumas 
árvores, especialmente, de leguminosas, como a catingueira (Caesalpinia 
pyramidalis). Este conhecimento permitia que os produtores, nos anos de 
chuvas mais regulares, deixassem o rebanho, ou parte dele, até seis meses 
nos pastos nativos (COHEN, 1997).

Tradicionalmente, embora de forma parcial, as várzeas dos rios 
temporários recebem, ainda hoje, cultivos de diversos produtos agrícolas, 
durante a estação chuvosa, além de abrigar alguma atividade pecuária. 
Essa organização reflete um elevado conhecimento das relações existentes 
entre a chuva, em seu período de ocorrência e de distribuição, os tipos de 
solos, em sua fertilidade e em sua capacidade de armazenar mais ou 
menos água, a condição de relevo, entre outros detalhes, fruto do 
empirismo e do saber, acumulado ao longo da história de ocupação 
dessas terras, considerando a variedade de ambientes, o seu 
funcionamento e a melhor forma de utilizálos. Por exemplo, após a 
colheita, os restos de galhos e de folhas dos gêneros alimentícios são 
aproveitados no restante do ano, como alimento complementar, para os 
gados bovino e ovino, em pastagens diretas, nas várzeas, ou são 
fornecidos a estes animais nos currais, adicionados, na estação seca, ao 
consumo de milho, de vagens de algaroba (Prosopis juliflora) e de palma
forrageira (Opuntia fícus indica) (SOUZA et al., 2016).

A estabilidade desse tipo de aproveitamento de solo se manteve, 
durante vários anos, em virtude da abundância de terras a serem utilizadas, 
existindo um período de pousio para as parcelas, o que garantia, em geral, 
uma produtividade capaz de satisfazer às necessidades dos criadores/
agricultores, em relação a sua subsistência e/ou à produção para o 
mercado.

Entretanto, a partir de séculos de repartições das propriedades, por 
herança, entre os familiares, a pressão sobre este meio foi ficando cada vez 
mais elevada, já que passou a ocorrer a diminuição do tempo de pousio 
das terras, o que acarretou a intensificação do uso dos solos e da 
vegetação nativa. Nesse contexto, o grande número de pequenas 
propriedades, resultante do processo de parcelamento, tornou mais difícil, 
pela exiguidade de terras disponíveis, a aplicação de algumas tecnologias 
tradicionais de convivência com o semiárido. 
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Em estudos sobre os projetos de assentamentos agrários, 
localizados na Região Nordeste, Buainain e Pires (2003) destacam que 
estes solos apresentam a menor área média do país, cerca de 17 ha, além 
de considerável parte deles não exibir investimentos no processo 
produtivo, o que acaba forçando os trabalhadores a buscarem a sua 
sobrevivência no extrativismo generalizado, particularmente, nos períodos 
de estiagens prolongadas, em um nível, que supera a capacidade natural 
de renovação dos ecossistemas.  

Nas áreas mais secas do semiárido, a exemplo do Cariri paraibano, 
em que a caprinocultura é predominante, Guimarães Filho e Lopes (2001) 
destacam que são necessários de 200 ha a 300 ha para manter, em 
condições semiextensivas, um rebanho de caprinos de corte de 300 
matrizes, o que viabiliza a reprodução e a acumulação dos meios de 
produção de uma família. 

Como, na região citada, e, por extensão, em grande parte do 
semiárido brasileiro, dominam propriedades muito pequenas, para o 
estabelecimento desse tipo de uso, “(...) tornase muito difícil, senão 
impossível, conciliar atividade econômica com preservação ambiental”. 
(GUIMARÃES FILHO; LOPES, 2001, p. 14).  

Ratificando o que foi colocado nos parágrafos anteriores, no último 
Censo Agropecuário (2017), foram identificados 1.835.535 
estabelecimentos rurais, em todo o semiárido brasileiro. Destes, 1.378.616 
estabelecimentos, 75,1% do total geral, tinham áreas inferiores a 20 
hectares. 

A regra observada para o semiárido brasileiro, como um todo, se 
repete no Cariri paraibano. Em 2017, essa região tinha 17.891 propriedades 
rurais, distribuídas em 598.257 hectares de terra. Os estabelecimentos 
rurais da região com menos de 20 hectares, embora representassem 68% 
do total geral, ocupavam apenas 11,7% de todas as terras (IBGE, 2017).

Os dados gerais e regionais demonstram o domínio de minifúndios, 
cujo tamanho torna praticamente impossível o desenvolvimento de 
práticas agropecuárias sustentáveis, nas condições socioeconômicas 
dominantes (BUAINAIN; GARCIA, 2020). Igualmente, a tentativa de 
recuperação de recursos vegetais nativos, seja espontaneamente, seja por 
processos de intervenção humana, se torna muito difícil, uma vez que, 
geralmente, esta pressupõe o não uso da terra por vários anos, ação que 
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os pequenos proprietários não têm como fazer, sem colocar em risco, 
ainda maior, a sua subsistência. 

Logo, pelos dados expostos, a limitação de espaço neutraliza a 
viabilidade econômica das tecnologias, desenvolvidas pelos órgãos 
governamentais, até agora, o que, por sua vez, acaba tornando grande 
parte dos agropecuaristas dessa região fortemente dependente dos 
recursos naturais dessas terras, em particular, do que sobrou de cobertura 
vegetal, a qual é, por isso, submetida à elevada pressão. Esse uso da 
biomassa vegetal ocorre de forma direta, através do aproveitamento 
exacerbado do pasto nativo, composto por gramíneas anuais e por 
espécies arbustivas e arbóreas, tanto caducifólias quanto perenes, e, 
também, do extrativismo vegetal, para a produção de carvão e de lenha, 
como forma de complemento de renda, utilizada, notadamente, durante a 
estação seca e, ainda mais, nas estiagens prolongadas, quando a falta de 
chuvas não permite o desenvolvimento da agricultura nas várzeas dos rios.

Dessa forma, o tamanho reduzido das propriedades contribui, 
decisivamente, para que o disciplinamento do uso dos recursos naturais (a 
preservação da mata ciliar, a não utilização da Reserva Legal, etc.) voltado a 
essas terras seja, na prática, pouco efetivo (PEREIRA, 2006). Em 
consequência, a desertificação passa a ser uma marca, em vastas extensões 
das paisagens do semiárido brasileiro, cuja solução, para além da 
recuperação dos solos e da cobertura vegetal, passa, obrigatoriamente, 
pela busca de tecnologias acessíveis e adequadas social, econômica e 
ambientalmente para essas terras, pela geração de renda menos 
dependente da zona rural e, também, pela atenção necessária à questão 
fundiária.

Por outro lado, em muitas áreas, nas quais predominam a agricultura 
irrigada, representadas por propriedades, que utilizam recursos 
tecnológicos e que possuem produção comercial de larga escala, o uso 
intensivo do solo também pode levar a sua degradação. Nesse contexto, 
Castro e Santos (2020), ao estudarem o risco de desertificação no 
semiárido pernambucano, especificamente, em Petrolina e em seu entorno, 
verificaram que o manejo agrícola inadequado é o principal contribuinte, 
para a salinização dos solos e, consequentemente, para o aumento do risco 
de desertificação, principalmente, ao fazer uso de águas subterrâneas, com 
altos teores de sais dissolvidos, diminuindo a capacidade produtiva dos 
solos e causando o abandono das terras. 
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O mesmo processo ocorre, em diversos perímetros irrigados de 
administração pública, com pequenas propriedades, como é o caso do 
Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PISG), no sertão da Paraíba, no qual a 
gestão incorreta da água tem comprometido a produção agrícola, o que é 
intensificado, ainda mais, pelo fato dessas terras estarem inseridas em uma 
zona de solos com alto teor natural de sais, que, tão logo são irrigados, 
com técnicas não adequadas para essa situação, acentuam tal característica 
química, inviabilizando a maior parte das culturas comerciais, à exceção do 
coco (SILVA NETO, 2013).

MMaanneejjoo  ee  eerroossããoo  ddooss  ssoollooss  nnoo  SSeemmiiáárriiddoo  

O manejo inadequado dos solos e as constantes mudanças de uso 
da terra geram impactos no ambiente. Dentre esses impactos, a erosão dos 
solos é um dos mais presentes, acarretando a diminuição da produtividade 
das terras e comprometendo sua própria sustentabilidade, uma vez que os 
solos cultivados são mais susceptíveis à erosão, devido à falta de cobertura 
vegetal, à chuva, que impacta diretamente no solo, reduzindo a 
estabilidade dos agregados, promovendo a selagem e a compactação do 
topo do solo (CERDÀ et al., 2017).

De acordo com Lin et al. (2013), a erosão dos solos promoveu a 
degradação de 85% das terras do globo, sendo considerado um dos 
principais problemas ambientais do mundo. Neste sentido, a erosão do 
solo se tornou uma preocupação mundial, em relação às áreas agrícolas, 
pois compromete as funções do solo, os serviços ecossistêmicos, os 
recursos hídricos e a sustentabilidade do ambiente, além de trazer 
impactos socioeconômicos, associados à degradação da terra.

Em regiões semiáridas, a erosão dos solos e o consequente processo 
de degradação das terras é um grave problema e vem chamando a atenção 
de pesquisadores e de órgãos responsáveis (SANTOS et al., 2007), pois, 
segundo Graf (1988), a produção de sedimentos, em terras secas, está 
entre as mais altas do mundo. Outro agravante é a questão 
socioeconômica, pois, em países pobres, principalmente, a questão social 
leva as famílias a explorarem os ambientes semiáridos, além da sua 
capacidade de suporte (GOMES, 2005).

No Brasil, a erosão do solo e a degradação das terras representa um 
grande problema, afetando áreas urbanas e rurais do extenso território 
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nacional. Segundo Santos et al. (2007), nas regiões semiáridas, a 
degradação dos solos pela erosão hídrica é um sério problema e por isso 
vem sendo estudada nas últimas décadas por órgãos e pesquisadores.  
Souza et. al. (2004) alertam para os riscos da desertificação, em que o uso 
indiscriminado de recursos naturais, principalmente, na zona semiárida, 
tida como ambiente ecologicamente instável e de forte ação antrópica, faz 
com que esta área seja considerada extremamente vulnerável.

No Brasil, as taxas de erosão são significativas, chegando, em alguns 
casos, a níveis superiores a 100 toneladas por hectare por ano (GUERRA et 
al., 2014). No semiárido brasileiro, em áreas sem cobertura vegetal do 
município de Sumé, no Cariri paraibano, os Luvissolos produziram perdas 
anuais de 58,5 t/ha 1 (ALBUQUERQUE et al, 2001). Para os autores, essa 
classe de solo possui alta susceptibilidade à erosão hídrica, que, associada 
ao regime de chuvas concentradas, à presença de cobertura vegetal 
decídua e ao uso de técnicas agrícolas tradicionais, torna o ambiente 
altamente propenso à erosão.

De forma mais específica, Dornellas et al. (2019) destacam que os 
fatores, que mais contribuem, para aumentar a vulnerabilidade à erosão 
dos solos na bacia do Alto Rio Paraíba, localizada no Cariri paraibano (PB), 
são os tipos de solos e as mudanças de uso e de cobertura vegetal. Essa 
característica também foi observada por Chaves et al. (2015) na bacia do 
Rio Taperoá, também inserida no Cariri paraibano. Os autores apontaram 
que as classes Neossolos Litólicos e Luvissolos apresentam alto risco de 
degradação, devido a sua alta erodibilidade (Figura 6). Os Neossolos 
Regolíticos, por sua vez, foram classificados como de risco muito alto de 
degradação, também devido a sua erodibilidade.

Dornellas et al. (2017) aplicaram a equação universal de perdas de 
solos na bacia do Alto Rio Paraíba e indicaram que os resultados da USLE 
mostram que o principal fator determinante da variação espacial das 
perdas de solo na bacia é seu uso e cobertura, pois as áreas cobertas por 
caatinga densa e, mesmo, rarefeita, coincidem com baixas taxas de perda, 
enquanto as áreas desmatadas apresentaram valores de moderados a 
muito altos.
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Figura 6  Erosão acelerada em Luvissolos Crômicos, na zona rural de São Domingos do Cariri, no 

Semiárido paraibano

Fonte: Acervo de Rafael Albuquerque Xavier (fevereiro de 2020)

Sobre a cobertura vegetal e sobre as áreas desertificadas no Alto 
Curso do rio Paraíba, que engloba grande parte da região do Cariri 
paraibano, informações inéditas, referentes ao ano de 2016, foram 
extraídas da base de dados do MapBioma 2.3 (https://mapbiomas.org/), 
em pesquisa realizada por Bartolomeu Israel de Souza e por Ramon Santos 
Souza, as quais podem ser visualizadas na Figura 7 e no Gráfico 1.

Com base nestas ilustrações, as áreas desertificadas correspondem 
àquelas, nas quais os solos estão expostos, integral ou parcialmente, 
totalizando 2.588 km², ou 38,65% da região. Tais espaços apresentam 
pouca cobertura vegetal, em quantidade e em diversidade, e, às vezes, 
mesmo, ausência completa de biomassa, inclusive, durante a estação 
chuvosa, o que vem se repetindo nessa região, ao longo de diversos anos, 
ao menos, desde a década de 1980, conforme mostram Souza, Artigas e 
Lima (2015), o que também é confirmado na base de dados do 
MapBiomas. 

As áreas com caatinga semiaberta (1.417 km² ou 21,17% da região) 
também podem ser classificadas como apresentando desertificação, 
embora em um nível de moderado a baixo, quando comparadas às de solo 
exposto, dado o domínio de cobertura vegetal predominantemente 
arbustiva e relativamente pouco adensada, em um bioma originalmente 
florestal, como é o da Caatinga, com pequena biodiversidade.
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Figura 7  Distribuição espacial das categorias de uso da terra no Alto Curso do rio Paraíba

Fonte: Bartolomeu Israel de Souza e Ramon Santos Souza (2018)

Gráfico 1  Quantificação, em km², e percentagem das categorias de uso da terra no Alto Curso 

do rio Paraíba

Fonte: Bartolomeu Israel de Souza e Ramon Santos Souza (2018).
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Essas áreas estão localizadas, principalmente, nas proximidades dos 
maiores rios da região, junto aos quais se concentram, historicamente, os 
usos mais intensos dos recursos naturais e as áreas urbanas. Juntando as 
duas categorias, temos 4.005 km² (59,82%) de toda a bacia afetados pela 
desertificação.

Analisando os dados, sob a ótica da erosão dos solos, esses 
números também corresponderiam às áreas mais influenciada por esse 
processo, uma vez que a pequena presença de cobertura vegetal ou, 
mesmo, a ausência desta, deixa extensas áreas fragilizadas, 
particularmente, quanto às ações das chuvas na região, que, pela 
torrencialidade e pela concentração espaçotemporal, causam mudanças 
intensas nesses ambientes, com resultados facilmente perceptíveis, entre 
outros espaços, nos açudes e nos rios da bacia, nos quais ocorrem 
elevados níveis de assoreamento, gerando impactos importantes no 
armazenamento de água dos reservatórios hídricos públicos e privados, no 
que diz respeito a sua capacidade potencial e real.

Enquanto dominam as áreas desertificadas da bacia, distribuídas, 
pontualmente, onde o relevo é mais pronunciado, em altura e em 
declividade, e no entorno de alguns afloramentos rochosos (lajedos), a 
uma maior distância dos corpos hídricos mais importantes, nos quais o uso 
agropecuário e o extrativismo vegetal, pela população, é mais difícil, temos 
uma caatinga mais bem preservada, ocupando 2.646 km² dessa região 
(39,51% do total), predominando espécies arbóreas e arbustivas, formando 
grandes adensamentos.

UUssoo  ddoo  SSoolloo,,  eemm  ÁÁrreeaass  SSuucceettíívveeiiss  aaoo  PPrroocceessssoo  ddee  AArreenniizzaaççããoo

Conforme já informado, o sudoeste do RS tem sua economia 
originalmente vinculada à pecuária, praticada de forma extensiva e em 
grandes propriedades. O cultivo do arroz irrigado também foi pioneiro, 
ocupando, predominantemente, as várzeas dos rios Ibicuí e Uruguai. 

A partir da década de 1970, o cultivo da soja é introduzido na região 
e as práticas de plantio são as denominadas convencionais, com 
predomínio da mecanização intensiva. Tais práticas serão responsáveis 
pela intensificação dos processos de erosão do solo, sobretudo, nos 
municípios da Depressão Central, em contato com o Planalto Basáltico, 
ampliandose as áreas, em processo de arenização. 
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Desde meados dos anos 1980, até o início dos anos 2000, houve 
uma redução na área de plantio da soja. Contudo, a recente expansão 
dessa lavoura tem sua fase de crescimento atrelada à utilização de técnicas 
de plantio direto e tal aumento avança sobre áreas suscetíveis a processos 
de arenização. 

Na primeira década do século XX, é introduzida outra atividade 
econômica na região: a silvicultura. Essa atividade se vincula a políticas de 
governo do estado do Rio Grande do Sul, visando “um maior 
desenvolvimento econômico da metade sul do estado”. Entretanto, as 
políticas de expansão da silvicultura, para a produção de celulose, na 
medida em que se estenderam por áreas aptas à arenização, passaram a 
ser objeto de preocupação e de estudos mais detalhados.

Guasselli et al. (2012), em trabalho publicado, anteriormente, por 
Guasselli et al. (2009), elaboram o mapeamento dessas três culturas: arroz, 
soja e eucalipto (silvicultura), tomando, como referência espacial, a bacia 
do rio Ibicuí, na porção vulnerável aos processos de arenização.

Para a elaboração do que se denominou mapa de suscetibilidade ou 
de áreas vulneráveis ao processo de arenização, foram utilizadas imagens 
Landsat TM. Na delimitação desses espaços vulneráveis, foram 
estabelecidos três critérios, adotados em conjunto, que os particularizam: 
a) áreas de reduzida biomassa: caracterizadas por conter uma cobertura 
vegetal de campo, que se apresenta, visualmente, de forma mais rarefeita, 
na superfície observada; b) associação de áreas de biomassa reduzida e 
areais: neste caso, considerase, para fins de delimitação, áreas, nas quais a 
biomassa reduzida se articula com a presença de areais; c) característica do 
substrato: considerase a presença de substrato arenítico das formações 
Botucatu e Guará, sendo este suscetível a processos de arenização 
(GUASSELLI, 2012).

A quantificação das extensões sujeitas à arenização revelou um total 
de 52 espaços na bacia do Ibicuí, os quais perfazem um total de 673.366,57 
ha de área vulnerável, ou seja, 19,21% do total da bacia. 

A Tabela 1, com dados do ano de 2000, indica um total de 42.027,89 
ha de soja plantada no interior dos 673.366,57 ha de áreas suscetíveis à 
arenização, correspondendo a 6,24% do conjunto da área. Para o mesmo 
ano, temse 6.689,74 ha de lavouras de arroz e 5.027,59 ha de silvicultura, 
correspondendo, respectivamente, a 0,99% e a 0,74% do total de áreas 
tendentes a processos de arenização. No interior destes espaços, 
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chegamos a 53.745,22 ha (7,98%) da área total das manchas suscetíveis.
 

Tabela 1  Área de cultivo de soja, de arroz e de silvicultura, nas áreas suscetíveis à processos de 

arenização, no ano de 2000

Fonte: Guasseli et al. (2012)

Para o ano de 2007, verificase um aumento na área das culturas de 
arroz e de soja, mas uma queda da área de silvicultura. Conforme mostra a 
Tabela 2, a porcentagem de áreas de cultivo de soja, em relação à área total 
das manchas aptas à arenização, sobe para 8,63%, a de arroz, para 1,5%, e a 
de silvicultura apresenta uma queda, indo para 0,54% (GUASSELLI, 2012).
Tabela 2  Áreas de cultivo de soja, de arroz e de silvicultura nas áreas suscetíveis, no ano de 2007

Fonte: Guasseli et al. (2012)

Destacamos, então, o aumento de 18.220,29 ha de áreas plantadas, 
elevando a porcentagem total de áreas de cultivo de soja, de arroz e de 
silvicultura de 7,98%, em 2000, para 10,98%, em 2007. O mapeamento das 
áreas de cultivo de soja, de arroz e de silvicultura está representado na 
Figura 8, em que se observa um extenso campo de silvicultura sobre áreas 
de mancha arenosa, sobre ravinas e sobre áreas passíveis de arenização.
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Figura 8  Mapa dos espaços de cultivo nas áreas suscetíveis à arenização, na bacia hidrográfica 

do rio Ibicuí

Fonte: Guasseli et al. (2012)

Nesse contexto, destacamos que:
Rauber (2011) analisa a relação entre as áreas de ocorrência de 
arenização e de silvicultura, tomando como base as restrições 
estabelecidas no Zoneamento Ambiental para Atividade de Silvicultura, 
na área da UPN PC3. Essa área diz respeito à região com maior 
ocorrência de arenização no sudoeste do estado. A quantificação das 
áreas com plantio de silvicultura nesse período foi de 157,54 km². 
Deste total 7,87% da área encontramse irregulares, segundo o 
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Zoneamento para a Atividade da Silvicultura, ou seja, 12,41 km². 
(GUASSELLI et al., 2012, p. 119)

As áreas propensas à arenização têm sido alvo de políticas de 
expansão da silvicultura. A evolução dessa proposição resultou na sua 
efetivação, a partir de 2006, com o apoio do governo de estado. Do ponto 
de vista socioeconômico, a introdução da monocultura objetivava 
transformar a matriz econômica da região da Campanha, histórica e 
culturalmente pastoril, direcionandoa para a produção de madeira e de 
celulose. Este projeto se estende pelos Pampas uruguaio e argentino e, 
portanto, tem dimensão internacional, buscando constituir um polo de 
produção de celulose, em terras do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da 
Argentina, pela implantação de fábricas de celuloses e pela promoção do 
escoamento dessa produção, através de vias navegáveis, tendo, como 
destino, o mercado internacional.

O projeto de implementação de fábricas de celulose não se 
concretizou na região, até hoje, deixando muitas áreas de plantio de 
monocultivos arbóreos sem ter como escoar a sua produção e, 
consequentemente, deixando o produtor rural sem ter como resgatar o 
investimento. Contudo, a possível (e provável) degradação destas áreas de 
solos frágeis ainda está para acontecer, caso ocorra o corte das árvores.

FFIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

Ao finalizar este texto, buscamos compor, na forma de um quadro, 
uma síntese comparativa entre desertificação e arenização. Este quadro 
toma, como referência, elementos característicos das duas regiões, em 
comparação: o semiárido (Caatinga) e o Pampa (Campo), nas suas 
especificidades de desertificação e de arenização. Sua constituição tem o 
objetivo de explicitar, quanto aos aspectos analisados, as diferenças entre 
as regiões e, sobretudo, as diferenças entre os processos de desertificação 
e de arenização.

Tal síntese, expressa no Quadro 1, concentra o que foi apresentado, 
ao longo do texto, e permite, por meio da comparação, ilustrar a 
diferenciação entre desertificação e arenização, seja no que se refere aos 
ambientes em que ocorrem, seja em relação a sua distribuição e a sua 
origem genética.
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Quadro 1  Comparativo entre os fenômenos da desertificação, no Cariri paraibano, e da 

arenização, no Sudoeste gaúcho 

Fonte: Elaborado por Dirce Suertegaray e por Bartolomeu Israel de Souza, a partir de dados de 

Suertegaray et al. (2013).

A temática relativa à arenização se desdobra na atualidade em 
outros processos de investigação, buscando aprofundar a gênese do 
ambiente de ocorrência de areais, a dinâmica atual das superfícies em 
processo de arenização e de formação de areais, entre outros temas, na 
interface com distintas áreas do conhecimento, como Biologia, Pedologia, 
Agronomia, além de perspectivas de manejo de áreas, em processo de 
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erosão.
No tocante à desertificação, observamos a necessidade de avançar 

ainda mais nas discussões de causa e efeito dessa degradação, no Brasil e, 
em particular, no Cariri paraibano, incorporando novas investigações às que 
vêm sendo realizadas, sob a perspectiva transdisciplinar. Sendo assim, o 
Grupo de Estudos do Semiárido (GESA) e o Laboratório de Estudos do 
Semiárido (LAESA) da UFPB têm se debruçado, mais recentemente, em 
investigar as relações físicas e químicas dos solos, sob influência de 
cobertura vegetal preservada ou degradada, no tocante aos efeitos 
microclimáticos, particularmente, aos que dizem respeito à temperatura de 
superfície e à umidade, cujos primeiros resultados estão sendo divulgados, 
aos poucos.
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FFLLOORRAA  EE  SSEEUUSS  CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEESS  
NNOO  PPAAMMPPAA  EE  NNAA  CCAAAATTIINNGGAA::  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  UUMM  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCAAMMPPOO

BBaarrttoolloommeeuu  IIssrraaeell  ddee  SSoouuzzaa  
RRuubbeennss  TTeeiixxeeiirraa  ddee  QQuueeiirroozz  

RRaaffaaeell  CCáámmaarraa  AArrttiiggaass
VVaalléérriiaa  RRaaqquueell  PPoorrttoo  ddee  LLiimmaa  

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

Estudos comparativos são cada vez mais raros na Geografia 
brasileira, quer seja pelos custos elevados em um país de dimensões 
continentais, quer seja pelo desinteresse em um momento em que as 
maiores preocupações científicas estão voltadas para temas mais 
específicos e verticalizados do conhecimento. Entretanto, acreditamos que 
esse tipo de investigação tem muito a contribuir à Ciência, uma vez que a 
diversidade dos lugares só pode ser apreendida pela contraposição das 
individualidades, tal como defendeu La Blache, ainda no século XIX.

Esse trabalho foi desenvolvido a partir do evento “Seminário Ibero
Americano: Disciplinaridade e Transdisciplinaridade – Arenização e 
Paisagem – Pampa Gaúcho”, no período de 25 de novembro a 1 de 
dezembro de 2019, com apresentação de trabalhos na UFRGS, em Porto 
Alegre – RS, seguido de um trabalho de campo na região da Campanha 
Gaúcha. Nessa oportunidade, entre outras atividades e dentro do limite 
que o tempo permitiu, foi possível observar parte das paisagens que 
compõem essa região de campos e, em particular, algumas características 
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de sua cobertura vegetal, a qual nos propomos a fazer um comparativo 
com o que temos na Caatinga, objeto de estudo ao qual os autores desse 
trabalho têm se dedicado mais comumente.

Longe de ser uma pesquisa profunda, o trabalho apresentado se 
caracteriza muito mais pelo caráter narrativo, onde lançamos nossas 
observações principalmente a partir das experiências vivenciadas ao longo 
do trabalho de campo realizado nessa parte do Rio Grande do Sul e 
efetuamos um exercício de comparação parcial com o que encontramos 
na Caatinga.

PPLLAANNTTAASS  NNOO  PPAAMMPPAA  EE  NNAA  CCAAAATTIINNGGAA::  SSEEMMEELLHHAANNÇÇAASS  EE  DDIIFFEERREENNÇÇAASS

  PPaammppaa

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (https://
www.mma.gov.br/biomas/pampa), o Pampa está restrito ao estado do Rio 
Grande do Sul, em sua porção sudoeste, ocupando uma área de 176.496 
km² (IBGE, 2004), o que corresponde a 63% do território estadual e 2,07% 
do território brasileiro. Nessa área, encontramos paisagens variadas, 
predominando os campos nativos, onde os levantamentos existentes 
indicam a existência de cerca de 3.000 espécies de plantas, das quais mais 
de 450 são gramíneas. 

Na América do Sul, o bioma Pampa abrange uma área total de 
750.000km², distribuídos entre o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai 
(SORIANO et al., 1992). A vegetação apresenta características xeromórficas, 
devido a influência edáfica, testemunho de um período semiárido ou 
semiúmido, modificado a partir do Holoceno Médio (FREITAS et al., 2009). 
Nesse contexto, em termos comparativos, por razões distintas, a Caatinga 
e o Pampa (também chamada de Campanha Gaúcha) apresentam 
determinadas semelhanças abióticas, quer seja por algumas características 
dos climas regionais e dos microclimas atuais, quer seja por heranças 
edáficas ainda hoje presentes nesses espaços regionais.

A vegetação da Campanha é composta por espécies com densa 
pilosidade, folhas coriáceas, formas e posições foliares que reduzem a 
superfície exposta à luz solar, presença de óleos, essências e órgãos 
subterrâneos espessos, entre outros, que atuam como estratégias de 
adaptação a diferentes condições de vida: crescimento em lugar 
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desabrigado, terreno quente e pobre em água (LINDMAN 1906). Os 
caracteres expostos, tomados no seu conjunto, definem a vegetação da 
Campanha, diferenciandoa de qualquer outra comunidade vegetal 
(RAMBO, 1956). 

Essas adaptações, conforme já nos reportamos, testemunham a 
ocorrência de fases xerotérmicas do Quaternário dessa região e atestam 
um caráter relictual a esses elementos da flora (MARCHIORI, 1995). Essas 
mesmas adaptações são importantes em ecossistemas campestres 
submetidos a perturbações periódicas (queimadas, déficits hídricos) ou 
contínuas (pastejo), comuns na região do Pampa (OVERBECK et al., 2007).

No Pampa, existe xeromorfismo típico do Chaco, cabendo ao frio 
sazonal papel fundamental, havendo assim na cobertura vegetal 
deciduidade, formação de cortiças e caules intumescidos. A presença de 
algumas espécies de Cactáceas também denota influência chaquenha 
(GRAEFF, 2015). No Rio Grande do Sul, sob os solos rasos e afloramentos 
rochosos, despontam Cactáceas semelhante ao que vemos na Caatinga, 
embora pertencentes a espécies distintas, como as do gênero Cereus, 
além de outros da mesma família com origem no domínio semiárido do 
Chaco argentino (HAUCK, 2009).

Waechter (2002) cita gêneros chaquenhos presentes na flora do Rio 
Grande do Sul, como Trithrinax (Arecaceae), Dyckia (Bromeliaceae), 
Echinopsis, Frailea, Gymnocalycium e Parodia (Cactaceae), entre outras. 
De acordo com esse autor, estes elementos migraram da Província 
Chaquenha (Argentina e Paraguai) durante tempos áridos no passado 
geológico, quando foi propício para seu avanço, colonizando amplamente 
ambientes xerófitos como afloramentos rochosos, solos arenosos e 
escarpas abruptas.

No caso dos afloramentos rochosos, onde a incisão direta de raios 
solares promove a evaporação da umidade, há, em grande extensão nas 
regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste do país a ocorrência de espécies 
relictuais dos climas secos pleistocênicos, particularmente Cactáceas e 
Bromeliáceas (HAUCK, 2009).

Com base no que até agora comentamos, ainda que atualmente a 
climatologia do Pampa no Brasil não demonstre a presença de meses 
ecologicamente secos, algumas de suas espécies vegetais guardam 
fisionomias e estruturas xeromórfilas, herdadas no final do Pleistoceno e 
mantidas em alguns refúgios localizados em manchas de areia (campos de 
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arenização), afloramentos rochosos e também no Parque do Espinilho 
(SUERTEGARAY, 2000; BOLDRINI, 2009; GRAEFF, 2015).

Segundo Ab’Saber (1977a), durante o Pleistoceno houve o 
ressecamento do clima na América do Sul, sendo as coxilhas uruguaias e do 
Rio Grande do Sul parcialmente invadidas por formações xerófilas, 
incluindo Cactáceas, como as existentes no Cerro da Esquina, em áreas de 
afloramento rochoso ou reduzida serrapilheira (SILVA, 2009).

As características xeromórficas observadas nas manchas de areia, por 
sua vez, estão intimamente relacionadas a história evolutiva das formações 
de pastagem do bioma Pampa, relíquias de um clima árido que mudou 
para um mais úmido desde o meio do Holoceno (BEHLING et al., 2005). A 
existência dessas características evidencia essas mudanças climáticas e 
atesta o caráter relictual das adaptações que garantem a sobrevivência 
dessas espécies nesse ambiente caracteristicamente adverso (MARCHIORI, 
1995).

Bauermann et al. (2011) elaboraram um estudo paleopalinológico 
para o cone sul da América do Sul, corroborando que durante o 
Pleistoceno médio, o clima da região dos Pampas era árido e com ventos 
fortes, conduzindose para um clima semiárido no final do Pleistoceno.

Recentemente, durante um amplo estudo taxonômico e florístico da 
Cactácea Pera espinhosa (Opuntia bonaerensis), espécie inicialmente 
considerada endêmica da Argentina, novos registros foram efetuados no 
Uruguai e no Brasil. Modelos de nicho ecológico revelaram que O. 
bonaerensis possuía uma distribuição antiga e suposta entre prados e 
matagais da região do Pampa, em grande parte congruente com as 
populações encontradas no Brasil e no Uruguai, compondo áreas relictuais 
do Pleistoceno, fortalecendo o papel dos ciclos glaciais/interglaciais na 
distribuição das espécies dessa região (KÖHLER et al., 2020).

Tal como já destacamos anteriormente, o bioma Pampa é restrito no 
Brasil ao estado do Rio Grande do Sul e sua vegetação é 
predominantemente de pastagem, mas com a ocorrência de diferentes 
fitofisionomias (BOLDRINI et al., 2010; OVERBECK et al., 2007), dentre as 
quais se destacam os campos de areia que apresentam uma flora rica em 
espécies de Asteraceae e outros grupos taxonômicos (FREITAS et al., 2010). 

As espécies de Asteraceae ocorrem predominantemente em regiões 
tropicais, principalmente em áreas de pastagem, sendo no Pampa a família 
botânica mais rica em espécies. No caso dos campos de areia, as condições 
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ambientais nesta fitofisionomia  solos arenosos com baixa fertilidade, 
altas temperaturas, alta luminosidade, ventos fortes e déficit hídrico  são 
consideradas extremas e limitantes para o desenvolvimento de muitas 
plantas (MARCHIORI, 1995; BOLDRINI et al., 2010; FREITAS et al., 2010; 
OVERBECK et al., 2015; LIESENFELD et al., 2019). 

A vegetação nativa dessas pastagens está sujeita à dinâmica das 
manchas arenosas mencionadas, estabelecendose um processo 
denominado de arenização. De acordo com Suertegaray (1998), este é o 
resultado do retrabalhamento de depósitos de arenito pouco 
consolidados ou arenosos não consolidados que, devido à constante 
mobilidade dos sedimentos, dificultam a fixação da vegetação. Nesse caso, 
processos hídricos superficiais originam ravinas e voçorocas, expondo, 
transportando e depositando areia sobre a superfície, a qual é removida 
constantemente pelo vento (Figura 1). 

Figura 1  Campo nativo com processo de arenização. 

Foto: Bartolomeu Israel de Souza, novembro de 2019.

Tratase, portanto, de um fenômeno natural onde temos a 
exposição do solo arenoso a processos erosivos comandados pela água e 
pelo vento, removendo e depositando os sedimentos em áreas superficiais 
que vão se expandindo, com impacto negativo direto na vegetação nativa, 
tornando esses ambientes de difícil recolonização (OLIVEIRA & 
SUERTEGARAY, 2014; SUERTEGARAY, 1998, 1995; VERDUM, 2004).

Nessas áreas, em resumo, o processo de arenização, ao dificultar a 
colonização por muitas espécies vegetais e favorecer a morte de tantas 
outras, caracteriza uma gradual redução da complexidade e diversidade 
da biomassa presente, gerando, em consequência, o aumento de 
exposição do substrato em até 100% (TRINDADE, 2003).
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Os campos de arenização estão normalmente associados a escarpas 
e blocos de arenito, onde temos Neossolos Quartzarênicos, abrigando 
populações de Bromeliáceas e Cactáceas chaquenhas, assumindo 
fisionomia árida semelhante à Caatinga, enquanto os areais desnudos são 
colonizados principalmente por capimlimão (Elyonurus sp.), formando 
touceiras pontuais (GRAEFF, 2015), o que dá a esses ambientes uma 
aparência de desertos como o Saara.

A presença e expansão dos areais no sudoeste gaúcho é anterior aos 
primórdios da colonização nessa região, cuja origem reside na fragilidade 
natural do ecossistema (MARCHIORI, 1992; SUERTEGARAY 1995; 1998). 
Portanto, tratase de uma feição paisagística onde os ecossistemas estão 
buscando um novo equilíbrio dinâmico. Mesmo assim, uma série de ações 
humanas interferem nesse processo, podendo mesmo acelerálo. Nesse 
caso, a aração da terra para uso com lavouras e posterior abandono e o 
superpastoreio estão entre as principais atividades que resultam em novos 
focos ou na expansão intensificada de areais.

Outro elemento da paisagem que chama atenção em algumas áreas 
do Pampa gaúcho é a presença maciça da palmeira butiá (Butia odorata), 
formando grandes aglomerações. Essas formações vegetais existentes no 
Pampa brasileiro apresentam forte indício de serem originários de 
atividades indígenas, desde o Holoceno, os quais os utilizavam como 
alimento e expandiam suas sementes, ao passo que os colonizadores 
espanhóis e portugueses os manteriam para exploração da madeira e 
construção de currais (GRAEFF, 2015; OLIVEIRA & TEIXEIRA, 2006).

Portanto, com base no exposto, para além dos efeitos das ações 
naturais, as dinâmicas vegetais da região do Pampa também apresentam 
nas mãos humanas um componente que não pode ser negligenciado, quer 
seja na ampliação dos areais, a partir da chegada da colonização europeia, 
quer seja no estabelecimento dos butiazais, desde a fase de domínio 
indígena nessas paisagens.

  CCaaaattiinnggaa

Esse bioma ocupa cerca de 845.000 km² do Brasil, o que 
corresponde aproximadamente a 10% do território nacional (IBGE, 2004), 
localizado principalmente na região Nordeste, onde as precipitações vão 
de 300 a menos de 1.000mm/ano, a evapotranspiração ultrapassa os 
1.500mm/ano, as temperaturas médias superam a faixa de 30ºC, enquanto 
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a estação seca varia de 6 a 11 meses. Tais características, associadas a 
elevada heterogeneidade espacial e temporal e a torrencialidade das 
chuvas, juntamente com a presença de um mosaico de solos, são os 
elementos determinantes da flora desse bioma (QUEIROZ, 2006; MORO et 
al., 2016).

Enquanto o Pampa experimentou momentos de secura climática 
durante o Pleistoceno, na Caatinga, conforme Oliveira, Barreto & Suguio 
(1999), durante a transição entre o Pleistoceno e o Holoceno até cerca de 
10.540 anos A.P, o clima era úmido e mais frio que o atual, o que favoreceu 
o estabelecimento de uma floresta tropical com afinidade florística entre a 
Mata Atlântica e a Amazônia, unificando esses biomas, distintos na 
atualidade. A partir daí, até cerca de 6.790 anos A.P houve um 
ressecamento gradual, até chegar aos atuais padrões de semiaridez e 
cobertura vegetal a partir de 4.535 anos. 

Testemunhos florísticos desse passado ainda podem ser vistos nos 
Brejos de Altitude no Nordeste brasileiro, onde a disposição do relevo à 
barlavento favorece a ocorrência de padrões elevados de chuva no interior 
da região (SOBRALSOUZA et al., 2015), além de algumas áreas de 
afloramentos rochosos (denominação geral para inselbergues e lajedos, 
aqui utilizados indistintamente, embora apresentem algumas 
singularidades), como veremos mais adiante, formando relictos de 
ecossistemas mésicos e úmidos.

Na Caatinga a grande diversidade de espécies vegetais é 
representada pela família Leguminosae, sendo até o momento 
identificadas 613 espécies (124 endêmicas) e 127 gêneros (Flora do Brasil, 
2020). Esse domínio ocorre pelo fato dessa família apresentar diversas 
adaptações morfológicas que favorecem a sua colonização em áreas de 
clima seco tropical (CARDOSO & QUEIROZ, 2010).

A relação da cobertura vegetal com a estrutura geológica e os solos, 
além dos eventos climáticos pretéritos, é marcante na Caatinga. Dessa 
forma, esse bioma pode ser dividido atualmente em zonas de domínio de 
terrenos cristalinos e sedimentares, além da ocorrência de inselbergs 
(Figura 2). Estes últimos, ainda que também de origem cristalina ou 
sedimentar, compõem um espaço diferenciado (APGAUA et al., 2014; 
MORO et al., 2015), devido a algumas características geomorfológicas e de 
isolamento que influenciam diretamente as taxas de endemismo vegetal, 
aspectos hidrológicos e pedológicos locais.
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Figura 2  De cima para baixo, vegetação nativa preservada em áreas cristalinas (Reserva 

Particular do Patrimônio Natural – RPPN Fazenda Almas, São João do Tigre/PB), sedimentares 

(Parque Nacional – PN do Catimbau/PE) e afloramentos rochosos (Área de Proteção Ambiental – 

APA do Cariri, Lajedo do Bravo, Boa Vista/PB). 

Fotos: Bartolomeu israel de Souza e Rafael Xavier, março de 2019.

Queiroz (2006) considera que as plantas das zonas sedimentares 
compunham a maior parte da flora original da Caatinga. Entretanto, ao 
final do Neógeno e início do Quaternário, processos de pediplanação 
atingiram grande parte desse bioma, expuseram as rochas cristalinas do 
PréCambriano e levaram ao estabelecimento do que passamos a 
encontrar predominantemente nessa parte do Brasil.

Para além do exposto, Prado & Gibbs (1993) defendem que a 
elevação das temperaturas e as modificações das precipitações entre o 
Último Máximo Glacial e o final do Pleistoceno (20.000 a 12.000 anos A.P) 
levaram à contração e fragmentação das Florestas Tropicais Sazonalmente 
Secas – FTSS na América do Sul, deixando disjuntos o núcleo da Caatinga 
das outras áreas existentes que compunham o grande núcleo de Misiones 
(partes do sudeste e sul do Brasil, centro e leste do Paraguai, sudeste da 
Bolívia, nordeste da Argentina e possivelmente o oeste do Uruguai), todas 
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originalmente parte de um espaço integrado, denominado pelo autores 
mencionados de Arco Pleistocênico. Essa fragmentação, ao quebrar a 
distribuição de populações de diversas espécies por razões abióticas 
(vicariância), resultou em especiação alopátrica ao longo do tempo, devido 
ao isolamento geográfico.

Dos ambientes cristalinos para os sedimentares, os solos vão 
ganhando em espessura, capacidade de absorção de água e acidez, ao 
mesmo tempo que vão perdendo em fertilidade. Isso acaba implicando na 
colonização de espécies com maior ou menor requerimento hídrico e nível 
de xeromorfismo. 

Nos afloramentos rochosos essas relações são mais complexas, 
havendo um forte condicionante topográfico. Nesse caso, no topo e na 
vertente, onde temos Neossolos Litólicos, com pequena profundidade e 
baixo potencial de acúmulo de água, dominam espécies arbustivas e 
herbáceas, típicas de uma Caatinga de clima mais seco, ou mesmo 
ausência de cobertura vegetal, enquanto em algumas fraturas mais 
expressivas em profundidade e no seu entorno imediato, onde ocorrem 
Neossolos Regolíticos, Cambissolos e Gleissolos, com maior profundidade 
e potencial de acúmulo hídrico, temos ambientes onde ocorrem espécies 
arbóreas, típicas de uma Caatinga mais úmida, mescladas com outras da 
Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado (LUNGUINHO, 2018; MEDEIROS, 
2019), sendo essas áreas, portanto, um relicto de períodos outrora mais 
chuvosos e presentes em grande parte do atual semiárido brasileiro, 
estabelecendose um tipo de ecótono (OLIVEIRA & GODOY, 2007; 
POREMBSKI, 2007; MORO et al., 2014; MORO et al., 2015) 

Toda essa heterogeneidade abiótica, associada a interferência 
humana, irá se refletir diretamente em um complexo vegetacional de difícil 
enquadramento, onde ora sobressai o estrato arbóreo, arbustivo ou 
herbáceo (esse último, de caráter sazonal). Nesse contexto, dentre as 
diversas classificações fisionômica de unidades de vegetação e tipos de 
comunidades da Caatinga, a mais seguida foi desenvolvida por Andrade
Lima (1981), recebendo algumas modificações recentes por Prado (2005). 
A seguir, apresentamos essa proposta:

Unidade 1 – Floresta de caatinga alta: Presente principalmente no 
norte de Minas Gerais e centrosul da Bahia;

Unidade 2 – Floresta de caatinga média: Distribuída em grande 
parte do semiárido brasileiro;
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Unidade 3 – Floresta de caatinga baixa: Restrita às áreas de solos 
arenosos no centrosul de Pernambuco (tabuleiro Moxotó) e norte da 
Bahia (Raso da Catarina);

Unidade 4 – Caatinga arbustiva densa ou aberta: Localizadas 
principalmente nas áreas de rochas cristalinas do PréCambriano;

Unidade 5 – Caatinga arbustiva aberta baixa: Localizada em 
pequenas áreas de rochas metamórficas do PréCambriano, com solos 
rasos e arenosos, ricos em cascalho, sob um longo período de seca (8 a 9 
meses), altura média de 1m. Possivelmente resultante da pastagem 
excessiva pelo gado;

Unidade 6 – Floresta ciliar: Localizada em áreas com solos aluviais, 
principalmente nos rios do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, onde ocorre 
forte oscilação do lençol freático ao longo do ano e salinização. Em sua 
composição, dominam palmeiras da espécie carnaúba (Copernicia 
prunifera); 

Unidade 7 – Floresta de caatinga média: Ocorre em áreas de rochas 
cristalinas do PréCambriano, concentradas no oeste do Rio Grande do 
Norte e Ceará central, dominando a espécie paubranco (Auxemma 
oncocalyx).

Em muitas áreas da Caatinga temos a presença de áreas 
desertificadas (Figura 3), resultantes da intervenção humana em séculos de 
uso dos recursos naturais, a partir do processo de colonização dessas 
terras, em particular a retirada intensiva da cobertura vegetal que, 
submetidas ao clima semiárido dominante e a diminuição da capacidade 
dos solos em reterem água, estabelecem paisagens semelhantes a alguns 
tipos de desertos, principalmente os pedregosos do tipo hamadas e regs, 
encontrados, respectivamente, em planaltos/mesetas e em planícies do 
Saara, onde a vegetação tem dificuldade em se recompor 
espontaneamente, criando o que Ab’Sáber (1977b) denominou de 
geótopos áridos.

Nessas áreas, a cobertura vegetal, além de ocupar espaços restritos, 
se caracteriza pela baixa diversidade de espécies, dominando pioneiras da 
Caatinga, especialmente a catingueira (Cenostigma nordestinum), uma das 
poucas plantas nativas desse bioma resistente ao mesmo tempo à seca, ao 
fogo e ao corte (SAMPAIO et al., 1998).
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Figura 3  Área desertificada no município de Caraúbas/PB. 

Foto: Jancerlan Gomes Rocha, abril de 2018.

Da mesma forma que no Pampa, também na Caatinga encontramos 
provas do papel dos paleoíndios na dispersão de espécies vegetais e, tal 
como na Campanha Gaúcha, diz respeito a uma palmeira cujo fruto foi 
transportado para fins alimentícios e, ao ser dispersado, acabou sendo 
incorporada às paisagens de parte do semiárido brasileiro. Tratase do 
babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.), planta dominante na Mata dos 
Cocais, entre os estados do Maranhão e Piauí, em condições climáticas pré
amazônicas que, entretanto, é também encontrada em grandes 
comunidades em localidades úmidas em parte do Parque Nacional do 
Catimbau – PE, onde o trabalho de Nascimento, Oliveira & Barreto (2009) 
identificaram a presença de pólen dessa espécie associandoa à presença 
humana, a cerca de 5.000 anos de B.P.

EESSPPAACCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREEGGIIMMEESS  BBIIOOCCLLIIMMÁÁTTIICCOOSS  PPAASSSSAADDOOSS  EE  AATTUUAAIISS  NNOO  
PPAAMMPPAA  EE  NNAA  CCAAAATTIINNGGAA

Conforme a descrição realizada nos tópicos anteriores, nas 
diferentes escalas temporais e espaciais são observados fatores 
geoecológicos que influenciaram e influenciam a configuração do mosaico 
das formações vegetais que marcam as paisagens do Pampa e da Caatinga. 
Na escala temporal, as grandes flutuações climáticas teriam causado 
expansões e retrações da cobertura vegetal que atualmente, além dos 
elementos geoecológicos herdados, respondem às dinâmicas de uso e 
ocupação do solo e às condições bioclimáticas. 
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A distribuição espacial das formações vegetais na Terra tem sido 
associada a fatores macro (clima), meso (relevo) e microambientais (solo). 
Seguindo a metodologia de Cámara Artigas (2020), usando a base de 
dados Wordclim (FICK; HIJMANS, 2017) para o Último Máximo Glacial – 
UGM (entre 110.000 a a 10.000 A. P, correspondendo a última parte do 
Pleistoceno) e a séria climática atual (19602018), foram espacializados os 
regimes bioclimáticos e as formações vegetais associadas ao bioma 
Caatinga e ao Pampa do Rio Grande do Sul (Figura 4). 

Figura 4  Mapa bioclimático da Caatinga e Pampa, Brasil, durante o UGM. 

Adaptado de Cámara Artigas (2020).
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Na distribuição espacial dos regimes bioclimáticos para o Último 
Máximo Glacial, a Caatinga, dentro de um enquadramento zonal, 
apresentava condições Tropicais e Subtropicais. Na zona Tropical, na 
direção Norte  Nordeste (NNE) e Norte  Noroeste (NNO) do bioma, 
predominavam as condições Tropophylo semiárido (37) e Xerophylo 
semiárido (47). 

No regime bioclimático Tropophylo semiárido, o ambiente está 
condicionado a um déficit hídrico com formações vegetais que 
apresentam paralisação vegetativa de 1 a 4 meses. Esse regime 
bioclimático indica a existência de um ambiente mais seco, com formações 
vegetais caducifólias arbustivas e espécies com espinhos, condicionada a 
uma paralisação vegetativa de 5 a 8 meses devido ao déficit hídrico 
pluviométrico e falta de umidade no solo.

No Último Máximo Glacial, como indicam os dados, os bosques 
secos caducifólios em condições tropophylas encontravamse nas áreas 
mais elevadas (35, 36 e 37), enquanto nas áreas de relevo mais baixos 
dominavam as formações vegetais de porte arbustivo xerophylo (46 e 47). 
Nesta situação, existia um avanço da Mata Atlântica sobre a planície 
costeira, condicionada a diminuição do nível do mar. 

Na Caatinga Subtropical, em direção Este  Sudeste (ESE), Sul  
Sudeste (SSE) são observados os regimes bioclimáticos Euritermo 
mesophylo (96) à Euritermo xerophylo. O regime Euritermo caracterizase 
por ter uma variação térmica significativa durante o ano e em cada mês, 
mas não há paralisia da atividade das plantas por causa da temperatura. 
Contudo, associado ao regime tropophylo, pode haver paralisação 
vegetativa de 1 a 4 meses por fatores hídricos, enquanto no regime 
xerophylo seco  subúmedo (116) e semiárido (117) existe paralisação 
vegetativa hídrica de 5 a 8 meses. 

O bioma Pampa do Rio Grande do Sul enquadravase na zona 
Subtropical e Temperado frio, com predominância dos regimes 
bioclimáticos Euritermo mesophylo e, na direção mais ao Sul (S), o 
Cryophylo mesophylo, sem paralisação vegetativa hídrica, porém em 
situações Ombroclimáticas úmido médio e superior, com paralisação 
vegetativa térmica de 1 a 4 meses (142, 143). Em princípio, estas condições 
bioclimáticas propiciam o desenvolvimento dos bosques caducifólios e 
não de pastagens. 
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Considerando os dados apresentados, observamos que na Última 
Máxima Glaciação, havia semelhanças entre o bioma Caatinga e o Pampa, 
com parte de suas áreas situados na zona subtropical, com ombroclima 
Euritermophylo, que favorece o surgimento de formações florestais 
decíduas e estepes frias.

As formações vegetais dos biomas Caatinga e Pampa observadas na 
atualidade estão associadas a condições de regimes bioclimáticos com 
temperaturas mais elevadas e precipitações mais escassas (Figura 5), 
quando comparados aos registros observados para o Último Máximo 
Glacial.

O regime bioclimático atual enquadra a Caatinga na zona Tropical, 
com condições geoecológicas características de um bosque seco com 
predominância dos regimes Tropophylo e Xerophylo. Contudo, em alguns 
setores, a exemplo do Sudeste (SE) do bioma, os dados mostram a 
existência de um regime Ombroclimático mesophylo semiárido (27) que, 
pelas condições climáticas mais favoráveis, condiciona a existência de 
formações florestais de espécies com porte arbóreo, descritos como Brejos 
de Altitude que, para AndradeLima (1982), correspondem a ilhas de 
floresta úmida estabelecidas na região semiárida, cercadas pela vegetação 
de caatinga.

Nas condições atuais (Figura 5), vemos que o regime bioclimático 
Tropophylo semiárido (37) avançou sobre o espaço anteriormente 
dominado pelo regime Tropophylo subúmedo úmido (35), na fase UGM 
(Figura 4). Essa evolução recente para uma condição mais árida é 
observada em todo o bioma, fazendo com que áreas que no passado 
registravam regimes Xerophylo semiárido (47) hoje são identificadas como 
Xerophylo árido (48), ocupando o Sul (S), Norte (N) e Oeste  Sudoeste 
(OSO) do território delimitado pela Caatinga. Nestes ambientes 
predominam a vegetação arbustiva mais ou menos aberta com Cactáceas, 
Bromeliáceas e Crassuláceas.

Os dados bioclimáticos recentes enquadram o Pampa do Rio Grande 
do Sul na zona Subtropical, com regime Euritermophylo presente por todo 
o bioma, desde as áreas com relevos mais baixos até as áreas mais 
elevadas, mostrando um avanço das condições euritérmicas em direção ao 
regime Cryophyllo, associado as estepes frias. O regime bioclimático 
Euritermophylo possui, do Sul ao Norte do bioma, variações 
ombroclimáticas do úmido inferior ao hiper – úmido, correspondendo a 
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primeira situação às formações herbáceas associadas as estepes quentes 
subtropicais atuais. 

Figura 5  Mapa bioclimático atual da Caatinga e Pampa, Brasil. 

Adaptado de Cámara Artigas (2020).

Pelo exposto, embora apresentassem ligações climáticas pretéritas, 
as condições bioclimáticas registradas atualmente não mostram 
semelhanças entre o Pampa e a Caatinga, pertencendo a domínios zonais 
distintos, um subtropical e o outro tropical, respectivamente, além de 
condições ombroclimáticas igualmente distintas.



70 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Souza; Queiroz; Artigas & Lima

EEmm  rreessuummoo  ((mmaass  nnããoo  ffiinnaalliizzaannddoo  aa  ddiissccuussssããoo))::  oo  qquuee  ssee  
aasssseemmeellhhaa  ee  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  oo  PPaammppaa  ee  aa  CCaaaattiinnggaa??

Sobre as proximidades e distanciamentos da flora desses dois 
biomas, destacamos que as espécies atuais são completamente distintas. 
Entretanto, existem algumas características comuns a elementos naturais e 
antrópicos que marcam suas coberturas vegetais:

Xeromorfismo: Presente em grande parte das plantas da Caatinga 
devido ao domínio do clima semiárido quente. No Pampa, é uma herança 
paleoclimática, que resultou na formação de feições arenosas, onde temos 
menor capacidade de acumulação de água e as espécies tiveram de se 
adaptar a essa condição local, além de ocorrer em muitas plantas presentes 
nas vertentes dos morros testemunho (cerros), onde também temos 
carência hídrica, fatores acentuados pelos invernos frios dessa parte do 
país;

Afloramentos rochosos: Nos dois biomas, partes dessas formas de 
relevo funcionam como um portal para o passado climático outrora 
dominante, sendo, portanto, refúgios paleovegetais. Na Caatinga, em 
algumas zonas de fraturas nas rochas expostas e no entorno imediato dos 
lajedos, onde ocorre maior umidade nos solos, temos a presença de 
espécies arbustivas e arbóreas comuns na Mata Atlântica, Cerrado e 
Floresta Amazônica. No Pampa, as vertentes dos cerros com nível de 
declividade acentuado e solos delgados, com maior secura edáfica, temos 
a presença de diversas Cactáceas;

Dinâmicas ambientais: A desertificação na Caatinga e a Arenização 
no Pampa, embora sejam processos causados por agentes distintos 
(respectivamente, ações humanas e processos naturais), acabam criando 
em muitas áreas paisagens semelhantes a desertos pedregosos e arenosos, 
o que muitas vezes foi alvo de especulação sobre a possível igualdade dos 
dois fenômenos;

Papel do Homem na presença de espécies vegetais: Nos dois biomas 
a atuação indígena pretérita foi responsável pela presença e disseminação 
de palmeiras utilizadas principalmente para sua alimentação, marcando a 
paisagem em diversas localidades.

Plantas da Caatinga e do Pampa, ao apresentarem adaptações 
semelhantes de sobreviver em ambientes com carência hídrica sazonal 
climática e edáfica, mesmo submetidas a climas distintos (Equatorial 
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Semiárido e Subtropical), mostram um nítido caso de evolução 
convergente, onde organismos diferentes desenvolveram adaptações ou 
características similares em resposta a condições ambientais parecidas 
(COX & MOORE, 2009; CHRISTIN, WEINREICH & BESNARD, 2010). Esse é o 
caso das Cactáceas, observadas nos dois biomas, porém com espécies não 
compartilhadas, o que também é visível nas áreas desertificadas e 
arenizadas.

A atuação de antigas populações indígenas é outra semelhança que 
não pode ser menosprezada na criação das paisagens vegetais dominantes 
em parte desses biomas, embora também dispersando espécies distintas, 
mostrando seu papel ativo e não como ser passivo aos desígnios naturais, 
como muitas vezes ainda se pensa sobre os primeiros habitantes das 
Américas.
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AARREENNIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  DDEESSEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO::  
DDIINNÂÂMMIICCAASS  RREEGGIIOONNAALL  EE  LLOOCCAALL  

DDOOSS  AARREEAAIISS

FFáábbiioo  OOlliivveeiirraa  SSaanncchheess
AAnnddrreeyy  LLuuiiss  BBiinnddaa

JJuulliiaannaa  DDuummmmeerr
RRoobbeerrttoo  VVeerrdduumm

TTaanniiaa  CCrriissttiinnaa  GGoommeess

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

A arenização no Rio Grande do Sul, estudada, de forma 
aprofundada, pelo Grupo de Pesquisa Arenização/desertificação: 
questões ambientais  UFRGS/CNPq, é espacialmente identificada na 
região sudoeste do estado, junto ao substrato sedimentar da Bacia do 
Paraná, associada, mais especificamente, às formações litológicas juro
cretáceas Guará e Botucatu (SCHERER; LAVINA, 2005; 2006). Portanto, para 
a compreensão da dinâmica de agentes erosivos hídricos e eólicos, que 
atuam na geração desse processo, é fundamental compreender a 
constituição de tais formações, assim como daquelas, as quais são 
oriundas de um longo processo, iniciados naqueles períodos geológicos e 
estendidos até o Quaternário.

É exatamente neste período, e sobre os depósitos arenosos 
superficiais, de origem fluvial e eólica, datados do Pleistoceno e do 
Holoceno, que agem os agentes do clima sobre o relevo, sobre a cobertura 
vegetal e sobre os solos, de forma associada às diversas atividades 
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agrícolas; interações, estas, que são fundamentais no entendimento do 
processo de arenização (SUERTEGARAY, 1987; OLIVEIRA, 2015; GOMES, 
2019). 

Neste sentido, observamos que é nas paisagens da denominada 
Depressão Periférica do Rio Grande do Sul que o potencial climático atual 
permite um clímax no crescimento natural da vegetação, sobre os solos 
tipicamente arenoargilosos. Estes revelam diferenças, quanto à dinâmica 
meteorológica, às características litológicas, hidrológicas, 
geomorfológicas, de cobertura e uso do solo, associadas à ocupação 
sucessiva, por parte das sociedades humanas.

Na região sudoeste do Rio Grande do Sul, nos Municípios de São 
Francisco de Assis, de Manuel Viana e de Alegrete, a expansão das 
atividades agrícolas, sobretudo, do monocultivo de soja, a partir dos anos 
1970, intensificou o processo de arenização, associado à erosão. O uso 
inadequado do solo desenvolve uma crise erosiva nas bacias hidrográficas, 
sendo que esta dinâmica de forte escoamento concentrado gera um 
aprofundamento do canal principal, o que, por sua vez, dá início a 
processos de ravinamento. Esta associação induz tais fenômenos de 
degradação, pelo modo de exploração agrícola praticado sobre solos 
friáveis, preferencialmente, os de textura arenosa. No entanto, há a 
presença destes fenômenos erosivos, em áreas, nas quais a exploração 
agrícola é inexistente, o que indicou a necessidade de aprofundamento 
dos estudos, relativos às fragilidades do meio aos processos erosivos 
hídricos e eólicos. 

Atualmente, identificamos, nessas paisagens, a degradação das 
terras, relacionada às dinâmicas ditas naturais, mas, sobretudo, à pressão 
agrícola crescente, resultante de modelos de exploração historicamente 
exercidos sobre esse meio. Portanto, os estudos apresentados neste 
capítulo, e que compõem parte das pesquisas realizadas pelo Grupo de 
Pesquisa da Arenização, oferecem dados e conhecimentos sobre a 
dinâmica do meio campestre, além de subsídios para os debates, relativos 
aos novos modelos de exploração agrícola, que se revelam cada vez mais 
submetidos às mudanças climáticas, também previstas por nós. 
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AASS  DDIINNÂÂMMIICCAASS  DDAASS  PPRREECCIIPPIITTAAÇÇÕÕEESS  EE  AASS  EEVVIIDDÊÊNNCCIIAASS  DDAASS  MMUUDDAANNÇÇAASS  
CCLLIIMMÁÁTTIICCAASS  GGLLOOBBAAIISS

Evidências de elevações das temperaturas planetárias, associadas às 
emissões de gases do efeito estufa, às alterações significativas nos regimes 
pluviométricos e aos aumentos da frequência e da intensidade dos eventos 
extremos no Brasil e no mundo são descritas nos trabalhos de Vincent et al. 
(2005), Haylock et al. (2006), Obregón e Marengo (2007), Sillmann e 
Roeckner (2008), Brito et al. (2014), Valverde e Marengo (2014), Alexander 
(2016), entre outros.

Consideradas como anomalias em relação à climatologia e 
ocorrendo em escalas de tempo que podem variar de dias a milênios, os 
chamados eventos extremos têm despertado a atenção de climatologistas 
nos últimos anos, uma vez que, de acordo com o 5º Relatório do IPCC 
(AR5) (IPCC, 2014), os aumentos na frequência e na intensidade de chuvas 
intensas, nas ondas de calor e de frio, nos períodos secos, etc., são 
consideradas evidências de mudanças climáticas “com alto grau de 
confiança”.

Tais condições são corroboradas em estudos desenvolvidos pelo 
Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change (CLIVAR)1 O 
CLIVAR consiste em um organismo, criado em 1993, pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), para desenvolver estudos, referentes às 
mudanças climáticas, analisando a dinâmica dos eventos climáticos 
extremos.

Formadas pela atuação de diversos sistemas atmosféricos (sistemas 
frontais quentes e frios, Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), 
ciclones em níveis médios, bloqueios atmosféricos, atuação indireta da 
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)), as chuvas, sobretudo, as de 
maior intensidade, assumem certo protagonismo na região sul do Brasil, 
principalmente, quando manifestadas sob condições meteorológicas 
extremas. Tais condições são, quase sempre, responsáveis pela ocorrência 
de desastres, como enchentes, vendavais, enxurradas, granizos, 
alagamentos, inundações e deslizamentos (VIANA et al., 2009).

Considerando a complexa relação existente entre os sistemas 
atmosféricos, destacase o papel dos Jatos de Baixos Níveis (JBN) da 

1. Disponível em: http://www.clivar.org/about/aboutclivar.
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Amazônia, os quais, influenciados pelo alinhamento da Cordilheira dos 
Andes, transportam calor e umidade da região equatorial para as regiões 
sudeste e sul da América do Sul, sendo responsáveis pela formação de 
grandes sistemas convectivos na bacia do Prata.

É nesse contexto, em que as áreas do bioma Pampa, cobertas por 
vegetação campestre, com solos arenosos e descobertos, conhecidos 
localmente como areais, assumem importância, quanto às dinâmicas 
processuais geomorfológicas. Quando os areais, formados, segundo 
Suertegaray (1987), a partir do “retrabalhamento de depósitos areníticos 
pouco ou nada consolidados e que promovem, nessas áreas, dificuldades 
de fixação da vegetação, devido à mobilidade dos sedimentos, pela ação 
das águas e dos ventos” – processo definido como arenização ‒ são 
expostos a chuvas irregulares e, por vezes, torrenciais (dinâmica 
hidroclimática regional), desencadeiamse processos morfoesculturais, 
formadores de ravinas e de voçorocas (VERDUM, 1997; 2004). 

Dessa forma, considerando as evidências das mudanças climáticas, 
sobretudo, aquelas associadas à ocorrência de eventos extremos, e que as 
chuvas torrenciais (chuvas extremas) são responsáveis por grande parte da 
dinâmica morfoescultural (arenização) no sudoeste do Rio Grande do Sul, 
buscase, a partir de uma longa série de dados pluviométricos, identificar 
os eventos extremos de chuva diária, observando sua frequência, seu 
tempo de retorno, sua tendência temporal e seus mecanismos sinóticos, os 
quais são responsáveis pela gênese de tais eventos.

Neste sentido, a preparação dos dados pluviométricos passou por 
um rigoroso processo de levantamento de dados (disponibilidade), de 
avaliação de sua consistência, de preenchimento de falhas (regressão linear 
e regressão polinomial) e de testagem (coeficientes de Determinação e de 
Correlação de Pearson, Teste Dupla Massa, Erro Médio Relativo, Erro Médio 
Absoluto e Raiz Quadrada do Erro Médio), na construção de uma série 
temporal. Posteriormente, a série temporal foi submetida a procedimentos 
técnicos estatísticos (Percentil 99, Frequência Absoluta, Frequência Relativa, 
Tempo de Retorno e Teste de MannKendall), para se extrair informações, 
conforme recomenda Sanches (2015).

Dados das estações pluviométricas de Alegrete, de Passo Mariano 
Pinto, de Fazenda Três Capões e de Estação do Tigre (Figura 1) foram 

2. Disponível em: http://www.snirh.gov.br/hidroweb
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obtidos a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SNIRH), da Agência Nacional de Águas (ANA)2, os quais, após 
procedimentos preparatórios, foram temporalmente sequenciados, a fim 
de se obter uma série de dados de 90 anos (Tabela 1).

Figura 1  Localização das estações pluviométricas utilizadas no município de Alegrete (RS).

Fonte: Sanches (2013).

Tabela 1  Sequência temporal de dados pluviométricos para a série de Alegrete (19282017).

Obs.: Os índices de 1 a 4, em cada estação, referemse às diferentes temporalidades em que os 

dados pluviométricos foram coletados. Fonte: Sanches (2013)

A aplicação do Percentil 99 ao conjunto de dados revelou o valor a 
ser considerado como evento extremo diário de chuva (71,5 mm), bem 
como o seu caráter comum de ocorrência nos 90 anos da série analisada 
(Figura 2). Tal levou, também, à necessidade de se categorizar os eventos 
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pluviométricos diários, a partir desse parâmetro, até o valor máximo obtido 
no período (183,9 mm), bem como à identificação de suas frequências e de 
seu tempo de retorno (Tabela 2).
Tabela 2  Estatística da Frequência, da Frequência Relativa e do Tempo de Retorno dos eventos 

de pluviosidade para a série de Alegrete (19282017).

Fonte: Sanches (2013)

A análise dos dados da Tabela 2 revela que eventos pluviométricos 
diários entre 71,5 mm e 80 mm se repetem, pelo menos, duas vezes ao ano 
e que eventos entre 8090 mm, 90100 mm e 100110 mm, igualmente 
intensos, possuem uma taxa de retorno de até dois anos. Esses dados 
demonstram, também, que os eventos pluviométricos torrenciais, mesmo 
os inferiores ao parâmetro estatístico, foram (e são) muito comuns na 
dinâmica das chuvas, na região de estudo.

Isso reforça o estudo desenvolvido por Verdum (1997), o qual 
verificou que o processo de arenização possui parte de sua gênese nos 
processos hidrodinâmicos (chuvas torrenciais, processos erosivos – erosão, 
transporte e deposição – e dinâmicas fluviais) e nos eventos diários de 
chuva intensa, compondo a dinâmica climática regional.

Definido pelo autor como verão hidrológico, o período de 
setembro a novembro é marcado por fortes chuvas, as quais são 
responsáveis por escoamentos superficiais diretos e pelas rápidas recargas 
dos aquíferos da região. Essas mesmas características hidrológicas são 
observadas entre os meses de abril e de junho, intercalando longos 
períodos de secas e episódios de chuva intensa.
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A maior parte dos eventos de maior magnitude são observados 
entre os meses de novembro e maio, demonstrando que sua ocorrência 
está relacionada à dinâmica atmosférica de maior escala.

Submetida à avaliação do Teste de MannKendall (MK), a 
quantidade de dias com chuvas superiores a 80 mm indica uma tendência 
de aumento considerada significativa para as mudanças climáticas (Figura 
3).

Figura 2  Pluviosidade diária para a série Alegrete (19282017)

Fonte: Adaptado de Sanches et al. (2019).

Figura 3  Frequência anual de dias com chuvas maiores do que 80 mm, com retas de tendência 

linear e de tendência em médias móveis de cinco anos (linha vermelha)

Fonte: Sanches (2013)

Condição similar foi observada, ao submeter à avaliação do MK a 
tendência dos dias com chuvas superiores a 80 mm para os meses de 
novembro e de dezembro (Figura 4), destacandose um aumento na 
frequência desses eventos, nos últimos 21 anos da série.
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Figura 4  Quantidade de dias com chuvas superiores a 80 mm nos meses de novembro (a) e de 

dezembro (b)

Fonte: Sanches (2013)

Esse aumento na quantidade de eventos pluviométricos intensos, 
observado nos meses de novembro e de dezembro, está associado à 
atuação dos CCM, uma vez que estes se formam sobre parte da região Sul 
do Brasil, durante os meses da primavera e do outono. Tais sistemas se 
desenvolvem rapidamente, em poucas horas (até 12h), geralmente, no 
decorrer da madrugada, sendo responsáveis pelas ocorrências de fortes 
tempestades, com rajadas de ventos e com grande volume pluviométrico 
concentrado (LIEBMANN et al., 2004). 

Na Figura 5, é possível analisar as componentes atmosféricas da 
ocorrência de um evento com essas características, ocorrido no dia 
03/05/2014, em que o acumulado diário de chuva foi de 183,9 mm. 
Observase o CCM (Figura 5a) e o fluxo de vapor d’água (Figura 5b), 
transportado pelos ventos, em 700 hPa (JBN) (Figura 5c), responsáveis pela 
formação das elevadas pluviosidades (Figura 5d).

Dessa forma, é possível atribuir o aumento da frequência de eventos 
extremos de precipitação na região de estudo à intensificação dos JBN, 
vindos da Amazônia, os quais promoveram a formação de um número 
maior de CCM. 

Também é possível considerar que esses eventos pluviométricos 
(mais intensos e frequentes) na região dos areais, no sudoeste do Rio 
Grande do Sul, intensificaram os processos naturais, potencializando 
aqueles de cunho geomorfológico (erosão, transporte e deposição de 
material arenoso) e ampliando uma problemática ambiental da região de 
estudo. Igualmente, é possível destacar um exemplo de conexão sistêmica 
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dos efeitos das mudanças climáticas globais, tanto em escala regional 
quanto em escala local.

Figura 5  Representações de um evento extremo, ocorrido em 03/05/2014. (a) Imagem GOES 13 

(infravermelho, com temperatura realçada), demonstrando um CCM sobre o estado do Rio 

Grande do Sul; (b) O fluxo de vapor d’água, integrado verticalmente sobre a América do Sul 

(dados ERAInterim  ECMWF)(kg m1/s 1); (c) Campo de vento horizontal, em 700hPa, indicando a 

ação dos JBN (dados ERAInterim  ECMWF); (d) Precipitação acumulada do dia sobre a América 

do Sul (dados ERAInterim  ECMWF)(mm dia1)

Fontes: Adaptado de Sanches et al. (2019)
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OOSS  EEVVEENNTTOOSS  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOOSS  EEXXTTRREEMMOOSS  EE  AA  ((RREE))MMOODDEELLAAGGEEMM  DDOOSS  CCUURRSSOOSS  
DD''ÁÁGGUUAA  

Olhar a paisagem dos "campos arenosos"3 do sudoeste do Rio 
Grande do Sul é ter um quadro, bem à nossa frente, cujos traços foram 
desenhados, apagados, redesenhados e borrados, continuamente, pelas 
mãos da natureza. Este quadro ganhou novos traços, quando os seres 
humanos decidiram auxiliar na obra, que está longe de ser concluída. Cabe 
a nós, pesquisadores, buscarmos os significados dos objetos/figuras, 
muitos dos quais, abstratos, numa leitura, que perdura por mais de 30 anos 
a fio, e cujas interpretações sustentam as bases científicas de compreensão 
da arenização. 

A composição paisagística dessa porção do bioma Pampa é, 
portanto, única, decorrente de processos naturais, que evidenciam a 
interação entre climas atuais e pretéritos, em um ambiente frágil, do ponto 
de vista pedolitológico. Saltanos aos olhos, um ambiente singular, 
construído pela natureza e produzido, historicamente. As feições ali 
presentes parecem desconectadas no tempo e no espaço, de tal modo que 
foram interpretadas, por anos, como áreas em processo de desertificação, 
mesmo que as condições climáticas atuais estejam longe de ser áridas. Sua 
particularidade é tamanha, que deve ser vista, não, somente, como um 
patrimônio natural, mas como um patrimônio social da humanidade.

Embora singular, a arenização pode ser concebida, por meio de uma 
pluralidade de temas e de focos de análise. Neste item, daremos ênfase às 
nuances do regime pluviofluviométrico recente, que, em suas interações 
com a paisagem, modelam e remodelam os cursos d'água arenosos. 
Partimos, portanto, da premissa de que os cursos d'água, enquanto 
sistemas hidrogeomorfológicos, drenam água e sedimentos da bacia 
hidrográfica. Uma vez que os processos de arenização expõem o solo − 
além de promover a redução da biomassa das formações campestres, 
principalmente, no inverno −, acreditamos que os cursos d'água devem 
possuir uma dinâmica erosivodeposicional diferenciada, que induz 
morfologias fluviais, que os diferem daqueles de fora desse contexto. A 
sustentação para tal argumento é clarificada pela interação vertentefundo 
de vale, observada na área, tanto pela ocorrência de areais adjacentes 
quanto pelos processos erosivos, conectados diretamente à rede 
hidrográfica (Figura 6). 

3. Empregando o termo usado por Deble e Marchiori (2006).
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Figura 6  a) Escassa biomassa; b) Voçorocamentos nas vertentes; c) Conexões com a rede de 

drenagem; d) Presença de areais de baixa encosta são fontes importantes, para o aporte de 

sedimentos nos cursos d'água, que drenam áreas, em processo de arenização

Fonte: Adaptado pelos autores, a partir de Binda (2016)

Uma vez que os processos de arenização se apresentam, 
inicialmente, associados à dinâmica das chuvas torrenciais (VERDUM, 1997; 
SUERTEGARAY, 1998) ou, conforme descrito no item anterior, à frequência 
das chuvas extremas, tais aportes de sedimentos podem se processar de 
modo episódico. É importante salientar que há uma relação muito próxima 
entre as chuvas e as vazões fluviais. Binda (2016), estudando dados diários 
de chuva e de vazão na Bacia Hidrográfica do Arroio Miracatu (São 
Francisco de Assis/Manoel Viana), reconheceu que os anos com maior 
volume de chuvas produziram vazões mais elevadas e com maiores picos 
de cheia, enquanto que anos com menor total pluviométrico induziram 
vazões mais baixas, com picos de cheia inferiores e com fluxos de base 
mantidos por substancial aporte hídrico subterrâneo.

Contudo, há uma tendência de que a pluviosidade − seja ela anual, 
seja mensal ‒ ocorra em poucos dias de chuva, evidenciando uma natureza 
torrencial, que, em associação à fragilidade do meio, provoca crises 
erosivas (ROSSATO, 2012; VERDUM, 2012; SANCHES, 2013; BINDA, 2015). 
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Esse aspecto, inerente às chuvas, pode ser observado por uma hidrógrafa 
pulsante (Figura 7). Pulsos de cheia são relativamente frequentes e tendem 
a ocorrer anualmente. Contudo, a maior parte desses eventos não foi 
classificada como inundação, uma vez que, tanto quantitativamente − 
considerando o tempo de retorno de dois anos − quanto 
morfologicamente, não superaram o nível de margens plenas4. Outra 
informação pertinente é a de que as grandes inundações, com elevado 
potencial geomorfológico, sempre estiveram associadas a pulsos 
sucessivos de cheia, decorrente de chuvas concentradas, principalmente, 
na escala pentadal (Figura 7).

4. Autores como Leopold (1960), Kochel (1988) e Fernandez (2003) abordam o papel geomorfológico 
das vazões de margens plenas na esculturação da morfologia fluvial.

Figura 7  Chuva extrema e picos de cheia no Arroio Miracatu, entre os meses de outubro e 

dezembro

Fonte: Binda (2016, p. 184)

Outro ponto a salientar é o de que, mesmo com uma sucessão de 
anos com reduzidos volumes de chuva − período seco, que perdurou entre 
as décadas de 1960 e de 1970 ‒, as vazões de baixo fluxo se mantiveram 
constantes. A avaliação da curva de permanência das vazões, por exemplo, 
esclareceu que não havia a propalada queda, em direção às vazões de 
vazante, demonstrando a importância de um grande aporte hídrico 
subterrâneo na manutenção desses fluxos. Verdum (1997) já havia 
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demonstrado a importância das reservas subterrâneas, para a manutenção 
do fluxo de base do arroio Miracatu, reconhecendo três importantes 
reservas hídricas. 

Ademais, uma sucessão de períodos, ora dominados por 
inundações, ora por estiagens, foi reconhecido, caracterizando o regime 
hidrológico do arroio Miracatu como do tipo alternado. Esses períodos são 
condizentes com a sucessão entre as fases, que envolvem fenômenos de 
variabilidade interanual, como o El Niño Oscilação Sul (ENOS), e, 
sobretudo, de variabilidade decadal, como a Oscilação Decadal do Pacífico 
(ODP). Com isso, períodos de chuvas volumosas e intensas, com cheias 
extremas e com elevado aporte de sedimentos, seriam interpostos por 
períodos de chuvas menos volumosas, ou seja, por vazões modestas e pela 
reduzida entrada de material na calha fluvial.

A Figura 8 mostra um trecho selecionado da sanga da Areia − 
afluente da margem direta do arroio Miracatu −, onde foi conduzido um 
monitoramento dos processos erosivodeposicionais (BINDA, 2016). Nota
se que, observando comparativamente as imagens de satélite extraídas no 
software Google Earth (Google©), respectivamente, dos anos de 2013 e de 
2019, além de ajustes na morfologia dos meandros, há diferença clara na 
largura do canal. As fotos apresentadas na Figura 8 ilustram tais diferenças, 
demonstrando um canal mais estreito e profundo, no primeiro momento, e 
um canal largo e raso, no segundo momento. Por mais que haja uma 
defasagem nos anos das fotos, em relação às imagens, é importante 
salientar que as mudanças observadas ocorreram de maneira abrupta, após 
pico de cheia extrema, desencadeada por chuvas, que totalizaram quase 
300 mm, em duas semanas.

Constatase, desse modo, que a morfologia fluvial da sanga da Areia 
tem, como particularidade, ajustarse exatamente àquela sucessão de 
períodos dominados por cheias, quando o aporte sedimentar é tão 
elevado, que, na falta de competência fluvial, ocorre a estocagem de 
sedimentos intracanal, configurando uma calha arenosa ampla e rasa. Nos 
períodos dominados por estiagens, a redução dos picos de cheia e da 
entrada de sedimentos no sistema fluvial promove o retrabalhamento 
fluvial da carga sedimentar, outrora armazenada, remodelando o canal, 
para um leito muito mais estreito e profundo. As evidências encontradas 
sugerem que tal dinâmica é cíclica, demonstrando uma dinâmica fluvial, 
que se ajusta, constantemente, ao regime pluviofluviométrico e às 
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especificidades geográficas da área, notadamente, em relação aos 
processos de arenização.

Figura 8  Imagens de satélite: a) 25 julho de 2013; b) 17 de julho de 2019. A seta indica o ângulo 

das fotos tiradas em campo: c) 03 de maio de 2014; d) 15 de novembro de 2015.

Fontes: Aplicativo Google Earth (Google©) e acervo pessoal de Andrey Luis Binda (2014; 2015)

EEVVIIDDÊÊNNCCIIAASS  TTEECCTTÔÔNNIICCAASS,,  AASSSSOOCCIIAADDAASS  AAOOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS  EERROOSSIIVVOOSS  DDAA  
AARREENNIIZZAAÇÇÃÃOO

Neste estudo, destacamos as evidências do controle tectônico na 
área e na gênese do processo de erosão linear. A área de estudo se limita à 
região da Bacia Hidrográfica do Arroio Miracatu, que abrange parte dos 
municípios de Manoel Viana e de São Francisco de Assis, numa área de 
61.584 ha (Figura 9). Para a análise do condicionante tectônico, foram 
confrontados dados altimétricos, com os mapeamentos geológicos, e 
foram realizadas a caracterização da drenagem e a obtenção dos 
parâmetros morfométricos da bacia. 

Como indícios do controle tectônico na Bacia Hidrográfica do Arroio 
Miracatu, foram identificadas litologias, em posição altimétrica discordante 
da posição estratigráfica, mostrando que a movimentação tectônica, que 
gerou o soerguimento e o rebaixamento de porções da bacia, também 
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está associada a erosões pretéritas e presentes na área, ao expor 
formações mesozoicas (Guará), em cotas altimétricas iguais ou próximas às 
das formações Botucatu e Serra Geral. O soerguimento da Formação 
Guará, em meio à Formação Botucatu, em porções bem delimitadas da 
bacia, também se associa à presença de necks vulcânicos.

A análise de perfis de elevação com a sobreposição do 
mapeamento geológico possibilitou identificar as discordâncias 
altimétricas, em relação à posição estratigráfica das unidades (Figuras 10 e 
11). A exemplo do perfil 1 sobre a Bacia Hidrográfica do Arroio Miracatu, a 
Formação Botucatu é exibida em cota acima de 200 m, que, por vezes, é 
igualada, altimetricamente, a das rochas vulcânicas da Fácies Gramado. 
Também a Formação Guará, a oeste da bacia, ocorre em cotas superiores 
às da Formação Botucatu, igualandose, do ponto de vista altimétrico, com 
a Fácies Gramado, ao atingir 221 m. 

Figura 9  Localização da área de ocorrência de areais no Estado do Rio Grande do Sul e da Bacia 

Hidrográfica do Arroio Miracatu (A), no Brasil (B) e no estado do Rio Grande do Sul (C).

Fonte: Guasselli (2012), a partir de mapas modificados do IBGE
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De sudoeste para nordeste (Figura 10), notase, entre 0 e 4 km, o 
soerguimento da Formação Guará, em meio à Botucatu, o que pode estar 
relacionado à presença de um neck vulcânico, como os que afloram entre 4 
e 11 km, já observados por Verdum (1997) na área da bacia. Entre 4 e 11 
km, ocorrem, portanto, afloramentos, na forma de necks vulcânicos, que 
são intrusivos, entre os pacotes sedimentares das formações Guará e 
Botucatu. A camada do arenito Botucatu, totalmente erodida, faz com que 
aflore, atualmente, a Formação Guará, do 11 km ao 23 km. 

Do 23 km ao 35 km aflora a Formação Botucatu, elevada 
tectonicamente e que se encontra na extremidade nordeste da bacia, com 
as rochas vulcânicas da Fácies Caxias (Figura 10). Assim, observamse, no 
perfil esquemático de elevação, as litologias, em posição 
estratigraficamente inferior às dos derrames vulcânicos, as quais afloram 
em altitudes semelhantes, devido, provavelmente, à movimentação 
tectônica e à posterior erosão diferencial. 

Figura 10  Perfil esquemático representativo do modelo de evolução tectônica, proposto para a 

seção AB (Sudoeste/Nordeste), a partir do mapeamento das unidades litológicas e dos 

lineamentos sobrepostos e de observações de campo na Bacia do Arroio Miracatu, a sudoeste do 

Rio Grande do Sul

Fonte: Elaboração técnica e interpretativa de Juliana Dummer e Roberto Verdum (2019)

Esta evidência tectônica também foi identificada em campo, na Bacia 
Hidrográfica do Arroio Araçá, limítrofe à bacia em estudo, na latitude 
29°34'45.07"S, longitude 55°16'10.52"O. Às margens da rodovia BR377, foi 
constatado o afloramento de um bloco da Formação Guará, em cota 
altimétrica superior (128 m) à do bloco da Formação Botucatu (123 m), cuja 
falha é do tipo normal e que segue a direção principal N 40º E (Figura 11). 

Verificase que a bacia, como um todo, está compreendida no 
interior do Muro de Manuel Viana, em uma estrutura do tipo horst, na qual 
todas as formações litológicas, que caracterizam o contexto estratigráfico 
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da bacia hidrográfica do Arroio Miracatu, estão alçadas (Figura 12). As 
rochas vulcânicas da Fácies Gramado, que encobrem estratigraficamente a 
Formação Botucatu, afloram, em cotas que chegam a 110 m, 
demonstrando estar relacionadas a uma provável inclinação do muro, de 
leste para oeste, já indicada nos estudos de Trainini (2005).

O alçamento tectônico na área determinou um novo nível de base, 
provocando uma reestruturação na drenagem e na retomada da erosão, e 
gerando processos hídricos, por meio da abertura de ravinamentos e de 
voçorocamentos, já referidos como responsáveis pela gênese da formação 
dos areais nessa bacia. 

Figura 11  Afloramento de rochas da Formação Botucatu (primeiro plano), sotaposto ao bloco da 

Formação Guará (segundo plano). Respectivamente, ao lado, imagem em detalhe de amostras de 

cada formação

Foto: Acervo de Juliana Dummer (2016)

Ao analisar a drenagem, esta confirma as evidências do controle 
tectônico na bacia, à medida que o padrão paralelo identificado pode ser 
resultado da conformação da drenagem às estruturas tectônicas, 
principalmente, dos relevos orientados, nas direções de lineamentos (NE
SW). A influência da tectônica se revelou, também, no Fator Assimetria da 
Bacia de Drenagem (FABD), cujo valor foi de 62,66, isto é, de médio a alto, 
que sugere um basculamento no sentido NE. Na mensuração do Fator de 
Simetria Topográfica Transversal (FSTT), esta influência se mostrou ainda 
mais evidente, isto é, no setor da bacia, a partir de 16 km da nascente, até a 
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sua porção central (à 28 km da nascente), perímetro da bacia, no qual os 
depósitos fluviais da Formação Guará estão alçados, em cotas de 260 
metros. Este setor da bacia demonstra um basculamento e uma captura de 
drenagem entre a Sanga da Areia e o Arroio Miracatu (trecho Sanga do 
Taquari) e, portanto, o deslocamento deste para a margem esquerda da 
bacia (Figura 13). 

Figura 12  Recorte do Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Sul, 1:750.000 (WILDNER et 

al., 2005). A linha EF delimita, à nordeste, o Domo de Itu (Carraro et al., 1972). As linhas AB e CD 

delimitam o Muro de Manoel Viana, alçado pela neotectônica. Os sinais + e – indicam blocos alto 

e baixo, respectivamente. A linha roxa pontilhada corresponde ao retângulo da área de estudo.

Fonte: Trainini (1990)
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A Relação Declividade X Extensão (RDE), analisada em três cursos 
principais da bacia, apresentou valores >6, que correspondem a anomalias 
de 1ª ordem, indicando uma significativa influência de controle estrutural 
(Quadro 1). O valor significativamente elevado de RDE total, de 25,30, 
ocorreu no curso principal e mais extenso do Arroio Miracatu, que percorre 
a bacia no quadrante NESW. Ao integrar os perfis longitudinais, e seus 
respectivos RDEs totais às informações geológicas disponibilizadas pela 
CPRM (2006) e às obtidas pelos estudos das drenagens e das estruturas 
(lineamentos), constatouse que as três drenagens analisadas percorrem, 
em suas maiores extensões, relevos, cuja litologia corresponde à da 
Formação Guará. A mínima variação de litologia demonstra, sobretudo, um 
controle estrutural, ligado à presença de falhas e de diques. 

Embora a Bacia Hidrográfica do Arroio Miracatu possua um padrão 
regional de escoamento de direção NESW, os canais de drenagem 
apresentam várias mudanças bruscas de direcionamento em seus 
segmentos locais, em relação ao curso principal. Como exemplo disto, 
foram registrados meandros isolados, que se repetem, ao longo do Arroio 
Miracatu, e que sugerem anomalias locais, configuradas por inflexões em 
ângulos ortogonais, sobretudo, na LW (Figura 14).
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Figura 13 Localização das seções transversais, utilizadas para o cálculo de Fator de Simetria 

Topográfica Transversal (FSTT ‒ área de ocorrência de assimetria elevada (círculo)) na Bacia 

Hidrográfica do Arroio Miracatu (RS).

Fonte: Elaboração técnica de Juliana Dummer e de Neemias Lopes, a partir de informações do 

banco de dados Spring® (2018)

Quadro 1  Relação DeclividadeExtensão total (RDE total) para drenagens selecionadas da bacia 

do Arroio Miracatu

Figura 14  Meandros com fortes inflexões, em ângulos ortogonais (círculos vermelhos) (exemplo 1)

Fonte: Elaboração de Juliana Dummer, a partir de informações de SRTMTOPODATA e do Google 

Earth® (2016)

Alguns tributários do Arroio Miracatu apresentam anomalias de 
drenagem, com inflexões em ângulo ortogonal, de WE para NS e de NE
SW para NWSE (Figura 15).

Os estudos de campo e de laboratório não se esgotaram aqui, mas 
foram capazes de trazer evidências do controle tectônico na bacia, seja por 
meio das variações altimétricas da litologia, seja pelas características de 

Fonte: Elaboração técnica de Juliana Dummer e de Neemias Lopes, a partir de informações do 

banco de dados Spring® (2018).
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drenagem. As movimentações tectônicas pretéritas geraram áreas frágeis à 
erosão, ao trazer a Formação Guará à superfície. 

Figura 15  Anomalias de drenagem na porção central do Arroio Miracatu. Presença de drenagem 

paralela (retângulo amarelo), mesmo que a bacia possua um padrão dendrítico principal (exemplo 

1). Detalhe de inflexões em ângulo reto, com junção perfeita, em 90° (círculo vermelho), na 

porção sul da bacia (exemplo 2)

Fonte: Elaboração de Juliana Dummer, a partir de informações de SRTMTOPODATA e do Google 

Earth® (2016)

OOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS  MMOORRFFOODDIINNÂÂMMIICCOOSS  NNAA  CCOONNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPAAIISSAAGGEEMM  DDOOSS  
AARREEAAIISS

Especificamente, no Atlas da Arenização: sudoeste do Rio Grande 
do Sul, publicado por Suertegaray et al., em 2001, verificamos que a 
localização preferencial dos areais está nos vales voltados para lesteoeste 
e que as marcas de erosão estão localizadas, em torno de 50% dos casos, 
nas encostas expostas a sudeste e a sudoeste. Por outro lado, a presença 
destes fenômenos nas encostas sul dos vales na direção principal do 
meridiano é mais rara. Igualmente, os pontos de areia não têm mais uma 
localização preferencial, embora exista uma forte ligação entre os declives 
abaixo de 3% e os areais. Tais resultados mostram que não existe uma lei 
geral na distribuição de manchas de areia, no entanto notamos que a 
erosão é mais desenvolvida na margem direita do Ibicuí, entre a planície 
fluvial deste rio e a borda do planalto, situado ao norte. 

Em pesquisa realizada desde 2008, por Corbonnois et al. (2011), que 
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visava a considerar outras formas de erosão, estudouse uma área de 130 
km², localizada na depressão arenosa, ao norte do município de São 
Francisco de Assis, que mostra a densidade e a variedade de manifestações 
de erosão (Figura 16). As marcas erosivas são muito numerosas nos setores 
leste e nordeste, onde as condições são mais favoráveis, e   nos flancos dos 
vales alargados, com encostas longas e levemente inclinadas, com 20 m a 
40 m de altura. Em direção a norte e a oeste, onde nos aproximamos dos 
afloramentos basálticos, apenas as ravinas e as voçorocas se formam nas 
encostas mais curtas e inclinadas.

Visualmente, o processo de arenização se apresenta na forma de 
acúmulo de sedimentos inconsolidados e depositados sobre a superfície, 
em campos outrora cobertos por espécies vegetais de porte herbáceo e 
arbustivo, assim como em áreas desprovidas de vegetação (areais). Do 
ponto de vista da sua localização, em escala de mais detalhe, a sua 
ocorrência se faz comum nas médias colinas ou nas rampas, em contato 
com as escarpas de morros testemunhos (cerros). 

Associado ao processo de arenização há a ocorrência de ravinas e 
de voçorocas, em relação aos cerros areníticos de topo silicificado, com 
carapaças ferruginosas ou recozido pelo contato da lava vulcânica ou, 
ainda, nas cabeceiras de drenagem sobre terrenos suavemente ondulados 
(coxilhas ou colinas) (Figura 17). Estas feições erosivas se desenvolvem, por 
meio de erosão lateral e regressiva, promovendo o depósito de 
sedimentos, carreados pela água escoada a jusante, na forma de leques 
aluviais, predispondo o material mineral ao retrabalhamento eólico 
(SUERTEGARAY, 1987; 1995; VERDUM, 1997; GUASSELLI et al., 2009; 
CORBONNOIS et al., 2011).

Além disso, ao estudarmos o funcionamento do hidrosistema 
(VERDUM, 1997), observamos que os processos de esvaziamento dos 
lençóis d’água subterrâneos e o escoamento concentrado são respostas à 
variabilidade da dinâmica atmosférica (secas e episódios chuvosos). Tal 
variabilidade foi identificada por Verdum (1997), por Oliveira (2013) e por 
Binda (2016), e mostra a relação entre os eventos atmosféricos de forte 
intensidade, sobretudo, nas estações primaveris (entre setembro e 
novembro) e outonais (entre março e julho). Esses eventos atmosféricos 
são acompanhados de recargas rápidas dos reservatórios do solo e dos 
lençóis subterrâneos. Assim, as precipitações concentradas, em uma 
sucessão de dias chuvosos, caem sobre uma superfície, cujos reservatórios 
subterrâneos já estão saturados.
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Figura 16  Localização das formas erosivas: exemplo a montante do rio TaquariMiracatu, 

afluente da margem direita do Ibicuí, ao norte de São Francisco de Assis

Fonte: Adaptado de Corbonnois et al. (2011)

Figura 17  Características do ravinamento sobre as vertentes e formação do areal

Croqui de uma vertente ravinada (adaptado de Suertegaray et al., 2001)

Legenda: 1) Nível da rocha sedimentar endurecida 

(silicificação ou têmpera); 2) Grés das Formações 

Guará ou Botucatu; 3) Caos de blocos; 4) Colúvios 

arenosos; 5) Vegetação herbácea; 6) Mata de 

encosta

Vista do ravinamento gerado na rampa de 

depósitos coluvionares, ancorada em 

relevo tabular rochoso (cerro)

Fonte: Adaptado de Corbonnois et al. (2011)
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Portanto, a análise realizada evidencia, não, só, a importância dos 
lençóis subterrâneos na alimentação da rede hidrográfica, mas, também, a 
relação entre os eventos atmosféricos de grande intensidade e as cheias, 
que revelam as fases bruscas e potentes de escoamento concentrado, que 
são geradoras de processos erosivosdeposicionais. Isto é, estas fases são 
eficazes, para provocar os processos morfogenéticos sobre o meio, cuja 
fragilidade litopedológicas é destacada na paisagem, em que observamos, 
sobre a superfície, traços da erosão e dos depósitos associados: os areais.

Especificamente, quanto aos estudos da morfodinâmica, com os 
areais e com a conformação de novas feições, agora, em escala micro, os 
quais foram desenvolvidos por Castro e Verdum (2007), Verdum e Soares 
(2010) e Corbonnois et al. (2011). Nestes estudos, estabelecemos algumas 
diferenças de dinâmicas entre o areal de rampa, ancorado em vertente 
rochosa, de relevo tabular (cerro), e o de colina, situado na média vertente, 
de menor inclinação. 

A partir das observações, foi possível identificar setores, em que os 
processos hídricos e eólicos são mais atuantes, gerando microformas e 
registros de relevos, que testemunham a antiga superfície da vertente no 
interior do areal (Figura 18).

Nos setores mais elevados da rampa, temos a presença de caos de 
blocos, provenientes da queda de material da escarpa, em contato com 
processos de escoamento hídrico difuso, evoluindo gradativamente para o 
escoamento concentrado, ao longo da descida do depósito em rampa.

Figura 18  Microformas e registros de relevos, que testemunham a antiga superfície da vertente 

no interior do areal, em São Francisco de Assis

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2014)
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O deslocamento das ravinas, oriundas desse escoamento 
concentrado, entre um evento de chuva e outro, gera a erosão lateral e a 
ablação de pequenos espaços entre as ravinas. Após o ressecamento da 
superfície (vários dias sem chuva), as areias são retrabalhadas pelo vento. 
Os areais que se formam dessa maneira podem atingir uma superfície de 
alguns hectares. Três estados de evolução foram determinados, em 
campo: áreas com baixa biomassa, em que a cobertura vegetal é rasteira e 
mal protege a superfície da terra da erosão; pequenos trechos de 
depósitos arenosos, sendo o estágio inicial da erosão areolar; e grandes 
depósitos arenosos.

Essa dinâmica é confirmada por medições feitas na encosta do 
Cerro da Esquina, no município de São Francisco de Assis, por Verdum e 
Soares (2010) (Figuras 19 e 20).

Figura 19  Perfis de monitoramento, para as análises granulométricas dos depósitos 

coluvionares, ao longo da vertente em rampa

Fonte: Adaptado de Corbonnois et al. (2011)
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Figura 20  Análise granulométrica dos depósitos em rampa, remobilizados pelo vento

Granulometria do areal
Areal remobilizado por vento do quadrante 

nordeste

Fonte: Adaptado de Corbonnois et al. (2011)

As análises de tamanho de partícula, realizadas em amostras 
retiradas desse areal, mostram que os materiais têm características muito 
monotônicas, próximas às dos arenitos, dos quais se originam. 
Compreendem 40% a 50% de areias muito finas (de 62 mícrons a 125 
mícrons de diâmetro) e cerca de 20% de areias médias (de 125 mícrons a 
250 mícrons). É adicionada uma fração mais grossa, a montante do areal e 
abaixo da escarpa rochosa.

As ações eólicas frequentemente intervêm e se manifestam, em 
ventos de baixa velocidade (de alguns metros por segundo), soprando para 
este local, com mais frequência, dos quadrantes nordeste, sudoeste e sul 
(DAKIR, 2009). Esses frequentes movimentos de areia ocorrem do 
quadrante norte, em direção ao sul, cujos contornos têm uma impressão 
digital, em torno das ravinas, que alimenta a deflação do vento. Na Tabela 
3, destacamos que a mobilidade do areal é bastante baixa e que, durante 
os anos das medições, sua área se expandiu no inverno e permaneceu 
estável no verão.

Portanto, o estudo das microformas no interior dos areais de rampa 
e de colina estabelecem informações detalhadas sobre os processos 
geomorfológicos atuantes, que favorecem a sua esculturação e que 
permitem propor métodos e técnicas, que visem à contenção dos 
processos erosivos/deposicionais, diminuindo o seu avanço sobre as áreas 
de campos. 
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Tabela 3  Superfície do areal, entre março de 2009 e abril de 2010

Fonte: Verdum e Soares (2009) e Corbonnois et al. (2011)

PPRRÁÁTTIICCAASS  AAGGRRÍÍCCOOLLAASS,,  QQUUEE  PPOOTTEENNCCIIAALLIIZZAAMM  OOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS  EERROOSSIIVVOO
DDEEPPOOSSIICCIIOONNAAIISS  SSOOBBRREE  AASS  FFEEIIÇÇÕÕEESS  EEÓÓLLIICCAASS

Os estudos sobre as dinâmicas pretérita ou atual de formação dos 
areais perpassam os efeitos da mudança de uso da terra sobre o Pampa, 
que possui, como aptidão primária, a pecuária e que, a posteriori, 
experimentou a instalação das monoculturas arbóreas e de grãos. Dessa 
maneira, abordaremos as dinâmicas agrícolas do passado recente 
(décadas de 1970/1980) e as atuais, que potencializam a degradação das 
feições eólicas. 

O Pampa brasileiro é o bioma que, tradicionalmente, desenvolve a 
pecuária extensiva, no entanto os agricultores vêm transformando suas 
fazendas, através da produção do arroz (nas várzeas), de pastagens 
artificiais, de milho, de trigo e de soja (nas colinas), e, recentemente, vêm 
favorecendo o plantio de novas monoculturas arbóreas exóticas, como a 
do eucalipto. Neste espaço subtropical, a intensificação desses cultivos é 
acompanhada por pressões sobre os recursos hídricos e sobre os solos, 
que são particularmente sensíveis à erosão (CORBONNOIS et al., 2014).

Para estes autores, apontar como as mudanças na produção 
agrícola afetam os sistemas ambientais (solo, água, vegetação, 
biodiversidade, etc.), a partir da quantificação da dinâmica do uso da terra, 
é desafiador e essencial, para registrar e para entender essas mudanças, 
uma vez que também é preciso compreender como os atores locais 
(agricultores) e os atores públicos tomam consciência do fenômeno da 
degradação ambiental e se são capazes de modificar suas práticas, 
adotando outro tipo de gestão no uso dos recursos naturais, para buscar 
algum nível de qualidade ambiental.

Ainda, para avaliar a degradação da terra, as limitações e as 
fragilidades do meio, bem como a pressão dos padrões agrícolas exercida 
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sobre o meio, é necessário analisar as fases de ocupação do território, ao 
lado de dados estatísticos, sendo que a análise destes dados permite 
compreender a diferenciação das formas de pressão, com base na 
diversidade de processos históricos, na persistência das práticas agrícolas e 
nos estudos da intensificação da pecuária extensiva e da agricultura 
mecanizada especulativa (VERDUM, 1997).

Dessa maneira, Verdum (1997) destaca que, das primeiras formas de 
apropriação às formas contemporâneas de exploração dos recursos 
naturais do Pampa gaúcho, a partir da pecuária e da produção agrícola, 
podese dizer que os índios pouco transformaram a paisagem original, pois 
as pequenas populações nativas utilizavam apenas instrumentos 
rudimentares, como, por exemplo, o machado de pedra polida. Do mesmo 
modo, não se pode falar de um território organizado ou de uma base 
econômica, que possa representar a identidade regional no século XIX, pois 
os conflitos e a indefinição da fronteira política entre as coroas portuguesa 
e espanhola não permitiram a organização de uma área agrícola no Rio 
Grande do Sul. No entanto, podese falar de uma pressão agrícola real 
sobre os Campos Limpos, a partir da década de 1970, com o 
estabelecimento de culturas mecanizadas, facilitado pelo relevo suave das 
colinas cobertas, pela vegetação herbácea e pelo fácil manejo dos solos.

As pastagens naturais, em colinas cobertas de herbáceas, sempre 
foram utilizadas para a criação de gado, cuja tradição foi introduzida pelos 
missionários jesuítas, desde o século XVII. A pecuária predomina, até os 
dias atuais, entretanto a introdução de cultivos alimentares, sobretudo, o 
desenvolvimento de culturas agroindustriais, desde o século XIX, mudou a 
forma de ocupação da zona rural. Os criadores de gado dos Campos 
Limpos passaram a dividir o espaço com os agricultores do Planalto 
Meridional (Planalto Basáltico), situado ao Norte do estado, ou optaram 
pelo cultivo de grãos. Os agricultores migrantes introduziram práticas 
mecanizadas na região, o que acentuou a pressão dos processos erosivos 
sobre os solos arenosos friáveis e sobre a vegetação herbácea, já sujeitos 
aos manejos de corte e de queima, praticados pela pecuária extensiva 
(VERDUM, 1997). 

A Figura 21 demonstra a mudança de uso da terra e o avanço da 
agricultura mecanizada (cultivos temporários) sobre os campos nativos do 
Pampa gaúcho, espaço que também experimentou a silvicultura5 , a partir 
de 1985. Os campos reduziram cerca de dois milhões de hectares. A 
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projeção do gráfico deixa clara a redução drástica do campo, indicando 
uma possível conversão de uso de áreas, anteriormente destinadas 
exclusivamente à atividade da pecuária, em lavouras de cultivos 
temporários, visto que houve um acréscimo de cerca de 1,8 milhão de 
hectares, destinado à agricultura. A queda, nos anos de 1990, e o posterior 
aumento na área de campo, estão relacionados à diminuição das 
demandas de mercado e a mudanças nos sistemas de plantio. Ainda, a 
ruptura de ascensão da curva, a partir de 2002, representa a mudança de 
paradigma e a entrada de outro produtor de grãos; aquele que adotaria o 
plantio direto, o qual se insere na lógica agroindustrial, para atender ao 
mercado global. 

As políticas de financiamento da agricultura e de industrialização 
passaram pelas lavouras de arroz, na década de 1940, de trigo, nas décadas 
de 1950 e de 1960, e de soja, na década de 1970, provocando mudanças 
rápidas na organização do espaço agrário do sudoeste do estado. Entre 
1970 e 1980, a expansão da área desses cultivos temporários permitiu que 
a Campanha se tornasse uma importante área de produção de plantas 
alimentares e industriais (VERDUM, 1997). 

Ao final da década de 1990, Verdum (1997) já mencionava mudanças 
significativas no sistema de produção do sudoeste gaúcho, a partir da 
década de 1970, em que houve um aumento considerável da superfície 
cultivada, em detrimento da superfície pastoril. Para o município de São 
Francisco de Assis, por exemplo, a área de culturas temporárias 
representava, em 1950, cerca de 5% (15.191 ha) da área agrícola total 

5. A arenização e a silvicultura são temas fortemente associados a políticas ambientais, voltadas à região 
sudoeste do estado. Enquanto a primeira é apontada como principal processo de degradação ambiental da 
região sudoeste do RS, a segunda é, correntemente, privilegiada, como solução técnica ideal, no âmbito das 
políticas de intervenção nesse processo (RIBEIRO, 2015, p. 15). Assim, entre 1975 e 1984, a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul instalou uma unidade experimental (Plano Piloto do 
Alegrete (PPA)), a partir de barreiras físicas e de plantio de espécies arbóreas, que funcionavam como “quebra 
vento” e/ou como forrageiras, para o controle/combate à erosão dos solos arenosos. A partir desse 
experimento, concluise que a espécie que melhor se desenvolveu sobre os areais foi o eucalipto (Eucalyptus 
sp.). Do mesmo modo, no final da década de 1980 e no início da década de 1990, por iniciativa privada (da 
RIOCELL S/A e da TANAC S/A), intermediada pelo Governo do Estado, surge o plantio do eucalipto e da acácia
negra (Acácia mearnsii), como prática alternativa no combate à “desertificação” e, também, como modernização 
e implantação da industrialização na região. Em meados dos anos 2000, há mais de três décadas da tão 
divulgada “desertificação” e do Plano Piloto do Alegrete, a empresa suecofinlandesa StoraEnso, do setor de 
celulose, investe em bases florestais de grande escala na região de ocorrência dos areais; não, com o claro 
propósito de recuperálos, mas, de inserilos em uma nova matriz econômica, a partir da introdução da 
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(341.869 ha). Tal cultura atingiu 16% (57.873 ha), em 1985, enquanto a área 
agrícola total foi de 435.892 ha. Esse aumento na área cultivada é resultado 
da redução de mais de 30.000 ha na área de criação. Tal representou, em 
1950, 85% (290.500 ha) da área agrícola total, contra 72% (261.551 ha), em 
1985, reforçando a pressão sobre os campos, tanto pelo avanço das culturas 
quanto pela criação de gado, pois o número de cabeças aumentou 46% 
entre 1950 e 1985. A evolução das culturas representa crescimento da 
superfície cultivada, além de mudanças nos tipos de culturas, no tamanho 
da unidade de produção e, também, no destino da produção. 

Figura 21  Gráfico de cobertura de uso para as atividades campestre e de agricultura (1985 a 

2018)

Fonte: Aplicativo MapaBiomas (v. 4.1)

A conversão do uso do solo (pastagem/lavoura de cultivo 
temporário) também é observada no município de Alegrete. Em 1970, a 
área total ocupada por lavouras correspondia a 26.122 ha, chegando a 
107.870 há, em 2017, tendo sido quadriplicada a área destinada à 
agricultura. As áreas destinadas à pastagem diminuíram, embora em 
menor proporção, de 680.419 ha para 576.890 ha, durante o mesmo 
período. Este significativo aumento de áreas destinadas a cultivos 
temporários resulta, possivelmente, da associação entre mecanização das 
práticas agrícolas e implementação de políticas governamentais voltadas à 
exportação, estabelecidas pelo conjunto de medidas aplicadas, para 
fomentar a agricultura6 (CENSOS AGROPECUÁRIOS DO IBGE; GOMES, 
2019).
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 Outros dados, que corroboram o avanço de cultivo temporário 
sobre os campos, são a aquisição de maquinários, utilizados na agricultura 
mecanizada, e a área ocupada por proprietários e por arrendatários. Em 
Alegrete, por exemplo, em 1960, no início da “Revolução Verde”, os 
agricultores cultivavam a terra com 382 tratores e, em 2017, o número de 
tratores ultrapassa duas mil unidades. Igualmente, as terras destinadas ao 
arrendamento evidenciam um acréscimo gradativo de área destinada a 
este modelo de negócios, pulando de cerca de 126 mil hectares, em 1970, 
para 181 mil hectares, em 2017 (CENSOS AGROPECUÁRIOS DO IBGE; 
GOMES, 2019).  

A prática do arrendamento cresce na região, no momento em que a 
atividade pecuária se encontra tecnicamente atrasada, em função de sua 
incapacidade de estabelecer vínculos com a indústria e, também, pelo 
receio dos pecuaristas em investir na atividade. É nesse cenário que ocorre 
a expansão da agricultura sobre as áreas de pecuária, na forma de 
arrendamentos (FONTOURA, 2000; ANDREATTA, 2009). Boa parte dos 
arrendatários são agricultores, oriundos do Norte do estado, pioneiros na 
implementação da agricultura mecanizada, que transformaram os campos 
em lavouras de cultivo. 

É neste complexo contexto de dados e de informações que 
emergem questões recorrentes, como: em que circunstâncias sucedem a 
conversão de campos herbáceos em lavouras de cultivo temporário, 
sobretudo, em áreas com ocorrência de arenização? Qual é a intensidade 
do impacto ambiental, decorrente das transformações pela conversão de 
campos herbáceos em lavoura no Pampa, visto que este possui, como 
aptidão primária, a pecuária?

Verdum (2017) destaca que, na safra de 2015/2016, o Rio Grande do 
Sul produziu 16 milhões de toneladas de soja, atingindo a marca de 
terceiro maior produtor do Brasil, e que, nos últimos 10 anos, com a 
retomada do mercado global de commodities agrícolas, grandes 
produtores voltaram a comprar e a arrendar áreas para lavoura no 
sudoeste gaúcho. Verdum (2017) ainda correlaciona a arenização e a 
concentração fundiária, principalmente, no que diz respeito à sojicultura, 

6. Programas como o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o Programa de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM), o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Departamento de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER), todos criados entre 1965 e 1979, foram amplamente estudados por Andreatta (2009). 
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visto que a arenização afetaria mais os pequenos e médios produtores 
(aqueles com menos de 500 ha) do que os grandes produtores (com mais 
de 500 ha), se levada em consideração a relação entre superfície dos areais 
e área disponível à produção agrícola.

Silva (2017) afirma que, há pouco tempo, diziase que a expansão do 
eucalipto colocaria em risco o Pampa, mas, diante da atual conjuntura 
econômica, a maior ameaça é o cultivo de soja, bastando olhar a paisagem, 
para se perceber que os antigos campos de coxilhas, tradicionalmente 
utilizados para o desenvolvimento da pecuária, revelam reminiscências de 
um modelo econômico em extinção, pois os campos estão sendo 
convertidos em lavouras de soja. Segundo esse autor, o impacto imediato 
desta conversão (campo/lavoura de soja) é a perda de habitats e a expulsão 
das espécies, associadas à contaminação do solo, da água (superficial e 
subterrânea) e dos alimentos, resultantes da utilização de insumos 
agroquímicos. 

Como mencionado, os campos nativos têm, historicamente, aptidão 
natural ao desenvolvimento da pecuária, no entanto esta atividade vem 
decaindo, tanto em área quanto em produção, exceto pelos últimos 11 
anos, nos quais ocorreu uma retomada da atividade. Contudo, a pecuária 
vem perdendo espaço para as monoculturas, ao longo de décadas. Além 
disso, outras atividades não voltadas à agricultura vêm sendo estudadas, 
como alternativas de revalorização da pecuária. 

O mosaico de fotografias na Figura 22 ilustra distintos usos da terra 
sobre colinas, associadas a depósitos eólicos estáveis e/ou instáveis, bem 
como a atividades, que determinam as dinâmicas ambiental e econômica 
do Pampa brasileiro. 
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a. Primeiro plano da foto, colina coberta com 

vegetação herbácea de campo nativo, com 

presença de butiá anão (Butia lallemantii); 

segundo plano da foto, relevo tabular (cerro) – 

Município de Manoel Viana (RS)

b. Propriedade rural, com usos de pecuária 

extensiva, em colina coberta com vegetação 

herbácea nativa e com presença de 

ravinamentos na meia vertente; propriedade 

rural, com resteva, oriunda do plantio direto, 

em topo de colina – Município de Manoel 

Viana (RS)

c. Colinas, associadas a campos de dunas 

(dunefields) no Quaternário, dispostas de forma 

alongada no sentido SENO, com cobertura de 

pastagem artificial (Brachiaria decumbens), 

como forma de estabilização da erosão difusa, 

em sulcos, e para uso na atividade de pecuária 

extensiva.

d. Topo de colina, constituída de deposição 

eólica quaternária instável, com cultivo de 

monocultura de milho ‒ Município de Manoel 

Viana (RS).
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e. Primeiro plano da foto, colina coberta com 

vegetação herbácea de campo nativo, com 

presença de butiá anão (Butia lallemantii) e 

parcela com cobertura de pastagem artificial 

(Brachiaria decumbens); segundo plano da 

foto, mata ciliar, situada na planície aluvial do 

rio Ibicuí; terceiro plano da foto, relevo tabular 

(cerro).

f. Depósito eólico quaternário, ancorado em 

torno de relevo tabular, com vertente suavizada 

a NO, devido a esta deposição a sotavento, 

com tentativa de estabilização, a partir do uso 

de cobertura de pastagem artificial (Brachiaria 

decumbens), em curvas de nível.

g. Detalhe da deposição eólica em trilha de 

pisoteio de gado bovino, situada em um topo 

de colina, com cobertura de pastagem artificial 

(Brachiaria decumbens).

h. Primeiro plano da foto, colina com cultivo de 

soja; segundo plano da foto, depósito eólico 

instável e em franco processo de ravinamento; 

terceiro plano da foto, cultivo de eucaliptos ‒ 

Município de São Francisco de Assis (RS).

Figura 22  Mosaico de fotografias: tipos de uso da terra sobre colinas, associadas a depósitos 

eólicos estáveis e/ou instáveis

Fonte: Acervos pessoais de Roberto Verdum e de Tania Gomes, a partir de trabalho de campo 

(novembro, 2014)
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O cultivo de eucalipto, seja enquanto perspectiva econômica, seja 
enquanto forma de minimizar os impactos da arenização, mostrouse 
ineficiente, sobretudo, em relação ao combate dos processos erosivos, 
conforme ressalta Caneppele (2017). O cultivo do eucalipto em área em 
processo de arenização não é capaz de controlar o retrabalhamento dos 
sedimentos, especialmente, nas feições associadas a agentes hídricos, 
como as ravinas. O plantio sobre areais não impede o processo de 
escoamento concentrado e a mobilização de sedimentos. O plantio de 
espécies arbóreas seria aconselhável, apenas para o controle da erosão 
eólica, em áreas, nas quais o processo ainda não se encontra em um 
estágio avançado, uma vez que estas funcionariam como anteparo ou 
proteção ao impacto das gotas de chuva (CANEPPELE, 2017).

Cabe ressaltar que, atualmente, estudos incipientes vêm focando em 
outros usos da terra, sobretudo, nos que podem propiciar novas soluções, 
no sentido de minimizar os problemas causados pelo processo da 
arenização, como, por exemplo, investigações geotécnicas, que busquem 
contribuir com a estabilização das areias e com sua utilização, como 
material alternativo, na pavimentação de estradas rurais ou, ainda, em 
estudos de viabilidade técnica, quanto à utilização dos sedimentos 
provenientes de areais na confecção de tijolos, visando ao aproveitamento 
em construções rurais (ALMEIDA et al., 2017). Contudo, as propostas 
apresentadas podem ser consideradas inviáveis, uma vez que poderão 
agravar ainda mais o processo de arenização. 

Por outro lado, estudos de revalorização da atividade de pecuária 
vêm comprovando a sua viabilidade, considerando a aptidão primaria dos 
campos herbáceos sulinos. Iniciativas de conservação das pastagens do 
Cone Sul, promovidas pela Alianza del Pastizal, vêm se tornando cada vez 
mais importantes e ganhando apoio, inclusive, por parte dos pecuaristas, 
que veem a adesão a essa iniciativa como uma forma lucrativa de promover 
a preservação e a conservação dos campos, de valorizar a paisagem, a 
cultura e, sobretudo, a atividade da pecuária. 

A aliança, lançada em 2006, é uma iniciativa da Bird Life International 
e é executada por parceiros locais, como, por exemplo, Aves Argentina, 
Guyra Paraguay, SAVE Brasil e Aves Uruguay, pelos quais os pecuaristas 
podem aderir à ideia, fazendo parte da iniciativa. Os produtores brasileiros, 
uruguaios, argentinos e paraguaios, que fazem parte do grupo, seguem 
uma série de orientações sobre manejo de pastagens e sobre produção 
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animal. A aliança possui selo de certificação de qualidade7 sobre a carne 
comercializada no Brasil e no exterior.

O selo, além de garantir qualidade, estabelece uma espécie de 
terroir, dando à carne produzida nos campos herbáceos do Pampa uma 
especificidade única no mundo. No entanto, a Alianza del Pastizal estima 
que, anualmente, um milhão de hectares sejam convertidos da pecuária 
para outra forma de produção mais intensiva, em detrimento dos campos 
naturais do Cone Sul (composto por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai).

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

Constatase que a dinâmica das chuvas torrenciais na região dos 
areais – eventos extremos – se tornou mais frequente e, por vezes, mais 
intensa, no decorrer dos 90 anos de dados analisados. Constatase, 
também, a associação de tais eventos à maior participação dos Complexos 
Convectivos de Mesoescala (CCM), decorrentes da intensificação dos Jatos 
de Baixos Níveis (JBN) no transporte de umidade da bacia Amazônica para 
a bacia do Prata. Desta forma, observase um bom exemplo de conexão 
sistêmica, associando os efeitos das mudanças ambientais da Amazônia às 
do Pampa.

Especificamente, neste espaço geográfico pampiano há a 
associação de processos naturais singulares, em escalas global e local, à 
apropriação histórica humana, que resultam em uma paisagem com 
interações altamente dinâmicas. Se as condições climáticas se apresentam 
notadamente particulares, sobretudo, no que se refere à dinâmica 
pluviométrica, as respostas hidrogeomorfológicas seguem um efeito em 
cascata. Chuvas extremas são os mecanismos, que disparam a erosão dos 
solos friáveis, amplificando os processos de arenização nas encostas e 

7. Objetivos da certificação: 1) Conservação dos campos nativos da região, sob sistemas de produção, associado 
à conservação da biodiversidade; 2) Fortalecer a atividade pecuária, baseada em campos nativos manejados 
responsavelmente, aceitando um percentual de modificação ambiental, que torne eficiente o sistema de 
produção e que o fortaleça, como alternativa, frente a sistemas produtivos baseados, principalmente, na 
conversão dos campos nativos; 3) Reconhecimento e valorização dos benefícios ambientais e sociais da 
atividade pecuária pastoril, promovidos através do selo; 4) Mitigação da Mudança Climática Global, uma vez que 
os animais produzidos sob este selo garantem uma superfície territorial, que funciona como sumidouro de 
carbono, em um sistema de produção de uma cabeça por hectare e que não depende da suplementação de 
grãos, produzidos mediante sistemas agrícolas de altas emissões. Fonte: SAVE Brasil (em http://
www.savebrasil.org.br/pampa/).
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modificando a carga sedimentar nos cursos d'água. Essas crises erosivas 
moldam e remoldam os rios das bacias hidrográficas, sob processos de 
arenização, numa morfodinâmica que pode ser vislumbrada por fases 
contrastantes. 

Além disso, evidenciase que uma das principais causas dos 
processos hídricos de ravinamentos e de voçorocamentos, assim como a 
expansão das machas arenosas, está associada à reestruturação da 
drenagem, ao longo do tempo geológico, pelos alçamentos tectônicos na 
região. Tal reestruturação provocou alterações no nível de base regional e 
expôs os arenitos das formações Guará e Botucatu. A exposição destas 
formações, de característica friáveis, contribui, por sua vez, para a 
intensificação dos processos erosivos, sob a influência do clima subtropical 
úmido atual. 

No que se refere às formas de apropriação e uso, relacionadas à 
ocupação das sociedades humanas, registrase que os campos nativos do 
Pampa têm, historicamente, aptidão ao desenvolvimento da pecuária. No 
entanto, esta atividade vem decaindo, tanto em área quanto em produção, 
exceto pelos últimos 11 anos, nos quais ocorreu uma retomada da 
atividade. Os distintos usos da terra sobre colinas, associadas a depósitos 
eólicos estáveis e/ou instáveis, determinam as dinâmicas ambiental e 
econômica da região. A conversão de uso da terra de campo nativo em 
lavoura, para o plantio de cultivos temporários, através da agricultura 
mecanizada, potencializa os processos erosivosdeposicionais sobre esses 
depósitos eólicos, intensificando a pressão sobre os recursos hídricos, 
sobre as formações superficiais e sobre os solos, que são particularmente 
sensíveis à erosão.
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IILLHHAASS  HHIIDDRROOPPEEDDOOGGEEOOLLÓÓGGIICCAASS  
NNOO  SSEEMMIIÁÁRRIIDDOO  NNOORRDDEESSTTIINNOO  EE  NNOO  

PPAAMMPPAA  GGAAÚÚCCHHOO::  
UUMM  EESSTTUUDDOO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO

FFrraannkklliinn  MMeennddoonnççaa  LLiinnhhaarreess
JJeeaann  CCaarrlloo  GGeessssii  CCaanneeppppeellee

RRoobbeerrttoo  VVeerrdduumm
PPeeddrroo  CCoossttaa  GGuueeddeess  VViiaannnnaa  

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

A seca tem sido considerada um fenômeno natural que afeta 
praticamente 25% da população mundial, e que é inerente às variações 
meteorológicas em diferentes climas, sendo mais contundente nos climas 
áridos, semiáridos e subúmidossecos. É um fenômeno ainda difícil de se 
prever e que se estende por uma grande extensão territorial da superfície 
terrestre. 

Quanto aos impactos negativos desse fenômeno à(s) sociedade(s) 
humana(s), avaliase que ainda há dificuldades de diferentes dimensões, 
para se poder mitigar seus efeitos e para se reduzir as vulnerabilidades 
sociais, sopesando as inevitáveis variações do clima terrestre, que as 
geram. Considerase, inclusive, que este fenômeno é o principal obstáculo 
ao crescimento e à melhoria do bemestar das populações do semiárido, 
provocando desequilíbrios socioeconômicos, sobretudo, em termos de 
atividades agrícolas familiares e empresariais. Neste capítulo, procurase 
salientar a importância do armazenamento hídrico no solo e nos aquíferos, 
tanto no caso do Semiárido do Nordeste brasileiro como no sudoeste do 
Pampa gaúcho, sob a influência do clima subtropical úmido. 
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Em relação ao Semiárido nordestino, a seca é um fenômeno 
associado às irregularidades pluviométricas, para o qual se procuram 
alternativas, tais como a perfuração de poços e a construção de açudes e 
de reservatórios de superfície. No entanto, cada vez mais, buscamse 
opções ao atual modelo de exploração hídrica que ampliem a capacidade 
de atendimento das demandas socioeconômicas, sobretudo, as do espaço 
agrícola. 

Já no sudoeste do Pampa gaúcho, considerando a existência dos 
areais e a variabilidade pluviométrica, as principais problemáticas 
discutidas neste capítulo tratam da afirmação da existência de deserto e de 
desertificação naquele espaço geográfico. Neste sentido, analisamse as 
dinâmicas pluviométricas em diferentes escalas temporais, para se 
comprovar a dissociação desses conceitos das dinâmicas naturais do meio 
pampiano. Além disso, destacase que os areais possuem intrínseca relação 
com o Sistema Aquífero Guarani (SAG), pois atuam como pontos de 
infiltração, de filtragem e de recarga hídrica, valorizandoos, como 
prestadores de serviços ambientais.

PPAARRAAÍÍBBAA    SSEERRTTÃÃOO

TTiippooss  ddee  sseeccaass  ee  aa  sseeccaa  aattmmoossfféérriiccaa::  oo  sseennssoo  ccoommuumm  ddaa  
ddiinnââmmiiccaa  pplluuvviioommééttrriiccaa  iirrrreegguullaarr

A seca é, provavelmente, o mais complexo e o menos entendido dos 
fenômenos da natureza, afetando um número maior de pessoas do que 
qualquer outro fato natural. Nas últimas décadas, verificouse a inabilidade 
da maioria dos governos em mitigar seus efeitos, a curto prazo, e de 
reduzir a vulnerabilidade da sociedade, no longo prazo, para o convívio 
com o fenômeno, que é parte inevitável do clima. A seca difere de outros 
desastres naturais por ser um processo que acontece de forma lenta e pela 
dificuldade na determinação de seu início e de seu fim, além de cobrir 
grande extensão territorial (QUIRING, 2009). Por essas razões, a 
quantificação dos impactos e a previsibilidade dos desastres associados a 
este fenômeno são tarefas difíceis, mais do que os demais (WILHITE, 1993).

O conceito de seca está intimamente relacionado ao ponto de vista 
do observador (CAMPOS, 1994; AB’SÁBER, 1987). Palmer (1965) definiu a 
seca como o intervalo de tempo, geralmente, da ordem de meses ou, até 
mesmo, de anos, durante o qual a precipitação diminui consideravelmente, 
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em relação a um valor esperado ou apropriado (CAVALCANTI, 2002). 
As secas são o principal obstáculo ao crescimento e à melhoria do 

bemestar das populações do Semiárido. Sua ocorrência provoca grandes 
desequilíbrios econômicos, sociais e ambientais, afetando a pequena 
agricultura de subsistência e, também, a agricultura comercial de grande 
porte, assim como as pecuárias bovina, suína, caprina e ovina. De uma 
maneira geral, a seca está fortemente associada a situações de extrema 
pobreza.

Wilhite (1999), em sua publicação Lidando com secas – Em busca 
de um plano de ação, considera a seca como uma característica normal e 
decorrente do clima, que, de certa maneira, afeta praticamente todos os 
países. Afirma, ainda, que, no mundo, os desastres naturais induzidos pela 
seca aumentaram significativamente, desde os anos de 1960. Esta 
preocupação é intensificada pela ocorrência, em vastas áreas, de longas 
secas, que geraram sérias consequências socioeconômicas e ambientais, 
em escala global.

Os efeitos mais graves das secas decorrem de um descompasso 
momentâneo entre a oferta de água, provida irregularmente pela natureza, 
e as necessidades de uma determinada atividade, gerada pela sociedade. 
Em qualquer área, a natureza geralmente produz uma vegetação 
harmônica, em relação ao ciclo de umidade disponível ao crescimento da 
planta, mas o ser humano frequentemente viola essa harmonia, 
introduzindo cultivos de pouca adaptação hídrica e, assim, a crença sobre a 
seca é aumentada pelo mau uso da terra.

Há muito se reconhece que as secas periódicas, que castigam a zona 
semiárida do Nordeste, são naturais, assumindo dimensões de calamidade 
pública, por causa da situação de pobreza, em que vive a maior parte de 
seus habitantes (NOBRE, 2012). A diminuição drástica da precipitação 
anual, quando da ocorrência de uma grande seca, associada, às vezes, à 
concentração desta precipitação em curto período, frustra as safras, 
debilita ou dizima a pecuária e exaure as reservas de água de superfície 
(CARVALHO, 2012). Em alguns casos, os impactos da seca são tão fortes 
que ainda permanecem efeitos residuais, forçando famílias a se desfazerem 
de parte de seus bens móveis e imóveis, o que acentua a concentração de 
terras em uma área, que já encerra problemas neste aspecto (SOUZA et al., 
2000).

As secas ocorrem em qualquer região climática e são caracterizadas 
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pelo déficit entre a precipitação pluvial e a evapotranspiração potencial 
(WILHITE, 2000). A gravidade da seca aumenta com a associação de 
temperaturas de ar elevadas, ventos fortes, baixa umidade do ar e 
condições locais de solo, relacionadas, principalmente, a taxas de infiltração 
e de retenção de água e a sua erodibilidade potencial (FREITAS, 2005). A 
ocorrência de seca varia de região para região, devido aos diferentes 
sistemas climáticos de cada localidade (WILHITE, 2000). Há que se salientar 
que a maioria dos autores não leva em consideração as condições de 
armazenamento hídrico do solo e dos aquíferos, quando estes estão 
presentes.

Para Redmond (2002), não existe um conceito universal, para definir 
a seca, o que permite que suas significações sejam dependentes da 
temática de abordagem. Alguns autores, como Wilhite (1999) e Blain e 
Brunini (2005), classificaram a seca em quatro diferentes categorias, de 
acordo com os seus efeitos: meteorológica, agrícola, hidrológica e 
socioeconômica. Tais definições estão de acordo, ao considerarem que a 
seca é uma condição de insuficiência de água no solo, causada por déficit 
de precipitação, durante certo período de tempo. Contudo, em todas estas 
conceituações, a leitura é dominantemente feita da superfície para a 
atmosfera, deixando de lado o que existem abaixo da linha da superfície, 
ou seja, negligenciando as águas subterrâneas.

Para Souza et al. (2000), a seca meteorológica é uma consequência 
do efeito de fenômenos atmosféricos na redução da pluviometria de uma 
região. Segundo Pires (2003), a seca meteorológica é caracterizada pelo 
déficit da precipitação, em relação a um valor normal, e se caracteriza pela 
falta de água, induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a 
evaporação, a qual depende de outros elementos, como velocidade do 
vento, temperatura, umidade do ar e insolação. A definição de seca 
meteorológica deve ser considerada como dependente da zona de 
ocorrência, uma vez que as condições atmosféricas, que resultam em 
carência de precipitação, podem ser muito diferentes, de uma zona para 
outra. A seca meteorológica é expressa, apenas, com base no grau de 
secura e na duração do período seco, comparados a algum estado normal, 
ou seja, é caracterizado pelo déficit da precipitação, em relação a um valor 
normal (FERNANDES et al., 2009).

A seca agrícola, segundo a World Meteorological Organization 
(1975), definese como a pouca disponibilidade ou a inexistência de 
umidade no solo, que torna insuficiente o suprimento de água às culturas, 
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considerando as perdas por evapotranspiração. Para Pires (2003), a seca 
agrícola se manifesta, geralmente, antes da seca hidrológica e logo após a 
seca meteorológica. A combinação dos tipos de seca meteorológica e 
hidrológica está diretamente ligada a impactos na agricultura, 
ocasionando, assim, a seca agrícola. O início de uma seca agrícola pode se 
distanciar do de uma seca meteorológica, pois depende, quase 
exclusivamente, da disponibilidade de água na zona radicular das culturas, 
no solo (FERNANDES et al., 2009).

A seca hidrológica é um tipo de seca, que se caracteriza por ocorrer 
por um período de tempo mais longo e por um déficit de chuva mais 
acentuado. Esse tipo de seca está associado à redução dos níveis médios 
de água nos reservatórios superficiais e subterrâneos, por um determinado 
espaço de tempo. Uma das metodologias, para se de identificar secas 
hidrológicas, é a utilização de índices, que permitem identificar episódios 
extremos e classificálos, no que tange à intensidade do evento 
prolongado (MEDEIROS et al., 2016).

A seca socioeconômica está relacionada ao impacto da seca sobre 
as atividades humanas, incluindo os impactos diretos e indiretos na 
produção agrícola e em outras atividades econômicas, segundo Fernandes 
et al. (2009). Tal ocorre, quando o déficit de água induz à falta de bens ou 
de serviços (energia elétrica, alimentos, abastecimento público de água), 
devido a um volume de água inadequado, resultante de uma má 
distribuição de chuvas, de um aumento no consumo ou, ainda, de um mau 
gerenciamento de recursos hídricos. A seca socioeconômica está 
relacionada a prejuízos financeiros e ambientais, causados pela ausência 
contínua de água em uma região ou em uma determinada localidade, 
destacandose os impactos e a vulnerabilidade desses locais (SANTOS, 
2008). A seca socioeconômica é uma consequência dos demais tipos, 
sendo caracterizada monetariamente (KEYANTASH; DRACUP, 2002).

A seca, além de ser um problema climático, é uma situação que gera 
dificuldades sociais para a população de determinada região. A falta de 
água torna difícil o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. 
Entretanto, nos últimos anos, observase que esse fenômeno climático tem 
sido agravado por influências sociais, como, por exemplo, pelo uso de 
métodos inadequados de agricultura, como o sobrepastoreio, as 
queimadas e o desmatamento, e pela exploração excessiva de águas 
subterrâneas.



124 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Linhares; Caneppele; Verdum & Vianna

De uma maneira geral, percebese que aqueles que se debruçam 
sobre o fenômeno das secas pouco olham para o substrato geológico, 
para as condições de armazenamento hídrico e, por consequência, para a 
situação aquífera. Assim, perdese o olhar sobre as grandes, médias e 
pequenas reservas subterrâneas, que podem aliviar os efeitos das secas, 
notadamente, a agrícola e a econômica. Este capítulo tem, como um dos 
seus objetivos, lançar, ou relançar, um olhar em maior profundidade para o 
caso do Semiárido nordestino, e, possivelmente, comparálo com a 
situação de determinadas regiões do Rio Grande do Sul. 

AAss  iillhhaassooáássiiss::  aaqquuííffeerrooss  ppootteenncciiaaiiss  ee  eeffeettiivvooss

O entendimento hidrogeológico, que é a base para a gestão das 
águas subterrâneas, é alicerçado em diversas ciências, destacandose, 
entre elas, a Geografia, a Geologia, a Geomorfologia, a Hidrologia, além, 
obviamente, da Climatologia. Atualmente, existe, no Semiárido nordestino, 
um conhecimento sobre a Geologia na escala 1:250.000, que permite 
estudar a ocorrência de aquíferos em escala regional. Todavia, o 
entendimento dessas áreas, quanto ao armazenamento de água, é 
baseado, apenas, na análise de dados de exploração de poços 
estratigráficos, havendo pouca utilização da Geofísica na região (FEITOSA, 
2008). 

A presença de água no subsolo é produto das características do solo 
e da geologia, assim como do clima da região. As áreas formadas por 
rochas cristalinas apresentam sistemas aquíferos do tipo fissural, com baixa 
produtividade, sendo que as melhores condições de armazenamento de 
recursos hídricos subterrâneos estão presentes nas bacias sedimentares. A 
importância destas se evidencia, por exemplo, no estado do Ceará, em que 
a área total irrigada é de cerca de 55 mil hectares, sendo 56% desta área 
banhada com água de açudes e 44%, com água subterrânea (LEITE, 1996).

Rebouças (2005) mostra que o Semiárido nordestino tem um 
potencial hidrogeológico de 1 milhão de m³/ano nas áreas, que compõem 
o embasamento cristalino. Nas áreas sedimentares, esse potencial seria da 
ordem de 20 bilhões de m³/ano de água subterrânea de boa qualidade. No 
entanto, os ambientes de domínio de rochas cristalinas ocupam cerca de 
511.827 km² (52%) do Semiárido, tornandose, quase sempre, a única 
alternativa viável de exploração, por parte da população das áreas rurais. 
Nestas regiões, durante os períodos críticos, as populações se valem, 
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apenas, das águas extraídas dos poços rasos, construídos nos aluviões. 
Estimase que as manchas aluvionares, depositadas ao longo da rede de 
drenagem da região semiárida, não ultrapassem 35.000 km² (LOPES et al., 
2013), ou seja, menos de 4% da superfície da região.

AA  ddiissttrriibbuuiiççããoo  eessppaacciiaall  ddaass  iillhhaass  hhiiddrrooggeeoollóóggiiccaass  nnoo  SSeemmiiáárriiddoo  
bbrraassiilleeiirroo

Apresentamse, aqui, dados levantados e interpretativos de escala 
regional, na forma de mapas, compreendendo o Semiárido como um todo 
e tendo o polígono das secas como recorte espacial, porém, em 
determinados momentos, a análise extrapola os limites do espaço do 
polígono das secas. 

A proposta de análise geográfica em escala regional considera as 
condições hidrogeológicas fundamentais no entendimento das questões 
hídricas no Semiárido nordestino, as quais são embasadas nos substratos 
geológicos, nas precipitações e nas vazões dos poços. 

A Tabela 1 mostra que aproximadamente metade do território do 
Semiárido tem potencial para receber e para armazenar água, ou seja, 
possui potencial aquífero. A distribuição destas áreas demonstra 
exatamente quais são as áreas mais atingidas pela semiaridez, isto é, 
aquelas em que predominam as formações, que, em princípio, poderiam 
ser chamadas de aquífugos ou de aquitardos, segundo a classificação 
proposta por Castany (1967).

Tabela 1  Quantificação das áreas, por unidade hidrogeológica, na região semiárida do 

Nordeste do Brasil

Fonte: CPRM (2003)
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A Figura 1 apresenta a distribuição geográfica dos domínios 
hidrogeológicos na região semiárida do Nordeste do Brasil. Os estados da 
Paraíba e de Pernambuco, juntamente com as porções centrais do Ceará e 
do Rio Grande do Norte, são os locais que apresentam menores índices de 
precipitações. Nestas áreas, o problema da ausência de aquíferos se alia 
ao da baixa precipitação. 

Figura 1  Mapa dos domínios hidrogeológicos do Semiárido do NE do Brasil

Fonte: CPRM (2003)
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A Tabela 2 expressa, numericamente, a ocorrência de áreas com 
predominância de classes de vazões e a quantidade de poços existentes, 
em cada uma destas classes, além de apresentar uma classificação 
qualitativa, baseada nas vazões reais medidas. Na mesma tabela, percebe
se que quase metade do território natural do Semiárido tem possibilidade 
de receber e de armazenar água, ou seja, possui bom potencial aquífero. 

Tabela 2  Vazões médias dos poços na região semiárida do Nordeste do Brasil

Fonte: CPRM (2003)

A distribuição destas áreas demonstra quais são os espaços mais 
atingidos pela semiaridez, que são aqueles, em que predominam as 
formações, que, em princípio, poderiam ser chamadas de aquífugos ou 
aquitardos, segundo a classificação de Castany (1967).

Está evidente, nas zonas em que predominam as rochas cristalinas, 
que sua pouca capacidade natural de armazenamento e de transmissão de 
águas revela os problemas causados pelas suas características 
pedogeológicas. Assim, a maior parte dos territórios dos estados de 
Pernambuco, da Paraíba, de Sergipe, de Alagoas, do Rio Grande do Norte e 
do Ceará se refletem nos índices de disponibilidade destes estados, que 
estão entre os mais baixos do país (REBOUÇAS, 2000). 

Quanto à expressão espacial das zonas de vazão, as mais baixas 
correspondem a 47,3% da área, que guarda relação espacial com os 52% de 
zonas hidrogeológicas, classificadas como aquífugos e aquitardos. Porém, 
quando comparamos os dados do número de poços existentes e de suas 
vazões de teste, observase que 77,3% deles está abaixo de 3 m³/h, o que 
nos induz a admitir que se perfura mais em zonas de menor potencial de 
águas subterrâneas.

As fraturas existentes no domínio das rochas cristalinas não 
contribuem, de forma expressiva, para o armazenamento de água 
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subterrânea, uma vez que suas reservas hídricas são limitadas e que suas 
vazões apresentam médias inferiores a 3 m³/h. Além das fraturas, nas zonas 
do substrato cristalino só existem condições de ocorrência de água nos 
aluviões, próximos a redes de drenagem. De maneira geral, as zonas 
cristalinas apresentam facilidade de escoamento superficial e baixa 
capacidade de infiltração de água no solo. Essas características podem 
explicar a opção pela construção de um número expressivo de açudes e de 
barragens nestas zonas.

BBaacciiaass  sseeddiimmeennttaarreess  nnoo  SSeemmiiáárriiddoo  nnoorrddeessttiinnoo

Diferentemente das rochas do embasamento cristalino, as bacias 
sedimentares mostram uma melhor situação hidrogeológica, 
comportando, igualmente, os maiores volumes de água armazenada nas 
camadas subterrâneas da região semiárida. O mapa da Figura 2 mostra as 
principais bacias sedimentares do Nordeste brasileiro. Das 26 bacias 
apresentadas, interessamnos as interiores, assim, as seis bacias litorâneas: 
São Luiz, Barreirinhas, PernambucoParaíba, SergipeAlagoas, Almada e 
Jequitinhonha, não serão analisadas, por se situarem em zonas sem 
relevância hídrica para a região semiárida ou por serem externas a ela. 
Logo, exporemos, brevemente, a respeito das 20 restantes, sem deixar de 
salientar que a dimensão escalar entre elas é díspar. Enquanto cinco delas 
têm grande extensão ‒ Parnaíba, Urucuia, Tucano, Potiguar e Araripe ‒, as 
quatro últimas talvez merecessem o grau de grandes ilhas. As 15 menores 
podem ser comparadas, inclusive, a ilhas hídricas ou oásis potenciais, em 
meio ao Semiárido, enquanto a Bacia do Parnaíba extrapola a escala de 
análise e pode ser comparada a um continente hídrico. 

A seguir, fazse uma breve explanação sobre os principais dados 
hidrogeológicos destas bacias sedimentares, aqui, denominadas ilhas 
hidrogeológicas. Algumas delas serão agrupadas por similitude, por 
proximidade, por continuidade e por conectividade hídrica superficial ou 
subterrânea. Por fim, é importante lembrar que, por menores que sejam as 
ilhas aqui apresentadas, elas terão sempre uma grande importância local, 
em caso de seca, e, quanto mais intensa for a seca, maiores serão os seus 
valores estratégicos.
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Figura 2  Localização dos terrenos cristalinos e das bacias sedimentares do Nordeste

Fonte: Feitosa (2008)

Bacia (Chapada) do Araripe
Essa bacia está situada na bacia do rio Jaguaribe. A bacia sedimentar 

do Araripe tem uma área de, aproximadamente, 11.000 km², abrangendo 
porções de Pernambuco, do Ceará e do Piauí, e sendo uma divisora das 
bacias dos rios Jaguaribe (CE), ao norte, São Francisco (PE), ao sul, e 
Parnaíba (PI), a oeste. Nessa bacia, a água subterrânea é a principal fonte 
de recurso hídrico à população. A precipitação, nessa região, é típica de 
clima tropical, apresentando duas estações (chuvosa e seca). O primeiro 
período se inicia no verão e atinge o seu auge na transição verãooutono. 
As chuvas registradas mostram precipitação anual média de, 
aproximadamente, 940 mm/ano, ocorrendo valores mais altos entre 
janeiro e abril e mais baixos entre junho e novembro (KIMURA, 2003).

Na divisão hidrogeológica, esta bacia é dividida em três sistemas 
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aquíferos principais: Aquífero Superior (formações Exu e Arajara); Aquífero 
Médio (formações Rio da Batateira, Abaiara e Missão Velha); e Aquífero 
Inferior (Formação Mauriti e parte basal da Formação Brejo Santo). Os 
depósitos sedimentares desta bacia representam diferentes unidades 
hidroestratigráficas, que são baseadas em suas propriedades 
hidrodinâmicas. Assim, os aquíferos e os aquitardos da bacia são, em geral, 
coincidentes com os seus representantes estratigráficos (Figura 3). A 
principal unidade aquífera, que garante o fornecimento de água na área de 
estudo, é coincidente com a dos arenitos da Formação Missão Velha, 
definidos como parte do Sistema Aquífero Médio (DNPM, 1996).

Figura 3  Representação estratigráfica da bacia do Araripe e conotações hidrogeológicas

Fonte: COGERH (2018)

As reservas de água subterrânea são divididas entre contínuas e 
reguladoras. As reservas contínuas representam os volumes de água 
acumulados, que independem da sazonalidade, e, nas reguladoras, o 
volume de água é renovável a cada período anual ou interanual, o que 
corresponde à recarga do aquífero. As reservas reguladoras são calculadas 
em 112×106 m3/ano e totalizam somente 0,13% das reservas 
permanentes. 

Bacias de Iguatu/Malhada Vermelha/Lima Campos/Icó
Esta área de drenagem é composta por quatro pequenas bacias, 

situadas na porção sudeste do Ceará, e ocupa cerca de 1.000 km². Os 
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sedimentos existentes nesta bacia são compostas por clásticos, com 
formações arenoargilosas não consolidadas (SILVA; SCARDIA, 2016). Os 
poços são perfurados indiscriminadamente, em várias unidades litológicas, 
tendo, geralmente, profundidades inferiores a 100 m. Todavia, a explotação 
de água subterrânea é pequena na região, devido à grande oferta de água 
superficial, estocada no reservatório Orós. 

Bacia Lavras de Mangabeira
Esta bacia é formada por três pequenas bacias, localizadas na porção 

sudeste do Ceará, e possui uma área de 60,27 km². Os aquíferos Serrote do 
Limoeiro e Iborepi apresentam boa potencialidade para o uso de águas 
subterrâneas. CPRM/UFC (2008) realizou estudos sobre a potencialidade 
desta bacia, que pode alcançar 4,6×106 m3/ano, com disponibilidade média 
de, aproximadamente, 1×106 m³/ano.

Bacias de Coronel João Pessoa/Marrecas/Pau dos Ferros
Estas bacias podem ser consideradas pequenas, pois possuem áreas 

de 16 km², de 27 km² e de 65 km², respectivamente. As bacias de Coronel 
João Pessoa, de Marrecas e de Pau dos Ferros estão inseridas no setor 
oeste do Rio Grande do Norte e são constituídas, em sua maior parte, por 
sedimentos de arenitos finos a grossos, de siltitos e de argilitos, 
provenientes da Formação Antenor Navarro. Devido à falta de trabalhos 
sobre poços e sobre águas subterrâneas, considerase que, nas zonas 
arenosas destas bacias, assim como ocorre em outras bacias, os 
reservatórios podem apresentar potencial hidrogeológico entre baixo e 
médio.

Bacia (Chapada) Serra dos Martins
Essa bacia possui uma área de 405 km² e está inserida no Rio Grande 

do Norte, mais precisamente, na porção centrosudoeste. A Cobertura 
Serra dos Martins é formada por arenitos de granulometria média. Essa 
zona é considerada uma bacia sedimentar, mas tem a forma de uma serra e 
o posicionamento topográfico de uma cobertura elevada no relevo, 
resultando daí o seu nome de Serra dos Martins. 
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Bacia Rio do Peixe
A bacia sedimentar do Rio do Peixe tem área de 1.300 km² e está 

inserida na porção noroeste da Paraíba (NASCIMENTO et al., 2018). Esta 
bacia é preenchida pelas formações Antenor Navarro, Sousa e Rio 
Piranhas, que são formadas por arenitos finos a grossos, por siltitos, por 
argilitos, por folhelhos e por arenitos calcíferos (LIMA FILHO, 1991). Sua 
estratigrafia condiciona a existência de dois aquíferos, o do Rio Piranhas e 
o de Antenor Navarro, que são separados pelo aquitardo Sousa 
(BRANDÃO, 2005). De acordo com CPRM/UFCG (2008), que realizaram 
estudos sobre as capacidades de recarga das bacias da região, durante os 
anos de 2005 e de 2006, esta área de drenagem possui uma potencialidade 
de 55×106 m3/ano e uma disponibilidade entre 27×106 m3/ano e 33×106 
m3/ano.

Bacia de Cedro
A bacia de Cedro possui área geográfica de 168 km² e está inserida 

na porção noroeste de Pernambuco. Essa bacia é constituída pela 
Formação Mauriti, que possui comportamento hidrogeológico similar ao 
da bacia do Rio do Peixe. Não há informações sobre o potencial hídrico 
desta bacia, mas, para Costa Filho e Costa (2008), este deve ser baixo.

Bacia de São José do Belmonte
A bacia de São José do Belmonte possui área de 755 km2, está 

localizada na porção centronorte de Pernambuco e tem, como aquífero 
predominante, a Formação Tacaratu, que é composta por arenitos médios 
a grosseiros, heterogêneos, com níveis caulínicos e com forte diagênese. 
Esta bacia mostra um desempenho de águas subterrâneas considerado 
heterogêneo, pois os poços perfurados neste aquífero apresentam 
variação extrema, oscilando de 1,0 m³/h a > 50,0 m³/h. 

Bacia de Mirandiba/Carnaubeira/Betânia/Fátima
Estas bacias estão localizadas na porção central do estado de 

Pernambuco e apresentam as seguintes dimensões: 143 km², 136 km², 280 
km² e 270 km², respectivamente. O potencial hidrogeológico de todas elas 
está representado pela Formação Tacaratu, unidade geológica constituída 
de arenitos médios a grosseiros, heterogêneos, com níveis caulínicos e 
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com forte diagênese, além de comportamento similar ao do aquífero 
Mauriti, em termos de ocorrência e de fluxo da água subterrânea. O 
conhecimento sobre esta área ainda é incipiente e seu potencial pode ser 
considerado baixo ou médio. Em alguns casos, é possível obter poços com 
boas produtividades, girando em torno de 30 m3 h1 (SILVA et al., 2010).

Bacia do Recôncavo/Tucano
As bacias sedimentares do Recôncavo e Tucano cobrem uma área 

de cerca de 50.000 km², distribuída desde o litoral baiano (bacia do 
Recôncavo), até o limite estadual entre Bahia e Pernambuco (bacia de 
Tucano). Nessas duas bacias podem ser encontrados três sistemas 
aquíferos: superior, representado pelas formações Marizal e São Sebastião; 
médio, representado pelo Grupo Ilhas e pela Formação Candeias; inferior, 
constituído pelas formações Sergi e Aliança. O sistema aquífero superior é 
o mais explotado, sendo a Formação São Sebastião a de maior potencial, 
com poços que atingem até 100 m3/h e espessura estimada em cerca de 
3.000 m.

Bacia Jatobá
A bacia do Jatobá é um prolongamento da Bacia do Recôncavo

Tucano e corresponde a uma bacia sedimentar, de afundamento bastante 
restrito, situada na zona centrosul do estado de Pernambuco, no interior 
da bacia hidrográfica do Rio Moxotó. Ocupa uma superfície de 
aproximadamente 5.600 km², tendo, como limites, a falha de Ibimirim (a 
norte); a falha de São Francisco, que a separa da subbacia de Tucano 
Norte (a oeste); e a borda flexural, nas demais direções (ARRUDA; CORRÊA, 
2018). O cálculo da disponibilidade instalada, a partir do cadastro de poços 
realizado pela CPRM, em 2002/2003, resultou no valor de 1930 m3/h ou 0,7 
hm3/ano, o que corresponde a 22,6% dos recursos renováveis e a 5,64% da 
potencialidade (UFPE/CPRM/FINEP, 2007). Os recursos explotáveis 
correspondem à diferença entre a potencialidade e a disponibilidade (UFPE/
CPRM/FINEP, 2007), tendo sido calculados em 9,3 hm3/ano nesta bacia, 
considerando um período de 50 anos.

Bacia Potiguar
A bacia Potiguar está localizada na extremidade nordeste do Brasil, 

mais precisamente, na margem costeira norte do estado do Rio Grande do 



134 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Linhares; Caneppele; Verdum & Vianna

Norte e no nordeste do Ceará. Apresenta área total de 60.000 km², sendo 
40% localizados na porção emersa (ARARIPE et al., 1994 apud UFPE/CPRM/
FINEP, 2007). É limitada, a oeste, pelo Alto de Fortaleza, a sudoeste e ao sul, 
pelo embasamento cristalino da faixa Seridó, e ao norte e a nordeste, pela 
cota de 200 m. Suas principais formações aquíferas são as do Grupo Apodi, 
com destaque para a Chapada do Apodi, na fronteira do Rio Grande do 
Norte com o Ceará.

Bacia do Parnaíba
A bacia sedimentar do Parnaíba representa o maior potencial de 

água subterrânea do Nordeste. Suas formações geológicas se apresentam 
como uma série alternada de camadas permeáveis e menos permeáveis, 
dando origem a sistemas aquíferos regionais, em condições hidráulicas 
livres e confinadas (às vezes, surgentes). Os principais aquíferos, ordenados 
conforme uma hierarquia de produtividade, são Cabeças, Serra Grande e o 
sistema PotiPiauí.

Bacia Sanfranciscana (Sistema Aquífero Urucuia)
Associação de aquíferos, que ocorre em arenitos flúvioeólicos do 

Grupo Urucuia ‒ Neocretáceo da bacia Sanfranciscana, que compõe a 
maior parte da cobertura fanerozoica do Cráton do São Francisco ‒, cuja 
área efetiva se estende por 76.000 km², desde o sul do Piauí, até o noroeste 
de Minas Gerais, tendo maior expressão, em área, no oeste do estado da 
Bahia. Os dados disponíveis admitem a proposição de quatro subtipos de 
aquíferos: aquífero livre regional, aquífero suspenso local, aquífero 
confinado ou semiconfinado e aquífero livre profundo. Os parâmetros 
hidrodinâmicos obtidos são: capacidade específica dos poços de, até, 17,2 
m³/h/m, transmissividade variando de 102 a 105 m²/s e condutividade 
hidráulica, de 105 a 107 m/s (GASPAR; CAMPOS, 2007).

AAss  iillhhaass  hhiiddrrooggeeoollóóggiiccaass  ee  ssuuaa  iinntteerrffeerrêênncciiaa  nnaa  ddiissppoonniibbiilliiddaaddee  
hhííddrriiccaa

Como se percebe neste capítulo, no que se refere ao Semiárido 
nordestino, a seca é um fenômeno conhecido e comumente atribuído, pela 
grande maioria dos estudiosos, a fatores climáticos, notadamente, a baixas 
expressivas no regime pluviométrico. Sabese que, ao longo do século 
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passado, a opção pela construção de açudes e de toda uma gama de 
reservatórios de superfície foi a tônica das políticas públicas de 
enfrentamento da escassez hídrica, provocada pelas secas, que, 
periodicamente, se repetem. Somente ao final do século 20, mais 
exatamente, a partir dos anos 1990, e nas duas primeiras décadas do 
século XXI, é que se procuraram alternativas a estas políticas. De um lado, 
houve ações de convivência com a semiaridez, através de um 
conglomerado de ONGs da Paraíba, articulado em torno da ASABrasil, no 
que se denominou Tecnologias Sociais Hídricas (TSHs); e, de outro lado, 
buscouse a efetivação da política de integração entre bacias, com 
destaque para o Programa de Integração do São Francisco (PISF). Estas 
duas propostas ainda foram complementadas, notadamente, no período 
de seca recente, entre 2011 e 2018, por uma grande expansão da Operação 
Pipa (OP), tocada, principalmente, pelo Exército Brasileiro. Apesar de esta 
última ter um caráter emergencial, alguns estudos já mostram que existe 
uma sedimentação da OP e, mesmo, a sua expansão, para fora do 
Semiárido (FILADELFO, 2019).

Porém, é evidente que o uso dos recursos subterrâneos existentes 
nas bacias sedimentares do Semiárido nordestino é negligenciado e que 
sua exploração está fora do quadro de grandes políticas públicas levadas a 
cabo, nos últimos dois séculos. Os dados aqui apresentados mostram que 
se perfura mais sobre os aquifugos e os aquitardos das formações 
cristalinas do que sobre os potenciais aquíferos das bacias sedimentares. 

Tudo indica que a visão regional sobre o Semiárido nordestino 
praticada em Brasília, notadamente, pela esfera federal de governo, 
despreza as bacias sedimentares e seus potenciais de armazenamento. 
Sendo assim, este trabalho quer chamar a atenção para a necessidade da 
promoção de um estudo mais detalhado sobre o potencial destas ilhas, 
presentes no sertão nordestino, com o objetivo de abrir mais uma frente 
de soluções hídricas, para a convivência com a semiaridez. Conhecer o real 
potencial aquífero destas formações, o uso natural de suas reservas e, até, 
imaginar soluções de recargas artificiais destes aquíferos constituem 
estudos, que devem contribuir para um melhor aproveitamento dos 
recursos naturais e, mesmo, dos potencialmente artificializados, que devem 
ter impacto positivo nos períodos de secas prolongadas.

Se as reservas superficiais dos grandes, dos médios e dos pequenos 
açudes estão expostas à evaporação solar, as águas subterrâneas têm, 
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naturalmente, uma defesa contra esta importante perda hídrica. 
Tais bacias estão divididas, do ponto de vista geomorfológico, em 

duas posições, de certa forma antagônicas: de um lado, há as chapadas ou 
depósitos sedimentares elevados, que formam altiplanos, como, por 
exemplo, as chapadas do Araripe e do Apodi, verdadeiras caixas dá́gua, 
elevadas acima da superfície regional, como se observou na Figura 3; de 
outro lado, existem as bacias com relevos negativos, cujos depósitos de 
sedimentos preenchem formas subsuperficiais do substrato cristalino, 
como no caso das bacias do Rio do Peixe (PB) e do Jatobá (PE). Tais 
diferenças nos relevos das bacias sedimentares não têm grande influência 
sobre o potencial de armazenamento, mas podem afetar o custo de 
exploração das águas subterrâneas, uma vez que as chapadas podem 
possibilitar uma economia importante de energia, o que torna as águas das 
regiões no seu entorno, conhecidas como “pés de Serra”, mais acessíveis e 
de exploração mais econômica.

O potencial das denominadas ilhas hidrogeológicas do Semiárido 
nordestino está demonstrado nos inúmeros projetos de perímetros 
irrigados, estabelecidos exatamente sobre elas. Entre estes, destacamse os 
presentes na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, e os das Várzeas 
do Souza, na Bacia do Rio do Peixe, na Paraíba.

Tanto as bacias sedimentares do Nordeste do Brasil, com suas 
potencialidades aquíferas, como os areais do Rio Grande do Sul, 
representam estruturas diferenciadas, em seus meios dominantes, mas não 
são menos importantes, para o desenvolvimento de ambas as regiões, 
como veremos no próximo tópico.

OO  PPAAMMPPAA  DDOO  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  SSUULL

NNaaddaa  ddee  cchhuuvvaass  ““bbeemm  ddiissttrriibbuuííddaass””  ee,,  ssiimm,,  iirrrreegguullaarriiddaaddee  
pplluuvviioommééttrriiccaa..

Em se tratando da dinâmica pluviométrica do sudoeste do Pampa, 
no Rio Grande do Sul (RS), e da sua relação com a presença dos areais, vale 
destacar os estudos de Verdum (1997; 2004; 2012), de Sanches (2013), de 
Binda e Verdum (2015), de Sanches et al. (2015) e de Binda (2016). Nestes 
estudos, as principais questões apontadas tratam da afirmação da 
existência de deserto e de desertificação neste espaço geográfico, assim 
como da dinâmica pluviométrica, associada à arenização (figuras 4 e 5). 
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Neste sentido, Binda e Verdum (2015) formulam as seguintes 
questões: 

O clima nessa área é seco ou passível à desertificação? São 
perceptíveis mudanças ou tendências climáticas que induziriam à 
instauração de um clima árido ou Semiárido? Haveria sazonalidade na 
precipitação de modo a caracterizar um período seco bem definido? 
Existiria outra explicação para as manchas de areia? (BINDA; VERDUM, 
2015)

Figura 4  Areal da Fazenda São João, no município de Alegrete (RS), onde ocorreram os 

primeiros experimentos de cobertura arbórea exótica, pelo Eng. Agr. João José P. Souto, na 

década de 1980, associandoo ao deserto e à desertificação

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2014)

Incialmente, para analisar a existência de desertos no espaço 
geográfico do RS, destacamos as referências, que tratam de situações de 
aridez, como UNEP (1992), Parsons e Abrahams (1994) e Conti (2008). 
Nelas, são apontadas as condições de secas prolongadas, em decorrência 
de reduzidos totais pluviométricos − entre 250 e 500 mm (semiáridos) e < 
250 mm (áridos) ‒ e do predomínio da evaporação, em relação ao volume 
de precipitação, que gera um déficit hídrico permanente, limita a existência 
de vida vegetal e animal, assim como restringe as atividades da(s) 
sociedade(s) humana(s) local(is).

Como contraponto à afirmação da existência de desertos no RS, 
Suertegaray (1987), Sartori (1993), Verdum (1997) e Rossato (2012) 
chamam a atenção para a questão de que, mesmo que a continentalidade 
afete a umidade nesse espaço geográfico, tal não resulta na redução da 
precipitação aos níveis de um clima, que se caracterize pela aridez. Ao 
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contrário, os totais pluviométricos anuais são frequentemente superiores a 
1.300 mm. 

Figura 5  Areal da Fazenda São João, no município de Alegrete (RS), com plantio de eucaliptos 

(Eucalyptus sp.) como tentativa de contenção da arenização

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2014)

Em análises desenvolvidas por Verdum (1997; 2004; 2012), as 
precipitações médias nas estações de Alegrete e de São Francisco de Assis, 
calculadas para o período entre 1970 e 1984, variaram entre 1.420 e 1.941 
mm, respectivamente, sendo que os totais pluviométricos mínimos 
estiveram entre 962 e 1.218 mm, enquanto os máximos ficaram entre 
2.112 e 2.699 mm. Também, quanto às médias mensais interanuais, estas 
estiveram entre 90 e 191 mm, podendose afirmar que nenhum dos 
condicionantes, que caracterizam as regiões desérticas, ocorrem no 
sudoeste do estado.

Atualizando e ampliando a análise temporal dos registros 
pluviométricos da estação climática de Alegrete entre 19282009, 
conforme os dados das pesquisas de Sanches (2013); de Sanches, Verdum 
e Fisch (2015) e de Binda e Verdum (2015), afirmamos que não há 
mudanças expressivas nos totais pluviométricos registrados, 
anteriormente, mas apenas uma conjuntura de variabilidade, que 
caracteriza um determinado período selecionado de registros (Figura 6). 

Portanto, ao analisarmos os totais pluviométricos anuais, há a 
comprovação de que a região sudoeste do estado do RS se encontra 
submetida às condições de um clima úmido, sem qualquer associação ao 
meio desértico e à desertificação, que pressupõe a existência de 
semiaridez, de aridez ou de hiperaridez climática.
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Figura 6  Precipitação anual no período entre 1928 e 2009, segundo a estação climática Alegrete 

(RS)

Fonte: Sanches (2013)

AA  ttoorrrreenncciiaalliiddaaddee  pplluuvviioommééttrriiccaa  ee  aa  sseeccaa,,  ccoommoo  
ddeesseessttrruuttuurraaddoorraass  ddoo  mmeeiioo

Em relação à existência de um período seco bem definido, 
anualmente, o estudo dos registros de distribuição da precipitação mensal 
mostra que há uma elevada variabilidade, no entanto não se confirma tal 
condição, para sustentar o argumento da existência de escassez hídrica 
bem definida, muito menos de deserto. Assim, Verdum (1997; 2004; 2012), 
analisando a amplitude mensal das chuvas entre 19711992, identifica que, 
em torno de 30% dos meses foram caracterizados como secos, com 
destaque para agosto (inverno, no hemisfério sul) e dezembro (verão, no 
hemisfério sul). Em contraponto a estes meses, há a ocorrência daqueles 
chuvosos, tais como: setembro, outubro e novembro (primavera, no 
hemisfério sul) e abril (outono, no hemisfério sul). 

Quanto aos aspectos da torrencialidade, Verdum (1997; 2004; 2012) 
evidencia que as chuvas diárias apresentam episódios de alta magnitude 
(acima de 20 mm), com probabilidade de ocorrências de eventos 
excepcionais, estatisticamente identificados, de 110 mm/dia, a cada ano; 
de 120 mm/dia, a cada dois anos; de 140 mm/dia, a cada cinco anos; e de 
150 mm, a cada dez anos. 

Sanches, Verdum e Fisch (2016), ampliando a análise da série de 
dados de precipitação diária da estação climatológica de Alegrete (de 1928 
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a 2009), revelam que as chuvas acima de 50 mm são banais e observam 
valores pluviométricos extremos superiores a 100 mm (Figura 7). 

Figura 7  Cicatrizes da torrencialidade pluviométrica, na forma de ravinamento concentrado e de 

depósitos arenosos associados, a jusante

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2004)

Apoiados pela análise, quanto à quantidade de eventos de 
precipitação extrema (f), à frequência relativa (fr) e ao tempo de retorno (T), 
podemos afirmar que os eventos de precipitação diária ≥ 50 mm têm uma 
frequência relativa de cerca de oito dias ao ano, no decorrer dos 82 anos 
analisados. Identificamos 183 eventos diários de precipitações ≥ 80 mm, 
numa frequência relativa de cerca de, ao menos, dois eventos a cada ano. 
Quanto às chuvas diárias com valores ≥ 100 mm, foram identificados 84 
eventos na série analisada, o que confirma o resultado obtido em estudo 
anterior, de que há a possibilidade de ocorrer eventos dessa intensidade, 
pelo menos, uma vez por ano.

Além disso, Rossato (2012), ao avaliar as dinâmicas climáticas, que 
caracterizam a variabilidade regional do clima no RS, destaca que, além da 
concentração diária de um volume de precipitação acima de 100 mm, há 
uma sucessão de dias chuvosos, que pode conter de seis a nove dias por 
mês, com expressivos volumes de chuvas acumuladas.
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IIllhhaass  ddee  vviiddaa::  ooss  aarreeaaiiss,,  ccoommoo  pprreessttaaddoorreess  ddee  sseerrvviiççooss  
aammbbiieennttaaiiss  hhííddrriiccooss  

O processo de arenização é estudado pelo Grupo de Pesquisa 
Arenização/desertificação: questões ambientais  UFRGS/CNPq há mais 
de 30 anos, possuindo uma gênese natural, baseada nas dinâmicas hídricas 
e eólicas. Além disso, o processo pode ser gerado ou intensificado pelo 
inadequado manejo, sobretudo, a partir do superpastoreio e da introdução 
de maquinário s no cultivos agrícolas (SUERTEGARAY, 1987; VERDUM, 
1997). 

A arenização está associada ao retrabalhamento de depósitos 
arenosos, no caso, de formações superficiais, a partir de processos hídricos, 
relacionados a chuvas torrenciais, que expõem, transportam e depositam 
areia, dando origem à formação de areais, que, em contato com o vento, 
tendem a constantes remoções (VERDUM, 1997; SUERTEGARAY; VERDUM, 
2008; SUERTEGARAY, 2012; SANCHES, 2013; BINDA, 2016). 

As formações superficiais foram identificadas por Suertegaray 
(1987) e se constituem em depósitos arenosos não consolidados, 
originários de deposições fluviais e eólicas, sendo formadas, durante o 
Pleistoceno e o Holoceno. São sobre estas duas unidades que se localizam 
os areais, particularmente, sobre a Unidade B, que possui teores mínimos 
de argila e de matéria orgânica (SUERTEGARAY, 2012). Além disso, a 
arenização está associada aos Neossolos Quartzarênicos Órticos (RQO), 
que, segundo Scopel et al. (2012), possuem:

Baixa capacidade de água disponível, baixa CTC, baixos teores de 
MOS, são ácidos e, muitas vezes álicos, dispõem de baixos teores de 
nutrientes necessários para as plantas, são excessivamente drenados, 
com altas taxas de infiltração de água no solo e valores elevados 
de condutividade hidráulica saturada, facilitando a lixiviação dos 
nutrientes. (SCOPEL et al., 2012, p. 536, grifo do autor) 

Ambas as formações superficiais, assim como os RQO, estão 
relacionadas às formações arenosas Botucatu e Guará, constituindose em 
condicionantes pedogeológicos da arenização. Além disso, estas 
formações arenosas possuem intrínseca relação com as áreas de recarga 
do Sistema Aquífero Guarani (SAG), uma vez que são constituídas de 
arenitos de alta porosidade e se constituem em estruturas de cunho 
sedimentar, tornandose importantes reservatórios hídricos. 
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Destacase, por último, o papel central da água na formação dos 
processos erosivos, com os areais se mantendo em plena dinâmica erosiva
deposicional, ao mesmo tempo em que se tornam pontos importantes de 
infiltração e de recarga desta mesma água, prestando um serviço ambiental 
de filtragem, a partir do seu pacote de sedimentos arenosos (VERDUM, 
1997; SUERTEGARAY, 2012).

Sendo assim, a arenização, como um processo natural, presta um 
serviço ambiental hídrico, associado à dinâmica de alta pluviometria da 
região, desestruturadora do meio. Os areais funcionam como pontos de 
infiltração, de filtragem e de recarga de água, possibilitando infiltrações, 
sem levar consigo produtos químicos, que comprometeriam a qualidade 
do lençol freático, e inserindo a arenização em uma nova lógica, com a 
manutenção dos areais, como áreas naturais, sem buscar a recuperação ou 
o combate; ao contrário, valorizandoos, como prestadores de Serviços 
Ambientais1. 

CCoonnddiicciioonnaanntteess  ppeeddooggeeoollóóggiiccooss

A arenização ocorre em dez municípios do sudoeste do Rio Grande 
do Sul e está relacionada a condicionantes pedogeológicos, associados às 
formações arenosas Guará e Botucatu. Além disso, regionalmente, podese 
dar destaque à Formação Serra Geral e aos Depósitos Quaternários (Figura 
8). Ambas as formações também estão relacionadas ao SAG, que, segundo 
Machado (2005), é formado pelas formações Botucatu (considerada o topo 
do SAG, apresentando boa homogeneidade, boa porosidade e boa 
permeabilidade efetiva), Piramboia e Guará e pelo Grupo Rosário do Sul. 

As formações Botucatu e Guará são datadas da era Mesozoica e, a 
partir de uma neotectônica, foram alçadas, regionalmente, a cotas de 300 
metros, elevando o nível de base. Esse alçamento estrutural é denominado 
“Muro de Manoel Viana” (TRAININI, 2005). Com a elevação do nível de 
base, tais formações foram retrabalhadas, principalmente, pelas mudanças 

1. Os Serviços Ambientais (SAs) estão focados nos benefícios percebidos pelo ser humano, condicionados a 
atividades humanas, tais como recuperar, manter ou melhorar serviços ecossistêmicos (RUDOLF et al., 2002; 
ANA, 2019). Nesse caso, a recarga efetuada pela arenização seria um serviço ecossistêmico, enquanto o cuidado 
em garantir esta recarga seria  um serviço ambiental.
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climáticas quaternárias, dando origem a duas formações superficiais, 
denominadas Unidade A e Unidade B. A Unidade A é caracterizada pela 
ação fluvial, cujos indicadores são os depósitos fluviais, encontrados sobre 
as formações areníticas mesozoicas (da Formação Botucatu), enquanto a 
Unidade B é caracterizada pela ação eólica, em sua formação, e possui 
altos teores de areia (98%). Sobre estas formações estão localizados os 
focos de arenização, principalmente, sobre a Unidade B (SUERTEGARAY, 
1987; SUERTEGARAY, 2012).

O condicionante pedológico está relacionado ao grés das mesmas 
formações arenosas, levando a solos novos, rasos ou profundos, com 
maiores teores de areia e com baixos teores de matéria orgânica e de 
argila. O principal solo associado à arenização é o Neossolo Quartzarênico 
Órtico (VERDUM, 2012; SUERTEGARAY, 2012).

Scopel (2015) identificou altas taxas de infiltração, classificadas 
como muito rápidas, em todos os testes efetuados em três areais do Rio 
Grande do Sul, nos municípios de Manoel Viana, de São Francisco de Assis 
e de Quaraí, porém não considera estas áreas como não suscetíveis à 
erosão, uma vez que outros fatores, como a umidade antecedente do solo, 
a duração da chuva, o relevo, o estado da superfície do solo, a posição da 
área na vertente, as possibilidades de entrada de água de locais 
adjacentes, a obstrução de poros, interferem nas dinâmicas dos processos 
erosivos. 

Além disso, foi identificada, nos RQO, uma alta condutividade 
hidráulica, o que implica solos bem drenados e, até, excessivamente 
drenados. A água infiltra com rapidez, porém não fica retida no RQO, 
devido às fracas forças matriciais e de capilaridade, facilitando as perdas de 
água (SCOPEL, 2015). 

Cabe ressaltar que as taxas de infiltrações em solos arenosos 
tendem a ser maiores nos momentos iniciais da precipitação, em função 
da existência de macroporos, que facilitam a infiltração e que permitem a 
drenagem livre da água do solo, porém estes solos retêm pouca água e, 
em função da baixa coesão, facilitam a erosão (AZEVEDO et al., 2007; 
STÜRMER, 2008; WEILL; PIRES NETO, 2007; AUZANI, 2010; OLIVEIRA et al., 
2018).

Portanto, os areais se tornam ilhas pedogeológicas, com formações 
superficiais e com solos arenosos, que são característicos de áreas de 
arenização. Além disso, se o ditado popular diz que “água é vida”, os areais 
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se tornam ilhas de vida, prestando importantes serviços ambientais 
hídricos, ao funcionarem como pontos de recarga, de infiltração e de 
filtragem de água, que recarregam o SAG, sem carrear consigo 
contaminantes, constituindose em barreiras naturais, que devem ser 
mantidas e preservada e, não, combatidas.

Figura 8  Municípios com foco de arenização (à esquerda) e relação da arenização com as 

formações Guará e Botucatu (à direita)

Fonte: adaptado pelos autores (2020), a partir de Caneppele (2017) e de CPRM (2006) 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

Neste diálogo entre a seca, no Semiárido do Nordeste, e a 
arenização, no Pampa gaúcho, verificase que, ainda que se tratem de 
realidades distintas, a ocorrência de ilhas hidrogeológicas, com presença 
de água no subsolo, resulta das características do clima, da pedologia e da 
geologia, enquanto elementos e dinâmicas do meio. 

Apontase que, no Semiárido nordestino, as rochas cristalinas 
apresentam sistemas aquíferos do tipo fissural e com baixa produtividade 
de explotação. Por outro lado, as reservas hídricas mais volumosas estão 
presentes nas bacias sedimentares subterrâneas, que são ainda menos 
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exploradas, quando comparadas às das rochas cristalinas.
Em relação ao espaço pampiano, ao analisarmos os totais 

pluviométricos anuais, há a comprovação de que este se encontra 
submetido às circunstâncias de um clima subtropical úmido, sem qualquer 
associação aos conceitos de deserto e de desertificação. No entanto, há 
períodos de seca, que provocam as escassezes hídricas meteorológica e 
pedológica, que interferem diretamente nas atividades socioeconômicas 
regionais, mas, não, ao ponto de gerarem o ressecamento das reservas 
subterrâneas.

Portanto, mesmo em condições climáticas distintas, as litologias das 
bacias sedimentares dessas duas regiões brasileiras possuem intrínseca 
relação com áreas de recarga de aquíferos, uma vez apresentam 
características litológicas como alta porosidade, constituindose em 
reservatórios hídricos essenciais às diversas atividades humanas. Neste 
sentido, tais bacias sedimentares, funcionando como barreiras à 
contaminação e como espaços de recarga dos aquíferos, prestam serviços 
ambientais fundamentais, constituindo áreas naturais a serem preservadas 
no presente e no futuro, sobretudo, diante da escassez hídrica 
generalizada, que se registra no Brasil e no mundo afora.
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AARREENNIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  SSUUAA  
VVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO,,  CCOOMMOO  

PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLÓÓGGIICCOO,,  
PPAALLEEOONNTTOOLLÓÓGGIICCOO  EE  AAMMBBIIEENNTTAALL

LLuuííss  AAllbbeerrttoo  PPiirreess  ddaa  SSiillvvaa
JJeeaann  CCaarrlloo  GGeessssii  CCaanneeppppeellee

SSiiddnneeii  LLuuííss  BBoohhnn  GGaassss
RRoobbeerrttoo  VVeerrdduumm

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

Os estudos acerca da dinâmica, da evolução, da conceituação e das 
formas erosivas associadas à arenização, têm seu registro em diversos 
estudos do Grupo de Pesquisa Arenização/desertificação: questões 
ambientais  UFRGS/CNPq. Neste sentido, temos observado que as 
paisagens do Pampa e, especificamente, as dos areais, não correspondem à 
ação direta do clima atual, isto é, estas se configuram como paisagens 
hereditárias, com seus ecossistemas testemunhos e persistem, aos olhos 
atentos de hoje. 

Neste sentido cabe destaque às pesquisas que delineiam uma leitura 
que se inicia há aproximadamente 10.400 anos, com a chegada dos 
primeiros sapiens, passando pelos processos hidrogeológicos de recarga 
dos aquíferos, para os quais os areais prestam um importante serviço 
ambiental, até a valorização do patrimônio geomorfológico de tais áreas 
como possíveis indutoras de geoturismo. 
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AASS  PPAASSSSAAGGEENNSS  EE  OOSS  VVEESSTTÍÍGGIIOOSS  PPRRÉÉCCOOLLOOMMBBIIAANNOOSS  SSOOBBRREE  OO  EECCOOSSSSIISSTTEEMMAA  
TTEESSTTEEMMUUNNHHOO  EE  SSOOBBRREE  AA  PPAAIISSAAGGEEMM  AARREENNOOSSAA  DDOO  PPAAMMPPAA

A história, que marcará a paisagem do sudoeste do atual Rio Grande 
do Sul e onde nos deparamos com o registro de areais, é composta de 
tramas tecidas por eventos estudados pela Geologia, pela Geografia, pela 
Arqueologia e pela Ecologia, entre outras ciências, na tentativa de 
descrever o cenário que se desenrolava na superfície dos futuros limites 
arbitrários do território, que denominamos Pampa sulriograndense.

Os primeiros grupos humanos a migrarem para a América são 
caçadorescoletores generalizados, em virtude de terem, como base 
alimentar, uma variada alimentação nativa, o que conferia uma garantia de 
alimento, no decorrer de todo um grande período de mudanças sazonais, e 
uma dieta balanceada, provavelmente, em busca de novas áreas de caça, de 
pesca e de coleta. Estes chegaram ao que denominamos, hoje, Rio Grande 
do Sul, mais ou menos há 10.400 A.P. Nas várias ondas migratórias, 
iniciadas em torno de 40.000 A.P., advindas da Ásia, passando pelo estreito 
de Bering, que na época, encontravase seco em virtude da retração 
marinha, os grupos humanos chegaram à América do Sul até seu extremo 
meridional (RIBEIRO, 1991).

Marca o momento da chegada dos primeiros caçadorescoletores à 
região da Bacia do Prata, com o término do último período seco, o início do 
aumento da umidade. Começa um período de mudanças climáticas, 
acarretando uma transgressão e uma regressão marinhas, ocorridas entre 
11.000 e 6.500 anos A.P. A retração das correntes frias para a sua posição 
atual será acompanhada de umidificação e de adensamento das matas de 
araucárias (Araucaria angustifólia). 

Ao final da última glaciação, momento proposto para a migração das 
primeiras populações humanas préhistóricas, o atual território sulrio
grandense é dominado por uma paisagem aberta, por campos e por 
estepes, semelhantes às dos domínios vegetais, que compreendem todo o 
continente, revelando um ambiente propício às incursões desse 
personagem bípede, interessado na proteína animal, que aqui compunha a 
fauna autóctone. A paisagem aberta e a oferta de alimento deram 
condições à instalação dos primeiros grupos de caçadores pampianos.

Ao representar a paisagem do período de contato dos primeiros 
humanos com a biota nativa destas querências, Kern (1998) descreveria 
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uma paisagem dominada por uma fauna de grande porte ou megafauna: 
mastodontes, semelhantes ao tatu, atingindo 1 m e 50 cm de altura e 4 m 
de comprimento, tigres dentedesabre, preguiças terrícolas gigantes, com 
2 m de altura, entre outros. 

Nos rios Uruguai, Ibicuí e Quaraí, foram encontrados vestígios 
arqueológicos de caçadorescoletorespescadores (12.000 a 10.000 A.P.) 
que, além de caçarem a megafauna, especialmente preguiças e tatus 
gigantes, complementariam seu cardápio com moluscos e com peixes. Os 
caçadorescoletores procuravam fonte de matériaprima para os seus 
artefatos de caça e de defesa: seixos rolados dos rios e de afloramentos de 
rochas, notadamente, compostos de basalto, de arenito silicificado e de 
calcedônia, assim como de geodos de quartzo. Neste contexto de 
transformações morfoclimáticas, os humanos marcaram presença, 
integração e trajetos na paisagem, em forma de artefatos líticos e 
cerâmicos, testemunhos do seu legado técnicocultural. Cada lascamento, 
polimento, cerâmica e outros artefatos, típicos da indústria lítica dessas 
primitivas culturas, encontradas em diversos locais desses areais, 
determinam datas relativas destes povoamentos. 

Entre os muitos grupos de caminhantes migradores de terras 
distantes, um grupo de caçadorescoletores teve grande área de dispersão, 
especialmente, dentro da paisagem pampiana: os humanos da Tradição 
Umbu. Cabe ressaltar a classificação utilizada na Arqueologia, que difere 
das nomenclaturas usuais das etnias nativas, tais como Charrua, 
Minuanos, entre outros, como alerta Ribeiro (1991): “Em Arqueologia, 
procuramos não utilizar termos etnográficos, daí vem Tradição Umbu, com 
suas divisões, denominadas fases”. 

Existem algumas hipóteses de como as ondas migratórias de grupos 
humanos atingiram a região dos pampas, mas todas elas têm em comum 
que as evidências mais antigas da presença humana na região foram 
encontradas no sudoeste do atual estado do Rio Grande do Sul, em torno 
de 13.000 A.P., tida como fase Ibicuí da Tradição Umbu. Esses grupos 
humanos foram os únicos na préhistória gaúcha que ocuparam todos os 
tipos de ambientes: as planícies litorâneas norte e sul, os planaltos leste e 
oeste, a encosta do planalto, a planície do sulsudoeste e a Serra do 
Sudeste (RIBEIRO, 1991).

Estes caçadorescoletores generalistas habitavam paisagens, que se 
encontravam em contínuas alterações, desde a última glaciação, pelas 
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ações transformadoras e remodeladoras de diversos agentes dinâmicos e 
biológicos, estando firmemente enraizados, conduzindo com maestria a 
matériaprima ofertada pelas localidades e organizando uma habilidosa 
indústria de lascas, com a qual produzem uma infinidade de objetos, para a 
lida diária: pontas de projéteis, lâminas bifaciais, raspadores, furadores, 
facas, batedores, entre outros. Um desses objetos merece destaque, pois 
será encampado pela tradição da cultura, perpassando dezenas de 
milhares de anos, até o presente: as boleadeiras. Feitas de pedra polida e/
ou picotada, as bolasdeboleadeiras ‒ algumas, com ou sem sulco 
circundante; outras, com projeções mamilares ou rompecabeças ‒, serão 
utilizadas na caça e na defesa típicas dos campos. 

Convivendo com os grupos humanos da Tradição Umbu, mas com 
ambiente e com tecnologias diferentes, a Tradição Humaitá ocupará, 
preferencialmente, as regiões com cobertura florestal, migrando 
sazonalmente para o litoral, em busca de pescados e de moluscos. Os 
depósitos dos exoesqueletos desses invertebrados, por milhares de anos, 
são os geradores dos sambaquis. A Tradição Humaitá e a sua sucessora, a 
Tradição Taquara, iriam contatar os grupos pampianos, ao descerem do 
planalto e ocuparem áreas da sua encosta e dos territórios limítrofes aos 
da Tradição Umbu, por volta de 3.000 A.P. Outras ondas migratórias, que 
chegam ao que é, hoje, o Rio Grande do Sul pelo norte permitem a 
sobreposição de culturas e a miscigenação de diferentes tradições, 
ocorrendo:

[...] paulatina ocupação dos ambientes de florestas pelo Tupiguarani a 
partir de mais ou menos 1.500 A.P., a Tradição Umbu (tal como as 
outras) é totalmente absorvida. Acreditamos que foi a guerra a 
maneira pela qual ela desapareceu, permanecendo somente na 
paisagem campesina do sul e sudoeste. Vêm os europeus, a partir do 
Século XVI, encontrando grupos que entram na História com o nome 
de charrua e minuano. (RIBEIRO, 1991, p. 108)

Podese geografar três grandes grupos étnicos préguaranis, 
distribuindo suas populações em territórios diferenciados, ao longo do 
espaço atual do Rio Grande do Sul: os Jês, que, territorialmente, foram um 
grupo atlântico com forte interiorização, com marcada ocupação do 
Planalto, predominando, ao longo da bacia do rio Uruguai e de seus 
principais mananciais formadores, os quais praticavam a agricultura, 
armazenavam alimentos e conheciam a tecelagem; a etnia Tape, praticante 
de agricultura diversificada em unidades de produção, que ocupavam uma 



157

Arenização e a Valorização como Patrimônio Geomorfológico, 
Paleontológico e Ambiental

Diálogos Temáticos e (Trans)Territoriais Volume 1

área, que se estendia da região missioneira (no noroeste), até as margens 
da Laguna dos Patos (no sudeste); e, por último, posicionados na região 
sulsudoeste riograndense, a etnia Chaná ou guaicurus, que foram os que 
mais influenciaram a formação do Rio Grande do Sul, principalmente, a 
tipologia do gaúcho. É dessa etnia o Grupo Charrua, com domínio sobre o 
sul do RS e sobre o atual território do Uruguai, que, juntamente com os 
Minuano, serão os senhores da faixa, que se estende da Cuesta do Haedo, 
passando pela região sul do Escudo Sulriograndense, até a Planície 
Costeira (VIEIRA, 1985). 

Os Charrua ofereceram resistência à ocupação do colonizador 
europeu. Hábeis e destemidos, possuíam cultura neolítica, alimentandose 
de carnes de caça assadas em espeto (assim, nasceu o famoso churrasco 
gaúcho) e utilizavam indumentárias de couro. Esses nativos serão 
absorvidos pelo trabalho nas primeiras estâncias de espanhóis e de lusos, 
estabelecidas na campanha gaúcha. Hábil na montaria, o cavaleiro charrua 
passará a peão, perfazendo o principal núcleo antropológico do gaúcho 
(VIEIRA, 1985).

Os antigos pampianos falavam a língua quíchua, armavam tendas 
ou toldos, junto à margem de cursos d’água ou de banhados, vagando, em 
busca de caça, usando boleadeiras e flechas; essas últimas, também na 
pesca, assim como redes. 

A seguir, apresentamos peças líticas tupisguaranis (3.0002.000 
anos A.P.), catalogadas em museu, com uma delas tendo sido encontrada 
em trabalho de campo, no município de São Francisco de Assis (figuras 1 e 
2).

Figura 1  Imagens de mostra arqueológica de peças líticas tupisguaranis (3.0002.000 anos A.P.), 

do espaço de exposições da UFRGS

Fonte: Acervo pessoal de Luís Alberto Pires da Silva (2010)



158 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Silva; Caneppele; Gass & Verdum

Figura 2  Peça lítica, encontrada por Luís Alberto Pires da Silva, junto à base do areal da Esquina, 

em São Francisco de Assis (RS), em 2009

Fonte: Acervo pessoal de Luís Alberto Pires da Silva (2009)

Rocha sedimentar, subjacente à pequena camada de solo na região 
e associada ao areal, o Arenito Botucatu é registro de um período árido, 
ocorrido entre o final do Jurássico e o início do Cretáceo, em que se formou 
um grande deserto. Apesar da abundância de icnofósseis na Formação 
Botucatu, apenas em 2011 fica comprovada a presença de lenhos 
fossilizados na formação. Diversos exemplares foram encontrados na 
Fazenda Sobradinho, próxima à cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. 
Estes lenhos foram associados a grandes coníferas, que teriam sobrevivido, 
em meio ao ambiente árido do Botucatu. A análise dendrológica dos 
lenhos revelou a alternância de períodos de maior e de menor 
disponibilidade de água, para o crescimento das árvores. 

[...] Nos anos 1960 os proprietários da então denominada Fazenda 
Sobradinho, situada na zona rural de Uberlândia (18°46'56"S, 
48°16'0.20"O), retiraram dali uma grande quantidade de troncos 
silicificados, tratados como rocha e entregues a uma marmoraria local. 
Reconhecidos pelo prof. Luiz Nishiyama (Instituto de Geografia/UFU), 
os troncos foram recolhidos para o então Departamento de Geografia, 
e amostras enviadas para diversas instituições nacionais. 
Em 1972 os geólogos K. Suguio e A. M. Coimbra descreveram 
preliminarmente a anatomia destes troncos e atestaram sua 
proveniência como sendo da Formação Botucatu. Este depósito 
representa o último ciclo de sedimentação da Bacia do Paraná e 
acumula arenitos eólicos de um grande deserto, sotopostos e 
intercalados aos derrames basálticos da Formação Serra Geral. A 
Formação Botucatu tem seu limite norte no Triângulo Mineiro, onde 
arenitos médios a grossos com estratificações cruzadas de pequeno 
porte atestam a presença de torrentes sazonais. 
Em 1974 a primeira paleobotânica brasileira, Diana Mussa, descreveu a 
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espécie Palaeopinuxylon josuei a partir de troncos enviados ao DNPM/
RJ e a alocou na família Protopinaceae, grupo proposto pelo alemão R. 
Kräusel para incluir coníferas mesozoicas tratadas como intermediárias 
entre as gimnospermas paleozoicas e as formas atuais, e cujo xilema 
apresenta traqueídes com pontoações radiais de aspecto misto entre 
aqueles de Araucariaceae (pontoações contíguas e subquadrangulares) 
e Pinaceae (pontoações espaçadas e circulares). 
Entre 1997 e 2011 esses troncos voltaram a ser estudados, destacando
os como atrativo geoturístico e análises dendroclimatológicas. 
Espécimes foram registrados também no município de Araguari, cuja 
legislação municipal os protege de ação minerária (lei complementar 
nº 59/2009). Considerando recentes revisões do registro gondwânico 
de lenhos de Gymnospermae e que Protopinaceae tratase de um 
agrupamento artificial [...]. (MALAQUIAS; RIFF; RIFF, 2017, p. 55)

A presença de lenhos fossilizados também na porção mais ao sul da 
Formação Botucatu, comprovada pelos achados aqui descritos (Figura 3), 
indica que os períodos mais úmidos, capazes de sustentar o crescimento de 
vegetação de grande porte, foram mais frequentes, não, apenas, em uma 
porção restrita do ambiente desértico do Botucatu, mas em uma grande 
extensão horizontal, antes da sua existência. A pouca compreensão sobre 
as formas de sobrevivência desses vegetais em tal meio e sobre os 
processos, que levaram a sua fossilização, mostra a importância de criarmos 
meios de proteger as janelas temporais que os areais representam, as quais 
podem fornecer importantes indícios e materiais de análise, para que se 
possa avançar nos estudos paleobotânicos e paleoclimáticos, referentes ao 
período analisado. 

Figura 3  Presença de lenhos fossilizados de vegetação de grande porte, associados aos períodos 
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úmidos, no areal localizado em São Francisco de Assis/RS, às margens da RS377. a) Areal, 

próximo à região urbana de São Francisco de Assis, onde foram localizados os lenhos fossilizados; 

b) Peça de lenho fossilizado in situ; c) Detalhes da peça de lenho fossilizado

Fonte: Acervo pessoal de Luís Alberto Pires da Silva (nov. 2008)

OOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  DDOOSS  AARREEAAIISS,,  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  ÀÀ  RREECCAARRGGAA  
HHÍÍDDRRIICCAA  NNOO  AAQQUUÍÍFFEERROO  GGUUAARRAANNII

A arenização é um processo natural, que ocorre em dez municípios 
do sudoeste do Rio Grande do Sul, e sua localização está vinculada às 
formações Guará e Botucatu, com os depósitos destes arenitos se 
constituindo nas principais áreas de recarga do Sistema Aquífero Guarani 
(SAG)1. Esses arenitos, em sua composição mineralógica, são basicamente 
arenosos, apresentando alta porosidade. O processo possui uma gênese 
natural na formação de suas feições características, como ravinas, 
voçorocas e areais, porém estas podem ser geradas ou intensificadas pelo 
manejo inadequado da terra (SUERTEGARAY, 1987; ARAÚJO et al., 1995; 
VERDUM, 1997; MACHADO, 2005; GOMES et al., 2006; CAMPONOGARA, 
2006; GUASSELI et al., 2010)

A tese de Suertegaray (1987) desmistifica o mito de ocorrência de 
desertificação ‒ como esses processos erosivos eram considerados ‒, 
criando o conceito de arenização: o “retrabalhamento de depósitos 
arenosos, pouco ou nada consolidados, que promove, nessas áreas, uma 
dificuldade de fixação da vegetação, devido à constante mobilidade dos 
sedimentos” (SUERTEGARAY, 1987, p. 112). 

As áreas, que apresentam processos de erosão, no sudoeste do Rio 
Grande do Sul, não são consideradas áreas em processo de desertificação, 
uma vez que a desertificação está associada ao índice de aridez2  e essas 
regiões não apresentam características de aridez ou de semiaridez, pois 
nelas são registradas precipitações médias anuais em torno de 1400 mm e 

1. O Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo e está 
localizado no centroleste da América Latina, sobre a Bacia Geológica Sedimentar do Paraná, 
ocupando uma área de 1.100.000 km², ao longo de quatro países da América do Sul. A maior porção 
(62%) se encontra no Brasil, em oito estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás (VILLAR, 2010).
2. Razão entre a precipitação e a evapotranspiração, proposto pela UNEP (1992), que delimita as áreas 
suscetíveis ao processo de desertificação, sendo que, para ser suscetível, o índice tem de estar entre 
0,05 e 0,65.
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não existem evidências de mudanças no clima regional. Além disso, a 
formação dos areais resulta, inicialmente, de processos hídricos, a partir da 
dinâmica regional das chuvas, em regime de torrencialidade, o que 
demonstra que o processo de arenização está associado à presença de 
água e, não, à sua escassez, como nos casos de desertificação (VERDUM, 
1997; SUERTEGARAY et al., 2012; SANCHES, 2013; BINDA, 2016; 
CANEPPELE, 2017).

Como as discussões acerca destes conceitos (arenização e 
desertificação) eram latentes, durante o final da década de 1980 e o início 
da década de 1990, criouse um discurso de combate aos processos 
erosivos, com a criação de políticas públicas, vinculadas, principalmente, ao 
plantio de eucalipto (Eucalyptus sp.) (RIBEIRO, 2015; CANEPPELE, 2017). 
Nesse sentido, a arenização é vista como algo a ser combatido, sendo 
considerada, até mesmo, um processo de degradação ambiental, que 
acarretaria perda de áreas produtivas. Porém, conforme visto, a arenização 
consiste em um processo natural, com flora e com fauna autóctones a ela 
associadas, prestando, também, importantes serviços de filtragem, de 
infiltração e de recarga de água, a partir do seu pacote sedimentar. Ou seja, 
a arenização deve ser valorizada, frente aos serviços ambientais que ela 
presta.

Neste contexto, destacase a relação locacional entre os focos de 
arenização e as áreas de recarga do Sistema Aquífero Guarani (SAG). Na 
Figura 4, é possível a visualização do SAG Confinado, associado aos 
derrames da Formação Serra Geral, e do SAG Aflorante, dando destaque 
para as formações Guará, na base, e Botucatu, nas porções superiores, com 
áreas de valores de cargas hidráulicas, que exibem características de área 
de recarga, ocorrendo infiltração por essas litologias arenosas nas áreas 
aflorantes (MACHADO, 2005; CAMPONOGARA, 2006; AUZANI, 2010).

As formações arenosas Guará e Botucatu se configuram em 
estruturas de cunho sedimentar, tornandose reservatórios hídricos 
importantes e dignos de grande preocupação. Além disso, os areais são 
subprodutos do intemperismo destas formações e se mantêm em plena 
dinâmica erosivodeposicional, associada às altas pluviosidades da região, 
porém, ao mesmo tempo, tornamse importantes pontos de recarga em 
superfície e em subsuperfície, prestando um extraordinário serviço 
ambiental de filtragem da água (VERDUM, 1997; MACHADO, 2005; CPRM, 
2006; 2012).
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Figura 4 ‒ Relação entre a arenização e o SAG

Fonte: Adaptado de Machado (2005)

Na Figura 4, também é possível observar que os areais se encontram 
localizados, principalmente, sobre as áreas aflorantes do SAG, que, 
conforme Machado (2005), exibem características de áreas de recarga, bem 
como sobre os depósitos aluviais quaternários, que exibem características 
de áreas de descarga. Temos, portanto, uma intrínseca relação entre as 
áreas de recarga do SAG e as áreas, nas quais ocorre o processo de 
arenização. 

A recarga das águas subterrâneas ocorre, principalmente, pela 
precipitação pluviométrica, a partir da qual a água se infiltra na zona não 
saturada e percola, até atingir a zona saturada. Além disso, a recarga pode 
ocorrer pela infiltração de cursos d’água, em que o canal está mais elevado, 
por canais e por lagos, por fluxos interaquíferos, pelo basculamento de 
blocos e pelo relevo falhado, bem como por fenômenos induzidos pelas 
atividades humanas, tais como irrigação, drenagem e urbanização (LERNER, 
1990; AUZANI, 2010; MARTELLI, 2012).
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Verdum (1997), em seu estudo sobre a Bacia Hidrográfica do Arroio 
Miracatu, identificou que, entre os meses de setembro e novembro, o nível 
do lençol freático contribui com a dinâmica do curso d’água e, em março e 
em junho, advêm dois picos, com a ocorrência de recarga dos aquíferos, o 
que pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5  Débitos climáticos e sua resposta nos reservatórios subterrâneos

Fonte: adaptado de Verdum (1997)

Para a região da arenização, Martelli (2012) estimou, através do 
Método de Superfície Livre, fundamentado na variação do nível freático, 
registrada por sensores automáticos, que 25% da precipitação recarrega o 
SAG, em áreas sem explotação. Nesse sentido, cabe ressaltar as dinâmicas 
pluviométricas de alta intensidade, características do sudoeste do Rio 
Grande do Sul, que contribuem para a geração dos processos erosivos, 
mas, também, para a recarga do Aquífero. 

Sendo assim, ao considerar que as áreas com presença da 
arenização funcionam como pontos de recarga e de filtragem da água, 
que infiltra na região, podese afirmar que a arenização presta um serviço 
ambiental hídrico, contribuindo para a não contaminação do SAG, 
possibilitando uma melhora na qualidade da água que infiltra, ao não 
carrear produtos químicos consigo, ou ao atenuar a sua entrada, os quais 
poderiam comprometer o lençol freático. A arenização se insere, assim, em 
uma nova lógica, com a manutenção dos areais como áreas naturais, não 
cabendo a sua recuperação ou o seu combate. 
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Esta lógica seria a de valorização da arenização, a partir dos serviços 
ecossistêmicos e ambientais que ela presta. Os Serviços Ambientais (SAs) 
estão mais focados nos benefícios percebidos pelo ser humano, 
condicionados às atividades humanas, tais como recuperar, manter ou 
melhorar a produção dos Serviços Ecossistêmicos, que estariam enfocados 
nos processos que os produzem, tais como: água limpa, madeira, habitat 
para peixes e polinização de plantas nativas e agrícolas. Nesse caso, a 
recarga efetuada pela arenização seria um serviço ecossistêmico, enquanto 
o cuidado em garantir esta recarga, um serviço ambiental (RUDOLF et al., 
2002; ANA, 2019).

As áreas com arenização prestam um serviço ambiental de recarga 
em uma dinâmica regional, porém, a filtragem que o pacote sedimentar 
efetua traz benefícios mais abrangentes, uma vez que o SAG se estende 
por quatro países e que a demanda por água potável no Rio Grande do Sul 
é crescente, a cada ano (ANA, 2010). 

Segundo a FAO (2007), existe uma demanda crescente pela 
disponibilidade da população, em contribuir com o Pagamento por 
Serviços Ambientais, garantindo a manutenção de serviços ambientais 
prestados, abrangendo três principais eixos: sequestro de carbono, 
biodiversidade e qualidade da água. Além disso, ressaltase um quarto 
eixo, relacionando à paisagem, como prestadora de serviços ambientais 
(TEJEIRO et al., 2014).

Dentro deste contexto, ao afirmar que a arenização é decorrente de 
um processo natural, esta deve ser considerada um patrimônio natural, 
através da identificação e da valoração dos serviços ambientais por ela 
prestados. Por último, convém ressaltar que a arenização pode prestar 
outros serviços ambientais, vinculados à biodiversidade, uma vez que é um 
ecossistema único, com fauna e com flora autóctones a ela associadas 
(PIRES DA SILVA, 2008; FREITAS, 2006; 2010), e à paisagem, uma vez que os 
areais são portadores de belezas cênicas e potenciais indutores de 
geoturismo (VIEIRA, 2014; GASS et al., 2019).

OOSS  AARREEAAIISS  EENNQQUUAANNTTOO  PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLÓÓGGIICCOO

Uma temática que merece atenção, quando olhamos para as 
singulares paisagens representadas pelos areais e pelo seu entorno, 
associadas, em boa medida, a condições climáticas pretéritas e atuais, a 
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eventos hidrológicos, que modelam os cursos hídricos, e a processos 
morfodinâmicos. Conservar a fauna e a flora endêmicas de uma região, é 
uma ação que deve ser vinculada, de maneira direta, ao fato de que a 
conservação dos aspectos geológicos e geomorfológicos darão os 
elementos necessários a tal atividade.

No Brasil esta é uma discussão recente, que pode ser associada aos 
escritos de Schobbenhaus et al. (2002), Winge et al. (2009) e Winge et al. 
(2013), que apresentam um levantamento dos sítios geológicos e 
paleontológicos do Brasil, que possuem potencial para o geoturismo e 
para a geoconservação. A obra de Schobbenhaus e Silva (2012), por sua 
vez, apresenta 17 propostas de geoparques para o Brasil, três dos quais se 
encontram no RS. Esse estudo toma por base as diretrizes do Programa 
Global de Geoparques, da UNESCO.

A partir desta sistematização, outras produções (ZIEMANN; 
FIGUEIRÓ, 2017; FIGUEIRÓ et al., 2018) buscam aprofundar a discussão, 
trazendo novos parâmetros para estas análises. Contudo, nos trabalhos 
mencionados, os areais e seu processo de formação não figuram como 
elementos que possam ser enquadrados em tal preceito. Entendese que 
esta abordagem é possível. Talvez, não como geoparque ou como 
geossítio, mas, como elemento geoturístico, visto que se trata de uma 
formação geológica específica, com processos geomorfológicos também 
específicos.

Esta abordagem da área de ocorrência das formações Guará (do 
Jurássico) e Botucatu (do Jurássico superior e do Cretáceo inferior), às 
quais estão associados, em grande parte, os processos de arenização, traz 
uma contribuição importante, pois, além da conservação das formas e dos 
processos, ela tem potencial para agregar valor às propriedades rurais nas 
quais ocorrem.

Cabe registrar que a formação Botucatu é constituída, basicamente, 
de arenitos finos e grosseiros, quartzosos e localmente feldspáticos, bem 
selecionados, com cores em tons avermelhados (MACHADO, 2005), 
enquanto a Formação Guará é caracterizada por arenitos beges e 
esbranquiçados, com granulometria fina e média, por vezes, fina, com 
matriz argilosa, compostos, principalmente, por quartzo e, 
subordinadamente, por feldspato (SCHERER; LAVINA, 2006). É na 
sobreposição destas formações e nas “janelas”, que se abrem para o 
passado, através do Botucatu e do Guará, que os areais ocorrem.
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Um trabalho que trouxe uma análise no sentido de promover a 
valorização do patrimônio paisagístico, na perspectiva do conceito de 
beleza cênica, foi apresentado por Vieira (2014). Neste estudo, a autora 
identifica as paisagens portadoras de belezas cênicas, a partir de 
entrevistas com pesquisadores e com técnicos que estudam o Pampa há 
mais de dez anos, sendo citados dez areais como possíveis áreas de 
proteção ambiental, com destaque para o areal que se encontra junto ao 
Cerro da Esquina (Figura 6).

Figura 6  Areal, junto ao Cerro da Esquina, em São Francisco de Assis "RS". 1  Formação do areal, 

junto ao Cerro da Esquina; 2  Vegetação arbóreoarbustiva, em encosta arenítica; 3  Encosta 

arenítica, na qual são localizadas as oficinas líticas; 4  Implantação de plantio arbóreo de 

eucaliptos; 5  Formações superficiais quaternárias

Fonte: Acervo pessoal de Sidnei Luís Bohn Gass (2017)

Várias são as abordagens que podem ser adotadas para definir a 
atividade do geoturismo, como demonstra Mansur (2018). No caso dos 
areais, entendese que a definição trazida por Newsome e Dowling (2006) 
atende às discussões e às propostas apresentadas, pois estabelece que o 
geoturismo relaciona geologia, geomorfologia, recursos naturais e seus 
processos de evolução ao turismo, que, por sua vez, envolve a questão da 
visitação, de modo a gerar sentimentos de interesse, de apreciação e de 
entendimento nas pessoas, como sistematizou Mansur (2018). Ao visitar 
um areal, estes são os elementos que se espera despertar nos visitantes. 
Dando o devido tratamento a estas áreas, como elementos que podem ser 
explorados turisticamente, o olhar da sociedade passará a ser diferenciado 
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ao longo do tempo, permitindo sua inserção em roteiros turísticos. Esta 
perspectiva já foi explorada por Gass et al. (2019), ao tratar da temática para 
a área do Cerro da Esquina, no município de São Francisco de Assis.

Sentimentos de interesse, de apreciação e de entendimento podem 
ser vinculados tanto às belezas cênicas quanto à geoconservação. A 
indicação de paisagens portadoras de belezas cênicas é importante para 
preservar, para conservar e para restaurar os patrimônios cultural e natural, 
além de trazer benefícios econômicos e sociais, como reafirmam Vieira e 
Verdum (2019).

Ao observar a paisagem na qual os areais se inserem, verificase que 
o conjunto de elementos que a compõem é variado. Esta variedade pode 
ser observada em dois contextos: primeiro, no sentido da localização do 
areal e das condições do seu entorno, considerando todos os elementos da 
natureza; e, segundo, as condições intrínsecas ao areal, diretamente 
associadas ao primeiro contexto.

Nas próximas figuras, são apresentados três contextos de localização 
de areais. No primeiro caso (Figura 7), observase, ao fundo, um areal, 
associado a formação de cerros, no segundo plano, em área rebaixada, com 
vegetação ciliar, a presença de um curso hídrico, enquanto, em primeiro 
plano, notase um processo inicial de ravinamento que, associado ao 
processo de escoamento superficial, permitirá a formação de novo areal. 

Figura 7  Formação de areal no município de Maçambará "RS"

Fonte: Acervo pessoal de Sidnei Luís Bohn Gass (2020)
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No segundo caso (Figura 8), o areal está presente em uma área 
topograficamente menos acidentada, mas que apresenta o condicionante 
ao seu ancoramento e a sua deposição, em função dos processos de 
circulação atmosférica que predominam na região.

Figura 8  Formação de areal, às margens da RS377, na localidade de Areal Redondo, na divisa 

entre os municípios de Manoel Viana e de São Francisco de Assis (RS)

Fonte: Acervo pessoal de Sidnei Luís Bohn Gass (2020)

No terceiro caso (Figura 9), observase a formação de areais nas 
duas margens de um curso hídrico, condição na qual se verifica a presença 
de diferentes tipos de sedimentos e de turfeiras. A partir de 2010, com a 
implantação das florestas comerciais de eucalipto, a dinâmica de 
circulação atmosférica do local foi alterada, permitindo assim uma “nova” 
dinâmica no processo de retrabalhamento dos sedimentos arenosos.

Figura 9  Formação de areal no município de Maçambará "RS"

Fonte: Acervo pessoal de Sidnei Luís Bohn Gass (2020)

Ainda, de acordo com Bétard et al. (2017a; 2017b), a 
geoconservação é baseada em objetos geológicos ou geomorfológicos 
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considerados como notáveis ou mesmo excepcionais que são produtos de 
um processo de patrimonialização.

Por sua vez, a geoconservação, conforme Sharples (2002), 
sistematizado por Mansur (2018), visa preservar a geodiversidade, 
relacionada a importantes processos e a feições geológicas, 
geomorfológicas e de solos, garantindo a manutenção da história de sua 
evolução.

Há que se considerar que, no caso dos areais e de seu processo 
formador, ou seja, a arenização, ocorre a presença dos fatores que vêm 
sendo colocados, de maneira conceitual. Além dos fatores da dinâmica da 
natureza, ocorrem, ainda, fenômenos das dinâmicas humanas, oriundos de 
antigas populações, que deixaram suas marcas nesta região, as quais 
podem ser, muitas vezes, localizadas, através dos areais.

Como já mencionado por Gass et al. (2019), a promoção do 
geoturismo pode ter a capacidade de potencializar a geoconservação, a 
partir dos sítios com relevante importância, como as formações geológicas 
e os processos geomorfológicos e pedológicos associados, através dos 
quais é possível a observação e o estudo da história da Terra. Cabem nesta 
perspectiva, os areais e os processos de arenização, conceitos estruturados 
por Suertegaray (1987).

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

Na dicotomia que se coloca entre a(s) natureza(s) e a(s) sociedade(s) 
humana(s), quando se olha para os areais, há que se considerar, ao final 
desta viagem, que, desde a chegada dos primeiros sapiens, houve uma 
significativa relação entre estes e as manchas de areia no sudoeste do Rio 
Grande do Sul. Tal convivência sempre teve, como resultado, relações de 
maior ou menor grau de intervenção ou de impacto.

Os primeiros sapiens, que coabitaram com as manchas de 
arenização, em tempos pretéritos, demonstraram que não é a sociedade 
contemporânea a responsável pelos processos erosivos, mas, sim, que 
estes são provenientes de dinâmicas naturais do meio. 

Neste contexto, o processo de arenização é considerado natural, 
sendo que, nos areais, como produtos deste processo, podem ser 
identificados os serviços ecossistêmicos/ambientais por eles prestados, 
como, por exemplo, o auxílio na recarga dos aquíferos. Nesse sentido, cabe 
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salientar a importância de se propor uma gestão hídrica que busque 
preservar as estruturas e as dinâmicas destes elementos, para que possam 
exercer suas funções, como janelas de abastecimento hídrico regional. 

Portanto, devese considerar que os areais são dotados de singular 
interesse geoturístico, pela sua beleza no mosaico paisagístico, em que se 
enquadram como sítios geomorfológicos e arqueológicos únicos, que 
auxiliam na potencialização de serviços ecossistêmicos/ambientais. 
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BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  VVEEGGEETTAALL  DDOOSS  
CCAAMMPPOOSS  DDOOSS  AARREEAAIISS::  

PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO  NNAATTUURRAALL  AA  SSEERR  
VVAALLOORRIIZZAADDOO  EE  PPRREESSEERRVVAADDOO

EElliisseettee  MMaarriiaa  ddee  FFrreeiittaass
CCaarrmmeemm  LLuuccaass  VViieeiirraa

AAiillttoonn  GGiioovvaannii  MMaannddiiããoo
RRoobbeerrttoo  VVeerrdduumm

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

Com dimensões continentais e com diferentes condições climáticas e 
características geológicas, pedológicas, topográficas, hidrológicas e 
fitofisionômicas, o Brasil se apresenta como o país mais rico em 
biodiversidade e em número de ecossistemas do mundo, o que lhe garante, 
também, um número elevado de espécies endêmicas. Apesar da tamanha 
diversidade ambiental e de formas de vida, a existência de certa 
homogeneidade da paisagem, em determinadas regiões do país, levou o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a classificar a vegetação 
brasileira nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal e Pampa (IBGE, 2019). 

Segundo esta classificação, exclusivamente brasileira, o bioma 
Pampa, restrito à metade sul e ao oeste do Rio Grande do Sul (RS), 
apresenta fisionomia dominada por campos, correspondendo à maior área 
de pastagem natural de clima temperado do mundo (BILENCA; MIÑARRO, 
2004), cujas características da paisagem são favoráveis à produção vegetal e 
à criação animal. Além de compartilhar espécies com os campos pampianos 
da Argentina e do Uruguai, por onde essa formação vegetal se estende 
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(BOLDRINI, 2009), os campos pampianos do RS apresentam um conjunto 
de ecossistemas muito antigo, de fitofisionomias distintas, com fauna e 
com flora próprios e de grande biodiversidade, cujo patrimônio genético 
raramente é encontrado, em ecossistemas semelhantes (QUADROS et al., 
2009; VALLS et al., 2009).

Hasenack et al. (2010) classificaram as distintas fisionomias do 
Pampa em Campos da Campanha, Campos dos Areais, Campos do Escudo 
Granítico, Campos da Depressão Central e Campos do Litoral, em razão das 
variações na composição florística, que é influenciada, segundo Overbeck 
et al. (2015), pelas características geomorfológicas e climáticas, bem como 
pelo manejo e pelo uso do solo. Nos Campos dos Areais, localizados no 
sudoeste do RS, os solos profundos não consolidados, de característica 
arenosa e altamente permeável, estão expostos à arenização, resultando na 
formação dos areais (SUERTEGARAY et al., 2001). Esse processo, apesar de 
natural, tem se intensificado, desde a implantação da monocultura 
extensiva, na década de 1970 (VERDUM, 2004). Tal situação, aliada ao uso 
inadequado do solo, ao pastejo intensivo e ao recente aumento da 
conversão de áreas de campo em lavouras e ao uso de agroquímicos, tem 
promovido a intensa redução da biodiversidade e da produtividade 
primárias, sem o atendimento às exigências da legislação vigente (FREITAS 
et al., 2020) e sem a adoção de medidas, que visem à preservação dos 
campos do Pampa. 

É nesse contexto que a diversidade e a dinâmica da vegetação, bem 
como as possibilidades de intervenção, visando ao controle da arenização 
e à indicação de áreas prioritárias ao estabelecimento de unidades de 
conservação, têm registro em estudos do Grupo de Pesquisa Arenização/
desertificação: questões ambientais  UFRGS/CNPq. Temos observado 
que as paisagens do Pampa e, especificamente, as dos areais, não 
correspondem à ação direta do clima atual, como se fossem paisagens 
hereditárias, com seus ecossistemas testemunhos, que persistem aos 
olhos atentos de hoje. 

Evidenciamos a importância de se avaliar as atuais formas de 
pressão sobre o Pampa, que, não, só, alteram as paisagens, mas, também, 
degradam os ecossistemas testemunhos e o patrimônio humano, as 
identificados, em nossas pesquisas, e as definidos como patrimônios 
ambientais e naturais do Pampa. Neste sentido, cabe destaque as 
pesquisas, que delineiam as formações vegetais endêmicas, e as práticas, 
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que visam à restauração das áreas com arenização, como resultado dos 
processos erosivos, culminando com a possibilidade da criação de 
Unidades de Conservação, que considerem os diferentes elementos que 
compõem o cenário regional. 

AA  DDIINNÂÂMMIICCAA  DDAA  VVEEGGEETTAAÇÇÃÃOO  NNOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  AARREENNIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  OO  
PPOOTTEENNCCIIAALL  NNAA  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  EECCOOSSSSIISSTTÊÊMMIICCOOSS  

Dentre as diferentes fitofisionomias do Pampa estão os campos com 
arenização, denominados por Hasenack et al. (2010) como Campos dos 
Areais, para os quais Boldrini (2009) destaca as famílias Asteraceae (24%), 
Poaceae (19%), Fabaceae (8%), Euphorbiaceae (4%), Cyperaceae (3%) e 
Rubiaceae (3%) como as de maior riqueza florística. Estas mesmas famílias, 
além de Myrtaceae (figuras 13), também foram as mais numerosas no 
estudo realizado por Freitas et al. (2010) em campos com arenização, nos 
municípios de Alegrete, de Manoel Viana e de São Francisco de Assis. No 
referido estudo, os autores registraram a ocorrência de 343 espécies, 
pertencentes a 195 gêneros e a 52 famílias botânicas. Além da elevada 
diversidade, o estudo destacou a ocorrência de 20 espécies de distribuição 
restrita a esses campos, das quais sete são exclusivas dos campos de solos 
arenosos do sudoeste do RS. Por outro lado, Freitas et al. (2010) 
destacaram a existência de 16 espécies ameaçadas de extinção e de nove 
espécies exóticas.

Estimase que tal riqueza pode ser ainda maior, em razão dos 
constantes registros de espécies ainda não encontradas nesses campos. 
Porém, sabese que essa diversidade se encontra ameaçada pela crescente 
conversão dos campos em áreas de cultivo agrícola, acompanhada da 
redução das áreas de campo, alteradas para áreas de pastejo de gado. A 
presença de espécies exóticas invasoras, como é o caso de Eragrostis 
plana Nees (capimannoni), é outro fator de grande ameaça à 
biodiversidade, pois estas competem com as espécies nativas e, 
lentamente, vão ocupando o seu espaço. Como forma de comprovar os 
efeitos de E. plana sobre a biodiversidade, Guido e Pillar (2017) mostraram 
aumento da riqueza de espécies nativas em unidades amostrais, 
estabelecidas em campos nativos do sul do Brasil, após a remoção de 
exemplares de E. plana de seu interior. Sua alta capacidade de invadir os 
campos nativos, aliada aos danos que causa e, principalmente, à estimativa 
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de sua ocorrência em mais de um milhão de hectares de campos do RS 
(FOCHT; MEDEIROS, 2012) evidenciam o alto grau de ameaça que a 
espécie representa para a biodiversidade desses campos. 

As espécies vegetais desses espaços apresentam características 
morfoanatômicas e fisiológicas, que favorecem à adaptação a condições 
de estresse, o que torna tais campos distintos de outros do RS. Rambo 
(1956) já afirmava que a presença de determinadas espécies, observadas 
em seu conjunto, diferenciava a vegetação dessa região de qualquer outra 
comunidade vegetal. Segundo Verdum (2016), a presença de espécies 
portadoras de estruturas adaptativas (figuras 48) também constitui relicto 
de climas extremos do passado, como se elas buscassem recriar as 
condições ambientais originais. Porém, além de constituir possíveis relictos 
de um clima do passado, a presença dessas características garante a 
sobrevivência das espécies às atuais condições intensas de calor e de 
luminosidade, bem como à escassez hídrica e à baixa fertilidade do solo 
(BOLDRINI, 2009; OVERBECK et al., 2015). 

Figura 1  Campo com arenização na localidade de Jacaquá, em São Francisco de Assis, com 

ocorrência de espécies da família Myrtaceae, resistentes ao processo de arenização

Fonte: Acervo de Elisete M. de Freitas (2010). Autora Carmem Lucas Vieira.
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Figuras 2 e 3  Espécies da família Myrtaceae, comuns nos Campos dos Areais e com importante 

função ecossistêmica, pela interação com a fauna local: (2) Eugenia pitanga (O.Berg) Nied. em 

campo com arenização, na localidade de Jacaquá, em São Francisco de Assis. (3) Exemplar de 

Eugenia anomala D.Legrand.

Fonte: Acervo de Elisete M. de Freitas (2010)

Figuras 4 a 8  Adaptações apresentadas por espécies, que ocorrem nos Campos dos Areais: (4) 

Oxalis eriocarpa (Oxalidaceae) com xilopódio e com tricomas nas folhas; (5) Manihot 

hunzikeriana Mart.Crov. (Euphorbiaceae) com raiz tuberosa bem desenvolvida (registro de um 

exemplar com um metro de comprimento e 35 cm de circunferência, na porção superior); (6) 
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Marsypianthes hassleri Briq. (Lamiaceae) com folhas e com ramos ceríceos (presença de cera) e 

com tricomas, como estratégia para evitar a evapotranspiração; (7) Lupinus albescens Hook. & 

Arn. (Fabaceae), que apresenta ciclo anual, como estratégia para resistir aos períodos de 

condições ambientais extremas (frio, por exemplo), e com alto potencial de regeneração das 

áreas degradadas; (8) Portulaca sp. (Portulacaceae), portadora do metabolismo CAM 

(metabolismo ácido crassuláceo), que garante a sobrevivência em ambientes com condições 

climáticas extremas

Fonte: Acervo de Elisete M. de Freitas (2010)

Adaptações foliares e órgãos subterrâneos desenvolvidos são as 
estratégias observadas com mais frequência entre as espécies, as quais 
estão relacionadas a ambientes xeromórficos. Pecíolo curto ou ausente, 
área foliar reduzida e presença de tricomas estão entre as características 
foliares observadas com mais frequência. Estas reduzem a superfície foliar 
exposta à luz solar, diminuindo a temperatura foliar, reduzindo perda de 
água por evapotranspiração e mantendo a eficiência fotossintética. Já 
raízes profundas e presença de xilopódio foram as características de maior 
ocorrência nos sistemas subterrâneos. Estas estruturas e as raízes 
tuberosas, em razão do grande potencial gemífero, permitem a produção 
de novos brotos, após queimadas ou secas e pastejo do gado, favorecem à 
obtenção da água em grandes profundidades (raízes profundas) e atuam 
como reserva nutritiva (raízes tuberosas) (OVERBECK et al., 2007; FIDELIS; 
APPEZZATODAGLÓRIA; PFADENHAUER, 2009; FIDELIS, 2010; FIDELIS; 
PIVELLO, 2011; OVERBECK et al., 2015), beneficiando a regeneração, após a 
passagem do período de estresse. 

Os processos metabólicos, relacionados à fotossíntese, são 
conhecidos como metabolismo C3 (mais frequente, entre a maioria das 
plantas de diferentes ecossistemas) e como metabolismos C4 e CAM 
(metabolismo ácido crassuláceo). Os dois últimos favorecem à adaptação 
das espécies aos ambientes dos campos com arenização, já que as plantas 
C4 são mais eficientes do que as C3 no uso da água, têm fotossíntese ótima 
em temperaturas mais elevadas e estão mais adaptadas a condições de 
baixa disponibilidade de água (KERBAUY, 2008). De forma semelhante, 
porém em condições mais extremas, o metabolismo CAM é uma resposta 
das espécies à aridez dos ambientes terrestres (desérticos e semiáridos), à 
inconstância no suprimento de água ou à salinidade excessiva de 
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determinado habitat (KERBAUY, 2008). Segundo Larcher (2000), esses 
mecanismos estão associados a plantas, que vivem em habitats, sob 
condições ambientais severas, e a presença delas indica adaptação a 
condições climáticas extremas, especialmente, de luz intensa, de calor e de 
déficit hídrico, características comuns às áreas arenizadas do sudoeste do 
Rio Grande do Sul.

Assim, o registro de 59 espécies C4 e sete CAM (FREITAS, 2010), além 
do registro de outras características adaptativas na maioria das espécies, e 
observadas em ecossistemas semelhantes, tais como Cerrado e 
afloramentos rochosos (FIDELIS; PIVELLO, 2011), garantem a sobrevivência 
nessas condições adversas e contribuem para a alta diversidade de espécies 
vegetais registrada nos campos arenosos, tornandoos tão distintos de 
outras áreas campestres.

A participação de plantas C4, de forma associada a plantas C3, é 
característica marcante dos campos do RS (OVERBECK et al., 2007), no 
entanto, nos campos com arenização, Freitas (2010) mostrou que o 
percentual de espécies C4 foi superior ao do de outros campos, 
correspondendo a 17,25% do total de espécies registradas. Esse percentual 
também é superior ao registrado por Wang (2007) nos desertos da China, 
em que somente 5,87% das espécies de plantas vasculares foram 
identificadas como C4C4. Além do número significativo de espécies C4, a 
contribuição delas no percentual de cobertura do solo atingiu índices 
acima de 60% nas três áreas amostradas por Freitas (2010), valores 
superiores ao registrado para plantas C3 nas mesmas áreas e em outros 
ecossistemas campestres. 

Ao considerar a estrutura das comunidades vegetais dos campos 
com arenização no sudoeste do RS, Freitas et al. (2009) e Freitas (2010) 
confirmaram elevada riqueza de espécies vegetais, mesmo em áreas com 
processos erosivos, no entanto esta varia e diminui, consideravelmente, 
onde o processo está mais avançado. Os estudos também mostraram que, 
mesmo com arenização, assim como ocorre nas demais formações 
campestres, o pastejo do gado promove a dominância de espécies 
prostradas, favorecidas pela ação do pisoteio do gado, em detrimento de 
outras herbáceas, que não toleram tal perturbação contínua.

Freitas et al. (2009) avaliaram, ao longo de um ano, a influência da 
distância da encosta de um cerro tabular (formações comuns no sudoeste 
do RS) sobre a dinâmica da vegetação pastejada em duas subáreas de 
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campo com arenização (figuras 9 e 10), considerando que, em uma das 
subáreas (2), a porção da encosta se encontrava protegida por vegetação 
arbórea, diferente da outra, cuja cobertura vegetal era mais escassa. O 
estudo mostrou que, na subárea 2, o percentual de cobertura vegetal foi 
maior nas unidades amostrais mais próximas da encosta e se reduziu, 
progressivamente, na medida em que aumentou a distância da encosta. Na 
subárea 1, a vegetação apresentou menor cobertura, em toda a sua 
extensão, e houve aumento do percentual de solo exposto, com o maior 
distanciamento da encosta.

Figura 9  Vista parcial da subárea 1 do estudo de Freitas et al. (2009), com a porção da encosta 

do cerro apresentando menor cobertura vegetal

Fonte: Acervo de Elisete M. de Freitas (2009)

Figura 10 – Vista parcial da subárea 2 do estudo de Freitas et al. (2009), com a porção da encosta 

do cerro totalmente protegida por vegetação arbórea

Fonte: Acervo de Elisete M. de Freitas (2009)
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Apesar da ausência de outros estudos, que avaliem a influência da 
vegetação arbórea das encostas na formação dos areais, em áreas a 
jusante (planícies em contato com as encostas), é evidente que os areais 
ocorrem com mais frequência no contato com encostas desprotegidas, 
sugerindo que a vegetação das encostas contribui para a maior 
estabilidade da comunidade vegetal das planícies próximas, ao amenizar o 
potencial erosivo em grandes enxurradas, comuns na região.

Associado ao estudo da estrutura da comunidade vegetal das duas 
subáreas, Freitas et al. (2009) avaliaram as características físicoquímicas do 
solo e constataram que, na subárea 2, o solo apresentou maior fertilidade, 
maior percentual de argila e de matéria orgânica, maior capacidade de 
trocas catiônicas, menor teor de alumínio e, portanto, menor acidez, em 
relação ao solo da subárea 1. Tais condições favorecem ao 
desenvolvimento das plantas e à estabilidade do solo, reduzindo a 
tendência de erosão. Assim, a pouca cobertura vegetal da encosta, a baixa 
fertilidade do solo, associadas ao pisoteio/pastejo do gado e às chuvas 
torrenciais, constituem os principais fatores desencadeadores do processo 
de arenização. O estudo evidenciou que o avanço dos areais depende de 
um conjunto de fatores locais, tais como relevo, solo, vegetação e presença 
de gado, que interagem com condições ambientais (precipitação, vento e 
insolação). 

Outro estudo, realizado por Freitas (2010), avaliou, no período de 
um ano, a dinâmica da vegetação campestre, em relação ao processo de 
arenização, em três áreas: uma, excluída de pastejo, e duas, em diferentes 
situações de pastejo (moderado e intenso). Foram avaliadas mudanças na 
proporção de área ocupada por areia e por vegetação, ao longo de 
gradientes de cobertura vegetal, considerando a composição e a riqueza 
de espécies. As amostragens indicaram que os três campos diferiram, em 
relação à composição e à abundância das espécies, diminuindo a 
diversidade e a composição da comunidade, à medida que aumentou o 
percentual de solo exposto, conforme a aproximação da mancha de areia 
(areal). O campo sem pastejo mostrou dominância de espécies cespitosas e 
menor percentual de solo exposto, enquanto o campo com pastejo 
moderado apresentou vegetação com características de ambos os outros 
(sem pastejo e com pastejo intenso), indicando que o pastejo influencia na 
composição e na sua fisionomia das espécies desses campos. No campo 
com pastejo intenso, foram maiores o percentual de solo exposto e a 
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cobertura por espécies rizomatosas, que são favorecidas pelo pastejo 
(Figura 11), evidenciando que o processo de arenização avança numa 
escala maior, nas áreas pastejadas, em relação aos campos com exclusão 
de pastejo. O estudo também confirmou que fatores, como chuva e vento, 
contribuem com o aumento das áreas arenizadas, ao longo do tempo, 
especialmente, quando estas têm menor cobertura vegetal. 

As características distintas dessas áreas, suas importâncias histórica 
e cultural e a riqueza de sua biodiversidade, que é única e incomparável, 
em relação a outras áreas, mesmo campestres, são razões suficientes para 
a preservação desses campos (PILLAR et al., 2015; BENCKE, 2016). Pillar et 
al. (2015) afirmam que toda essa diversidade presta serviços 
ecossistêmicos importantes, garantindo benefícios para as populações 
humanas. Também constitui um recurso genético extremamente valioso, 
diante da possibilidade de exploração econômica e sustentável de várias 
espécies (figuras 1216), favorecendo a sua preservação e trazendo retorno 
financeiro aos moradores locais, como indicam vários estudos (SILVA et al., 
2013; KAUFFMANN et al., 2017a; KAUFFMANN et al., 2017b; KAUFFMANN 
et al., 2017c; KUHN et al., 2019).

Figura 11 – Campo com exclusão de pastejo no Cerro do Tigre, em Alegrete, mostrando a 

dominância de espécies cespitosas

Fonte: Acervo de Elisete M. de Freitas (2010)



185

Biodiversidade Vegetal dos Campos dos Areais

Diálogos Temáticos e (Trans)Territoriais Volume 1

Figuras 12 a 16  Espécies comuns nos campos com arenização, todas com potencial ornamental 

e com importantes funções ecossistêmicas: (12) Parodia ottonis (Lehm.) N.P.Taylor (Cactaceae); 

(13) Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon (Apocynaceae); (14) Calea uniflora Less. (Asteraceae); (15) 

Lessingianthus macrocephalus (Less.) H.Rob. (Asteraceae); (16) Hesperozygis ringens (Benth.) 

Epling (Lamiaceae), espécie endêmica e ameaçada de extinção, com potencial para exploração 

sustentável, devido à elevada produção de óleo essencial rico em pulegona, com diferentes usos 

comerciais

Fonte: acervo de Elisete M. de Freitas (2010)

BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  CCAAPPIITTAALL  NNOOSS  AARREEAAIISS::  DDEESSCCOOBBEERRTTAASS  EE  RREEPPEERRCCUUSSSSÕÕEESS

Diversos modelos de uso, de ocupação do solo e de 
desenvolvimento de atividades agropecuárias em áreas rurais e 
periurbanas têm demonstrado significativo insucesso, ao tentar 
equacionar, de forma sustentável, questõeschave, tais como: crescimento 
populacional, produção de alimentos, fornecimento de matériasprimas e 
conservação ambiental, especialmente, nos países em cenário de 
desenvolvimento econômico.



186 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Freitas; Vieira; Mandião & Verdum

Nas diferentes regiões brasileiras, cada uma com características 
específicas, quanto a condições climáticas, a fitofisionomias, a formações 
rochosas, a topossequências, a tipos de relevo, a bacias hidrográficas, a 
espécies endêmicas e à certa homogeneidade, em termos de paisagem, os 
solos arenosos estão presentes nos mais diversos ecossistemas, desde os 
campestres, até os ambientes com vegetação de restinga; desde os 
ecossistemas florestais, até os ambientes de transição entre a Caatinga e o 
Cerrado; desde os ecossistemas litorâneos, até os ambientes de vegetação 
esparsa e de baixo porte, como estepes e savanas, entre outros. Tendo, 
como referência, a escala geológica, os solos de textura 
predominantemente arenosa se encontram relacionados ao Período 
Quaternário da Era Cenozoica.

O bioma Pampa, da região da Campanha Gaúcha, é assumido como 
referência, para a abordagem do processo de arenização, podendo vir a ser 
relacionado, comparativamente, a outros biomas brasileiros, nos quais 
também há a ocorrência do processo e de suas formas. Ele tem sido 
historicamente caracterizado pelo predomínio da atividade pecuária, 
desenvolvida sobre áreas campestres, originalmente cobertas por espécies 
vegetais nativas do bioma Pampa. A partir das últimas décadas do século 
XX, no entanto, teve início uma alteração bastante marcante na matriz 
produtiva, com a introdução de espécies agrícolas anuais e, mais 
recentemente, com o estabelecimento de monocultivos florestais de 
espécies comerciais. Estas alterações, derivadas da ação direta e deliberada 
dos seres humanos sobre o ambiente, têm ocasionado grandes impactos, 
promovendo o aumento de focos de arenização, a ampliação daqueles já 
existentes, além do desencadeamento de processos erosivos avançados, 
como ravinas e voçorocas. 

Entre todos estes impactos, no entanto, a redução do campo nativo 
se constitui no mais grave, sendo resultante das alterações ambientais, 
geradas pela atividade agrícola, praticada em desacordo com o potencial 
ambiental, colocando o bioma Pampa na lista dos ecossistemas mais 
ameaçados do Brasil, com mais de 50% de sua cobertura vegetal original 
degradada, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Apesar 
de vasta produção bibliográfica e científica, a respeito da temática da 
arenização, verificase, entretanto, que há um desacordo, quanto ao 
entendimento desta área como degradada, sendo descritas perdas de 
potencial de resiliência e de capacidade de restabelecimento das funções 
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ecossistêmicas do bioma, mesmo depois de cessados os fatores 
causadores do distúrbio em seu equilíbrio original.

É notória a escassez de propostas, que fomentem o emprego de 
espécies vegetais nativas e o uso de técnicas de baixo custo, direcionadas 
ao controle dos processos de erosão hídrica e ao restabelecimento de 
cobertura vegetal de áreas com arenização. Como produto deste cenário, 
políticas públicas têm incentivado o plantio de espécies exóticas, de 
interesse comercial, alterando a fitofisionomia original e causando grande 
impacto nos ecossistemas locais.

De modo a ilustrar esta problemática, serão considerados trabalhos 
desenvolvidos em propriedades rurais distintas, ambas localizadas no 
município de São Francisco de Assis (RS), entre os anos de 2010 e de 2019 
(VIEIRA, 2012; 2017). O conceito de área degradada para locais com areais 
consolidados gerou questionamentos, quanto à possibilidade de ainda 
haver um banco de sementes viável, assim como em relação à capacidade 
de se estimular a implantação de nova cobertura vegetal no local, desde 
que identificados e mitigados os principais fatores limitantes. Dessa forma, 
procedeuse à investigação de metodologias, que pudessem auxiliar na 
análise da capacidade do ambiente em dar suporte à germinação de 
sementes e ao estabelecimento de cobertura do solo, frente às atuais 
condições climáticas, pedológicas e morfogenéticas. A partir de dados 
específicos, buscouse avaliar o potencial de resiliência e as condições 
propícias ao estabelecimento de cobertura vegetal nativa, uma vez 
identificados os filtros ecológicos predominantes nas áreas selecionadas, 
com base em uma perspectiva de análise ambiental integrada e em uma 
abordagem ecossistêmica.

A conservação de ecossistemas campestres, o fomento à produção 
de espécies vegetais nativas do bioma Pampa e o incentivo à autonomia 
de execução, pelo produtor rural, foram considerados fundamentais na 
definição da metodologia. Foram utilizadas técnicas de Restauração 
Ecológica (RE), como a nucleação por transposição de solo (topsoil) e a 
galharia, associadas ao Sistema Vetiver (Vetiver System (VS) (figuras 17 e 
18). A ação humana deve auxiliar os processos de resiliência natural do 
ambiente, sem haver uma intervenção externa planejada e implantada 
rapidamente, em dissonância com os processos ecológicos locais e 
regionais. 



188 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Freitas; Vieira; Mandião & Verdum

Figura 17  Parcelas de nucleação por transposição de topsoil e de galharia, implantadas em 

propriedade rural da localidade de Vila Kramer, no município de São Francisco de Assis (RS)

Fonte: Acervo de Carmem Lucas Vieira (2015)

Figura 18  Pontos de coleta de topsoil em mata ciliar, junto ao Rio Taquari e às encostas dos 

cerros, nas localidades de Esquina e de Vila Kramer, com detalhamento para o gabarito de 1m² 

(com 5 cm de profundidade de solo), utilizado para as coletas

Fonte: Acervo de Carmem Lucas Vieira (2015)
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Um ponto fundamental, quando em face de necessidade de se 
restabelecer áreas impactadas negativamente pela ação humana, diz 
respeito à concepção da natureza como algo imutável e fixo. Há uma nova 
tendência nas ações, que visam a recuperar, a restaurar, a restabelecer e a 
mitigar os impactos ambientais. Passase de modelos estáticos, 
determinísticos e quantitativos para projetos, que visam, não, somente, a 
garantir uma biodiversidade, mas, também, a dar manutenção a uma 
biofuncionalidade e ao resgate de interações entre os organismos do 
sistema, aumentando as probabilidades de sucessão e a ocorrência de 
fenômenos eventuais. Os núcleos funcionam como gatilhos de 
biodiversidade: representam um espaço para o imprevisível, geram 
fenômenos aleatórios e permitem maiores aberturas para as variedades de 
fluxos, próprios dos sistemas naturais (REIS et al., 2006).

Nos trabalhos desenvolvidos por Vieira (2012) e por Vieira e Verdum 
(2015) na localidade da Esquina, em São Francisco de Assis, intervenções 
técnicas foram idealizadas, com base na instalação de paliçadas em nove 
pontos diferentes, no interior do canal de uma ravina, utilizando colmos de 
bambu, coletados na propriedade rural, além de biorretentores de 
sedimentos e de barreiras de pedra. Entre os resultados mais significativos, 
destacamse o espesso acúmulo de sedimentos na base das paliçadas, com 
face frontal no sentido de escoamento da água da chuva, e a rápida 
colonização destes ‘acúmulos de areia’ por espécies herbáceas nativas. A 
partir do momento, em que o sedimento foi estabilizado, a vegetação 
conseguiu germinar e se desenvolver rapidamente, impedindo que o 
processo erosivo ficasse mais profundo. 

Vieira et al. (2016) propuseram utilizar a espécie de gramínea exótica 
Chrisopogon zizanioides (Capim Vetiver), sem comportamento invasor, 
como barreira vegetal e como cobertura do solo. Os autores verificaram 
uma resposta bastante evidente, em relação ao desenvolvimento vegetal, 
após a aplicação de esterco animal, para a adubação do solo, associado à 
cobertura da superfície com geotêxtil, em comparação às áreas em que não 
houve aplicação de condicionadores de fertilidade (Figura 19). 

Foi possível comprovar que havia potencial de resiliência, tanto em 
núcleos de arenização quanto em taludes de ravinas, bastando, somente, 
identificar qual filtro ecológico estava atuando, de modo predominante. Ou 
seja, o perímetro de arenização da propriedade rural, situada na Vila 
Kramer, no município de São Francisco de Assis, não se configurava, 
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efetivamente, como uma área degradada, com perda de potencial 
biológico. O Capim Vetiver apresenta vasta literatura e utilização no 
mundo, para controle de processos erosivos, para recuperação de áreas 
degradadas, para fitorremediação e, até mesmo, para geração de renda, 
por meio de artesanato, de extração de óleo essencial, de construção de 
moradias, entre outras potencialidades (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 
1993; TRUONG et al., 2008a; TRUONG et al., 2008b).

Figura 19  Parcelas implantadas, utilizandose o Capim Vetiver (Chrisopogon zizanioides) no 

setor de ravinas

Fonte: Acervo de Carmem Lucas Vieira (2015)

De acordo com o trabalho de Vieira (2017), realizado em 
propriedade rural na localidade da Vila Kramer, as principais famílias 
botânicas identificadas no campo nativo remanescente foram: Poaceae, 
Portulacaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Cactaceae, Lamiaceae, 
Fabaceae, Myrtaceae e Oxalidaceae. As maiores densidade e diversidade de 
indivíduos foram verificadas no terço inicial da propriedade rural, em que o 
campo estava mais preservado (Figura 20). A porção intermediária da 
propriedade apresentava boas cobertura vegetal e diversidade de espécies, 
tornandose rarefeita, à medida em que se aproximava do perímetro 
erosivo, localizado a jusante. Neste ponto, já havia sido comprovado em 
campo o predomínio de maciços isolados, formados por espécies 
características de campos com areais, como a mirtácea de porte anão 
pitangadocampo (Eugenia pitanga) e touceiras da gramínea capimlimão 
(Elionurus sp.).
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Figura 20  Mosaico fotográfico, demonstrando a diversidade florística do campo nativo 

remanescente, em propriedade rural localizada na Vila Kramer

Fonte: Acervo de Carmem Lucas Vieira (2015)

Salientase, igualmente, o comportamento sazonal da vegetação, 
com alterações na cobertura do solo, em função de haver uma influência 
estacional bem definida. Foi constatada a predominância periódica e 
alternada de espécies de ciclo estival e hibernal, promovendo claras 
modificações na estrutura vertical, na densidade de cobertura e na 
diversidade florística, considerando cada estação do ano.

Nos núcleos de topsoil implantados sobre núcleo de arenização e de 
taludes, no setor de ravinas, houve a predominância de regenerantes do 
gênero Senecio e da família botânica Asteraceae. Os regenerantes 
demonstraram melhor resposta, quanto à taxa de germinação, para 
estações com temperaturas mais amenas e com maior disponibilidade de 
água no sistema, como primavera e outono (Figura 21). De acordo com 
Kissmann e Groth (1999), a família Asteraceae é uma das mais expressivas, 
com um número de gêneros maior do que 1.100 e um número de espécies 
que deve ficar entre 20.000 e 25.000. Poucas dessas espécies têm sido 
aproveitadas economicamente e para usos industriais, apesar de algumas 
delas apresentarem elevado valor nutricional, potencial ornamental e uso 
estético. Segundo os autores, as plantas da família Asteraceae apresentam 
excepcional importância, devido ao grande número de espécies infestantes 
e à agressividade, que, em geral, apresentam.



192 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Freitas; Vieira; Mandião & Verdum

Figura 21  Destaque para plântulas germinadas, a partir de sementes presentes no topsoil 

coletado e aplicado, na forma de parcelas, protegidas por biomanta, confeccionada com fibra de 

sisal (Agavea sisalana)

Fonte: Acervo de Carmem Lucas Vieira (2015)

O gênero Senecio apresenta o maior número de espécies no 
mundo, com cerca de 1.300 a 2.000 espécies conhecidas. No Brasil, são 
reconhecidas, ao menos, 130 espécies, com 25 delas habitando no Rio 
Grande do Sul. A maior parte delas apresenta elevada toxicidade, quando 
ingeridas. Foi observada a presença de mesofauna e de dispersores de 
sementes na área de estudo, o que, aliada ao fato de haver fragmentos 
florestais próximos, torna viável o planejamento de propostas de 
revegetação, que levem em conta o potencial de resiliência local e a 
identificação de filtros ecológicos predominantes. Técnicas direcionadas à 
correção da fertilidade do solo e à estabilização dos processos erosivos 
devem estar associadas, assim como o fomento a uma rede de produção 
de sementes das espécies nativas mais adaptadas às condições locais. 

De modo complementar aos estudos na Vila Kramer, foi realizada 
uma investigação pretérita, a respeito das formações vegetais, que, 
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originalmente, compunham o ambiente de estudo, com referência a uma 
escala de tempo geológica e ao emprego de paleobioindicadores. A 
proposta surgiu de forma espontânea, após a interação com um grupo de 
estudos do laboratório LAGEMAR, do Instituto de Geociências da 
Universidade Federal Fluminense (UFFRJ). Fitólitos são partículas de sílica 
amorfa, que alguns organismos vegetais acumulam, no meio intra ou 
extracelular, após a absorção de sílica em um estado solúvel (sílica ácida), a 
partir de solução do solo ou de lençol freático. O alto grau de preservação 
da sílica opala, mesmo, sob condições de oxidação, permite que se faça 
uma caracterização específica e funcional das plantas, assim como 
inferências sobre o paleoclima, favorecendo à compreensão das relações 
entre evolução e degradação do solo (COE et al., 2013). 

Em fevereiro de 2017, foi constatada a resposta positiva à presença 
de biomineralizações de sílica, fitólitos de solo, na propriedade em estudo, 
no sudoeste do RS, sendo identificados os tipos trapeziform, elongate, 
cuneiform e bulliform paralellepipedal, característicos de células de 
gramíneas (Figura 22). O intervalo de análise coberto pelas datações 
realizadas por esta técnica cobre um espaço de tempo máximo, 
correspondente ao Período Quaternário. Ou seja, a partir destes dados, a 
interpretação mais razoável passa a ser a de que predominava uma 
cobertura campestre no local. Os resultados com os fitólitos ressaltam a 
importância de se desenvolver recomendações técnicas, que tenham, 
como prioridade, o emprego de espécies vegetais nativas componentes de 
uma fisionomia campestre. 

Em dezembro de 2019, foi realizada uma palestra técnica, junto aos 
produtores rurais do município de São Francisco de Assis, por promoção 
da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e do escritório local da EMATER, para a divulgação dos 
trabalhos e dos debates sobre as proposições técnicas, havendo expressiva 
repercussão positiva e perspectiva de trabalhos futuros, direcionados à 
conservação e à preservação dos ecossistemas de áreas rurais com 
ocorrência de arenização, no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul 
(Figura 23). Cabe destacar que o município de São Francisco de Assis conta 
com um viveiro de mudas nativas, recentemente estabelecido, pela 
Secretaria da Agricultura, com mais de 80 espécies arbóreas e arbustivas 
em processo de cultivo, para fornecimento à comunidade local.  
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Figura 22  Biomineralizações de sílica em células de gramíneas, fitólitos de solo, identificados na 

propriedade rural, localizada na Vila Kramer: A) Trapeziform; B) Elongate; C) Cuneiforme; e D) 

Bulliform paralellepipedal. Escala em 10 micrômetros. Análises realizadas por Karina Chueng, da 

UFFRJ

Fonte: Acervo pessoal de Karina Chueng

Figura 23  Palestra proferida em dezembro de 2019, no Centro Cultural de São Francisco de 

Assis (RS)

Fonte: Acervo de Rafael da Silva Vargas (do Escritório da EMATER de São Francisco de Assis (RS)) 

(2019)
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AASS  ÁÁRREEAASS  DDEE  CCAAMMPPOOSS  LLIIMMPPOOSS  CCOOMM  AARREEAAIISS  EE  OO  PPOOTTEENNCCIIAALL  PPAARRAA  AA  
CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  UUCCSS

Antigamente, as Unidades de Conservação (UCs) eram criadas, com 
base em critérios oportunistas, isto é, encerravam áreas impróprias para 
agricultura, com grandes declives, as quais eram, muitas vezes, isoladas de 
centros urbanos ‒ desde que não houvesse conflito de interesse ‒, 
ocasionando um sistema de unidades ineficiente e com lacunas na 
proteção (Dias et al., 2006). Os ecossistemas sem representação no SNUC 
e no SEUC são exemplos de lacunas na conservação, que ferramentas 
técnicocientíficas, como os trabalhos realizados pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), puderam identificar.

De modo similar, o histórico da criação de UCs no RS seguiu a 
mesma sistemática, o que levou a problemas, ainda não solucionados, 
desde as suas implantações, na década de 1970. No âmbito da 
administração pública estadual, não existe uma Unidade de Conservação 
que tenha, como objetivo, a conservação de um ecossistema de Campos 
Limpos com areais, ou seja, de um ecossistema, que represente uma 
porção real das terras do sudoeste do Estado; terras, estas, que contêm 
áreas em iminente perigo de eliminação ou em degradação, com 
ocorrência de espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção.

Na porção brasileira do bioma Pampa, especificamente, no RS, 
temos as seguintes Unidades de Conservação administradas pelo Poder 
Executivo Estadual (Figura 24):

a) Parque Estadual de Itapuã;
b) Parque Estadual do Delta do Jacuí;
c) Parque Estadual do Espinilho;
d) Parque Estadual de Camaquã;
e) Parque Estadual Podocarpus;
f) Reserva Biológica São Donato;
g) Reserva Biológica Ibirapuitã;
h) Reserva Biológica Mato Grande;
i) Refúgio da Vida Selvagem Banhado dos Pachecos.

Entretanto, estas UCs não contêm, em seus perímetros, áreas com 
as características litológicas, morfológicas, pedológicas, biológicas, 
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arqueológicas, culturais e cênicas, típicas dos areais consolidados, 
existentes no sudoeste do RS. Encontramos, por assim dizer, uma lacuna na 
esfera da conservação ambiental do Estado. Como não existem áreas 
especialmente protegidas, representativas desta faceta do bioma Pampa, 
os Campos dos Areais, cabe uma profunda reflexão, considerando áreas, 
que, somente nas últimas décadas, estão sendo vistas, não, como áreas 
degradadas, mas, especialmente, em alguns locais, como ecossistemas 
carentes de conservação e de estudo.

Figura 24  Localização das Unidades de Conservação e das áreas de arenização no Rio Grande 

do Sul

Fonte: Elaborado a partir da Base Cartográfica Vetorial Contínua (IBGE, 2019), em escala 

1:250.000, e de dados sobre as Unidades de Conservação, disponíveis em: https://

www.icmbio.gov.br/portal/geoprocessamento1/51menuservicos/4004downloadsmapa

tematicoedadosgeoestatisticosdasucs e em https://www.sema.rs.gov.br/limitesdas

unidadesdeconservacao. Identificação dos areais elaborada por Jean Carlo Gessi Caneppele 

(2020)
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Neste aspecto, a conservação destas áreas encontra força, sendo 
caracterizadas, assim, como áreas pouco exploradas, do ponto de vista 
científico. Adicionalmente, tais áreas se apresentam como ecossistemas 
sem representação no SEUC, necessitando da devida proteção, que é 
defendida por pesquisadores, como Suertegaray et al. (2001), Verdum 
(2006), Freitas (2006; 2010) e Boldrini (2009). Estas áreas já foram objeto de 
estudos, que apontavam a degradação ambiental nelas existente, sendo 
consideradas exemplos de deterioração ambiental, promovidas pelos seres 
humanos ou decorrentes de práticas impróprias, como o superpastoreio 
(SOUTO, 1984).

Nesta linha de abordagem, o poder público vem tratando estes 
espaços como ambientes degradados e sujeitos a intervenções, seja pelo 
plantio de exóticas, como no passado, seja por projetos com apoio 
governamental. Como exemplo disso, temos, em Alegrete, o chamado 
“Deserto São João” e, mais recentemente, a aquisição de grandes extensões 
de terras, por parte de empresas estrangeiras, ligadas à silvicultura, 
justamente nas áreas, que contêm Campos Limpos e areais (BINKOWSKI, 
2009; GAUTREAU, 2014).

Diante deste quadro, surge a necessidade de limitar a exploração e a 
transformação destes ambientes e, para isso, propomos estudos, que 
indiquem quais áreas contêm campos sulinos em bom estado de 
conservação e campos com arenização, em seus arredores, nos quais 
estejam presentes algumas características arqueológicas, ecossistêmicas e 
bom potencial turístico, com vistas à criação de UCs de proteção integral ou 
de uso sustentável (MANDIÃO, 2012).

Para exemplificar como um ecossistema desse tipo pode ser 
protegido, podemos citar a existência de diversas áreas pelo mundo, como 
aquelas localizadas no sudoeste dos Estados Unidos da América, nos 
estados de Utah, da Califórnia, do Texas, do Colorado, do Novo México, de 
Nevada e de Wyoming. Tais representam áreas preservadas, na forma de 
parques nacionais ou estaduais, servindo, também, como áreas de 
relevantes estudos, bem como de apreciação de belezas cênicas, sendo 
utilizadas pela indústria turística, trazendo renda, tanto para as populações 
autóctones quanto para uma indústria internacional e constituindo 
exemplos marcantes do potencial para a criação de UCs fora do “circuito 
costumeiro” de unidade de conservação de florestas (VIEIRA, 2014). 

Para ponderarmos sobre a questão, devemos ter, como pressuposto 
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teórico, que as UCs desempenham um papel fundamental na conservação 
da biodiversidade e que trazem consigo a esperança de representarem 
grandes benefícios para as gerações futuras, possibilitando, através da 
produção científica, o desenvolvimento de atividades direcionadas à 
conservação e, consequentemente, à solução de problemas ambientais.

Constituir uma ou mais UCs, contendo as características de Campos 
Limpos com areais, é uma questão de dar prioridade a ecossistemas, sem 
nenhuma representação no Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
(SEUC). A indagação inicial deste item pode ser apreciada, sem decompor 
em dois ecossistemas – áreas de Campos Limpos e áreas de areais ‒, mas a 
partir do entendimento de que o fenômeno da arenização está presente 
em uma parcela do bioma Pampa. Nestas áreas de ocorrência, este não 
está dissociado de uma matriz maior, que é o ecossistema de Campos, cuja 
representatividade pode ser avaliada nos trabalhos de Suertegaray et al. 
(2001), no Atlas da Arenização, Sudoeste do Rio Grande do Sul.

Em Bellanca (2002), a hipótese da gênese natural dos areais é 
fortalecida, através de dados apresentados pela Arqueologia, os quais 
comprovam a existência de povos caçadorescoletores, em uma relação 
homemmeio, nesta região, desde o início do Holoceno. Reforçando a tese 
da proteção a estes ambientes, registramos os levantamentos realizados 
no ano de 2001, pelo projeto de pesquisa Levantamento Geo
Arqueológico de CaçadoresColetores no Rincão do Inferno  Quaraí/RS, 
ligado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (FAPERGS). Este 
projeto objetivou a classificação de sítios arqueológicos na área de estudo 
(figuras 2527), resultando na localização de 19 sítios arqueológicos, ao 
final da pesquisa, no ano de 2003.

Portanto, em uma área localizada em um único município do 
sudoeste do Rio Grande do Sul, caracterizada como de arenização, foram 
encontrados 19 sítios arqueológicos. Analisando somente o aspecto 
históricoarqueológico, esse fato já justificaria a necessidade de criação de 
uma unidade de proteção integral, a qual deveria estar inscrita no Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação (SEUC).
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Figura 25  Visão panorâmica do areal de Quaraí, no sudoeste do Rio Grande do Sul ‒ área de 

interesse, para conceber uma Unidade de Conservação (UC), como patrimônio da natureza e da 

presença humana, desde a préHistória

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2009)

Figura 26  Areal de Quaraí, no sudoeste do Rio Grande do Sul, na interface entre as formações 

Botucatu e Serra Geral, além das dinâmicas hídricas e eólicas, atuantes nas formações Superficiais 

Quaternárias

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2009)

Figura 27  Batente e fragmentos de rocha lascada de arenito silicificado, como possíveis 

produtos da presença humana préhistórica no areal de Quaraí (RS)

Fonte: Acervo de Roberto Verdum (2009)



200 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Freitas; Vieira; Mandião & Verdum

Neste sentido, objetivando a correta proteção destes ecossistemas, 
lançamos mão da legislação, que, no Artigo 225 da Constituição Federal de 
1988, estabelece que é dever do Estado a preservação do meio ambiente, 
salientando, também, que o meio ambiente deve ser ecologicamente 
equilibrado e delegando responsabilidades e competências aos entes 
públicos ‒ nas esferas federal, estadual e municipal. No Art. 17 da 
Constituição, lemos: 

"O planejamento ambiental tem por objetivos: III  elaborar planos 
para as Unidades de Conservação, espaços territoriais especialmente 
protegidos ou para áreas com problemas ambientais específicos; VI  
prover a manutenção, preservação e recuperação da qualidade físico
química e biológica dos recursos ambientais; VII  criar, demarcar, 
garantir e manter as Unidades de Conservação, áreas de sítios 
históricos, arqueológicos, espeleológicos, de patrimônio cultural 
artístico e paisagístico e de ecoturismo". (BRASIL, 2016, grifo nosso)

A Constituição Estadual do estado do Rio Grande do Sul, no seu 
Capítulo IV  Do Meio Ambiente, Artigo 251, observa que:

"[...] todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo, 
preserválo e restaurálo para as presentes e futuras gerações, 
cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse 
sentido." (RIO GRANDE DO SUL, 2020)

Continuando, no parágrafo 1º deste Artigo, lêse: 
"Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá 
ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio 
ambiente, incumbindolhe, primordialmente: no inciso "XVI  valorizar 
e preservar o Pampa Gaúcho, sua cultura, patrimônio genético, 
diversidade de fauna e vegetação nativa, garantindose a 
denominação de origem. (RIO GRANDE DO SUL, 2020, grifo nosso)

Complementarmente, há o Art. 258:
"Os órgãos de pesquisa e as instituições científicas oficiais e de 
Universidades somente poderão realizar, no âmbito do Estado, a 
coleta de material, experimentação e escavações para fins científicos 
mediante licença do órgão fiscalizador e dispensando tratamento 
adequado ao solo." (RIO GRANDE DO SUL, 2020)

       Ainda neste artigo, em seu Parágrafo Único, temse: "Toda área 
com indícios ou vestígios de sítios paleontológicos ou arqueológicos será 
preservada para fins específicos de estudo." (RIO GRANDE DO SUL, 2020).
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Na esfera estadual, temse, adicionalmente, o Código Estadual do 
Meio Ambiente (Lei nº 15.434, de 09/01/2020), em cujo Capítulo VII  Do 
patrimônio genético, encontrase:

“Art. 169. Compete ao Estado a manutenção da biodiversidade pela 
garantia dos processos naturais que permitam a conservação dos 
ecossistemas ocorrentes no território estadual e no Art. 170, diz que 
“Para garantir a proteção de seu patrimônio genético, compete ao 
Estado:
I  manter um sistema estadual de áreas protegidas representativo dos 
diversos ecossistemas ocorrentes no seu território; e

II  garantir a preservação de amostras dos diversos componentes de 
seu território genético e de seus habitantes”. (RIO GRANDE DO SUL, 
2020)

Podemos enquadrar os Campos Limpos neste aspecto do 
regramento, conjuntamente com os areais de gênese natural, enquanto 
ecossistemas representativos do sudoeste do Rio Grande do Sul e 
patrimônios genéticos do estado. Entretanto, a associação dos 
ecossistemas de Campos Limpos e de areais não está representada no 
SEUC, portanto é prioritária a criação de uma ou de mais unidades de 
conservação, que os represente.

 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

A elevada diversidade vegetal, aliada à existência de espécies 
ameaçadas, endêmicas, portadoras de características, que as distinguem 
de outras formações vegetais, e com potencial de exploração sustentável, 
além da ameaça de exóticas invasoras, impõe ao poder público de cada 
município e do estado a obrigatoriedade no cumprimento da legislação 
ambiental vigente, especialmente, quanto ao licenciamento ambiental, 
para a conversão de novas áreas de campo nativo em áreas de cultivo, à 
manutenção de áreas de preservação permanentes e à constituição de 
áreas de reserva legal nas propriedades rurais. Assim, considerando os 
elementos vegetacionais endêmicos, presentes em tais áreas, e as espécies 
com potencial para diferentes formas de exploração econômica 
sustentável, há que se considerar que sua preservação e/ou sua 
conservação sejam um dos caminhos, para a manutenção da estrutura 
natural e das funções, que os diferentes ecossistemas exercem no 
complexo mosaico paisagístico da região.
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A utilização da bioengenharia, para a contenção dos processos 
erosivos, que ocorrem nessas frágeis áreas, provocados por intervenções 
equivocadas, que potencializam os efeitos da dinâmica hidrológica e da 
circulação dos ventos, é importante elemento a ser considerado, 
ressaltandose que as técnicas demonstradas, que utilizam espécies locais 
ou exóticas não invasoras, evidenciam a forte correlação com a 
manutenção dos ecossistemas locais.

Ao final, cabem os seguintes questionamentos: de quais modos 
estas áreas, com dinâmicas tão complexas, podem ser preservadas?; será a 
criação de Unidade(s) de Conservação o caminho?. A busca pelas 
respostas fica em aberto, para a pesquisa por percursos a serem, ainda, 
percorridos.
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ZZOONNEEAAMMEENNTTOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEESS  
BBIIOOCCLLIIMMÁÁTTIICCOOSS  NNOO  SSEEMMIIÁÁRRIIDDOO  
DDOO  EESSTTAADDOO  DDAA  PPAARRAAÍÍBBAA  CCOOMMOO  
SSUUBBSSÍÍDDIIOO  AAOOSS  EESSTTUUDDOOSS  SSOOBBRREE  

DDEESSEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

MMôônniiccaa  LLaarriissssaa  AAiirreess  ddee  MMaaccêêddoo
EEdduuaarrddoo  RRooddrriigguueess  VViiaannaa  ddee  LLiimmaa

IIêêddee  ddee  BBrriittoo  CChhaavveess

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

O bioma Caatinga ocorre na região tropical de clima semiárido, 
localizada quase que totalmente na região Nordeste do Brasil. Tem cerca 
de 844 mil km2 de área, o equivalente a 11 % do território brasileiro. 
Abrange a totalidade do estado do Ceará, boa parte dos estados da Bahia 
(BA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), 
Alagoas (AL) e Sergipe (SE), e pequena parte dos estados norte de Minas 
Gerais (MG) e do Maranhão (MA) (IBGE, 2017; MORO et al. 2015).

Essa é uma formação vegetal que possui características muito 
peculiares, e ocorre em áreas hoje já bastante alteradas, estando sujeitas 
ao processo de desertificação. Devido a esse fato, é alvo de estudos que 
buscam conhecer sua dinâmica a partir de áreas de ocorrência de 
formações originais, o que possibilita saber o nível de alteração, e melhor 
caracterizar os ambientes de caatinga (SOUZA et al., 2015).

Existem diferentes propostas de classificação com base climática e 
biogeográfica que têm por finalidade identificar áreas de ocorrência das 
diversas formações vegetais. Na maioria das vezes, tais propostas têm por 
motivação revelar a potencialidade de ocorrência da vegetação levando 
em consideração aspectos do clima em consonância com a área de 
predominância de cada tipo de vegetação (LIMA, 2012). Em uma escala 
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mundial essas classificações são usadas sem grandes erros, entretanto em 
uma escala regional, isso se torna mais difícil, dadas as abstrações de dados 
resultantes da supressão de áreas pelo efeito da representatividade da 
escala. Outra dificuldade que existe nesses estudos, é a espacialização dos 
dados.

Numa proposta inovadora, Cámara, Batlle e Olmo (2003) 
desenvolveram um método, denominado Regimes Bioclimáticos, que tem 
contribuído para melhor caracterizar a ocorrência da vegetação de 
caatinga, considerando aspectos bioclimáticos. 

Os autores se basearam no balanço hídrico climatológico de 
Thorntwaite e Matter (1955), bem como no balanço bioclimático de Burgos 
e Rebolar (1974) para caracterizar os Regimes Bioclimáticos. Para isso, 
consideraram a relação da capacidade de armazenamento de água no solo 
utilizada no balanço hídrico e da capacidade de retenção do balanço 
bioclimático, com a teoria ecodinâmica desenvolvida por Tricart (1977), 
algo que muitos trabalhos sobre a temática não fazem.

Nessa metodologia as variáveis analisadas, que são o excedente 
hídrico, o déficit hídrico e a taxa de armazenamento de água no solo, são 
expressos na forma de gráficos. Do balanço bioclimático, resultante da 
integração das variáveis hídricas, derivam os diagramas bioclimáticos, que 
expressam as intensidades bioclimáticas ao longo do ano. De acordo com 
Burgos e Rebolar (1974), as intensidades bioclimáticas são definidas a partir 
da hipótese de que a atividade vegetativa das plantas, em sua maioria, 
iniciase em torno de 6 ºC. Essas, por sua vez, são medidas em unidades 
bioclimáticas (u.b.c).

Segundo Cámara (2004), a intensidade bioclimática é, na 
ecofisiologia vegetal, a melhor forma de quantificar o crescimento da 
vegetação, considerando a diversidade de condições ecológicas existentes, 
permitindo quantificar paralisações vegetativas, tanto por causas hídricas, 
como por causas térmicas. Para a geração dos gráficos, os autores 
desenvolveram uma rotina executável no software Excel, denominada de 
Hidrobio, que permite a geração das variáveis necessárias ao cálculo dos 
balanços e consequentemente dos gráficos, a partir de alguns dados 
básicos de entrada, como altitude, latitude, temperatura, precipitação, 
capacidade de armazenamento de água do solo, uso do solo e tipo de solo.

Cámara (2004) faz uso de um artifício para interligar ambos os 
balanços a partir do cálculo da precipitação útil para as plantas (pm), através 
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do uso dos valores encontrados no cálculo do escoamento mensal de cada 
mês oriundo do balanço hídrico. Esse mecanismo se deu devido a hipótese 
levantada por Burgos e Rebolar (1974), em que o coeficiente de retenção 
depende da inclinação do terreno. Tal hipótese está baseada no fato de 
que para que ocorra escoamento, o solo precisa estar saturado, sendo essa 
condição mais importante do que a existência ou não da inclinação do 
terreno.

Considerando esse aspecto, Cámara (2004) aplica os mecanismos 
utilizados para a identificação do escoamento tal como a proposta de 
Thornthwaite e Matter (1955). Segundo esse autor, o escoamento difere 
em cada mês e depende da textura do solo e da vegetação. Desse modo, o 
escoamento é usado como fator de ponderação para calcular a 
precipitação útil de cada mês. É desse modo que o balanço hídrico se 
relaciona com o balanço bioclimático, e os resultados obtidos mostram a 
interação entre as formações superficiais e a fenologia das formações 
vegetais, com as suas implicações fenológicas e ecodinâmicas, 
conseguindo assim uma abordagem geobotânica quantificada.

Esses resultados expressam a realidade da área onde a estação 
meteorológica está localizada, para gerar os dois tipos de balanços: o 
hídrico e o bioclimático. Entretanto, quando se pretende espacializar esses 
dados para áreas de diferentes dimensões, há a necessidade de fazer uma 
interpolação dos valores obtidos de cada balanço, e esse é um 
procedimento que demanda um certo esforço de processamento e gera 
uma certa imprecisão, inerente a qualquer técnica de interpolação.

Diante desses fatos é que está sendo proposta uma melhoria do 
método desenvolvido por Cámara et al. (2003), com a finalidade de gerar 
os balanços e logo em seguida espacializálos de forma muito prática e 
rápida. Para isso, podem ser utilizadas, por exemplo, linguagem de 
programação no Rstudio (TEAM, 2017), integrada a um Sistema de 
Informações Geográficas, como o Qgis (SHERMAN, 2017), ambos gratuitos.

Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho foi de gerar as 
intensidades bioclimáticas e fazer um zoneamento dos ambientes 
bioclimáticos na bacia hidrográfica do Alto Paraíba, para que fosse possível 
identificar onde potencialmente ocorre a vegetação de caatinga em 
diferentes situações de porte e densidade. Esse resultado é muito 
importante, visto que, se comparado com a atual situação da cobertura 
vegetal na área de estudo, pode subsidiar a avaliação da degradação e com 
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isso entender onde ocorre e em que nível está ocorrendo o processo de 
desertificação. 

MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddaa  áárreeaa  ddee  eessttuuddoo

A área de estudo é a bacia hidrográfica do alto curso do rio Paraíba 
(BHAP), com área de aproximadamente 6.250 km2, que se encontra ao sul 
do terço médio do estado da Paraíba (Figura 1). A nascente do rio 
principal, o Paraíba, localizase na serra de Jabitacá, no município de 
Monteiro, e o exutório se localiza na confluência com o rio Taperoá, já na 
bacia hidráulica do açude de Boqueirão, no município de Cabaceiras, a 
aproximadamente 140 km de distância da capital do estado, João pessoa 
(Figura 1). Na margem esquerda, o rio Paraíba conflui com o rio Sucuru, 
que corta a cidade de Sumé, e na direita com o rio do Espinho ou da Serra, 
que drena do sul chegando à cidade do Congo, sendo esses seus 
principais afluentes. Os limites da BHAP se dão a leste com a bacia do 
riacho de Santo Antônio e a norte com a do rio Taperoá, no estado da 
Paraíba; a oeste com a bacia do rio Pajeú, ao sul com a do rio Ipojuca e a 
sudeste com a do rio Capiberibe, no estado de Pernambuco. 

Figura 1 Localização da bacia hidrográfica do Alto Paraíba
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Na figura 2 é possível visualizar os níveis altimétricos que ocorrem 
na bacia, o que permite que sejam feitas relações com outros dados físicos 
da área, tais como solos, precipitação, temperatura, assim como vegetação.

Figura 2  a) Mapa de Hipsometria; b) Mapa de Solos

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).

O mapa mostra que a maior parte da área de estudo encontrase 
abaixo dos 600 m de altitude e que as áreas com altitudes superiores a 700 
m são muito restritas, limitandose às porções sudoeste, e em menor 
proporção, a oeste da área.

Segundo o levantamento pedológico do Zoneamento 
Agropecuário do Estado da Paraíba (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 
1978), compilado da AESA (2006), e informações dos boletins técnicos 
desse zoneamento e do Levantamento Exploratório e de Reconhecimento 
de Solos do estado da Paraíba (BRASIL, 1972), os solos que ocorrem na 
BHAP (Figura 2b) estão apresentados no Quadro 1.

A vegetação natural na BHAP é do tipo caatinga, com bosques 
compostos de espécies arbóreas decíduas, cactáceas e liliáceas, cujos 
porte, densidade e diversidade estão na dependência do seu estado de 
conservação (SOUZA, 2016). O clima, segundo Mendonça de Oliveira 
(2007), é do tipo BSh (semiárido quente e seco), caracterizado pela alta 
variabilidade espacial e temporal da precipitação. Essa varia em termos de 
totais anuais, de 350 a 850 mm.ano1 (FRANCISCO, 2017), e acompanha o 
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gradiente de altitude (GOMES, 1981). A estação seca costuma durar de 8 a 
10 meses (MARINHO, 2011). De fevereiro a maio é o período em que se 
concentra praticamente 70% da precipitação (NIMER, 1979; INMET, 2020). 
Já a temperatura apresenta baixa variação estacional, com médias das 
mínimas mensais ocorrendo de maio a julho, máximas, de novembro a 
janeiro, com amplitude que não ultrapassa os 4 ºC. Pelo efeito da altitude, 
a temperatura média anual varia de 24 ºC nas áreas mais elevadas, a 26 ºC 
nas mais baixas (NIMER, 1979). 

Quadro 1  Área de ocorrência das classes de solos da subbacia hidrográfica do Alto Paraíba

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).

PPrroocceeddiimmeennttooss  mmeettooddoollóóggiiccooss

Os procedimentos adotados envolvem basicamente a identificação 
da quantidade de água disponível nos solos e o cálculo dos balanços 
hídrico e bioclimático, como procedimentos essenciais para definir as 
intensidades bioclimáticas, ou seja, a definição mais precisa possível da 
disponibilidade hídrica para as plantas ao longo do ano. Com isso, 
conseguese identificar e localizar onde existem condições mais propícias 
ao desenvolvimento da vegetação, não apenas relacionadas com as 
condições climáticas, o que normalmente acontece nas diversas 
classificações da cobertura vegetal.

Em condições naturais, apenas uma fração da água da chuva é que 
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estará disponível para as plantas, e sua quantidade dependerá da 
capacidade de armazenamento de água do solo. Por outro lado, a 
quantidade e a distribuição da chuva favorecem o reabastecimento da 
água e a disponibilidade para as plantas. Já a temperatura, resultante da 
incidência luminosa, faz aumentar as perdas por evaporação, ao mesmo 
tempo em que favorece a transpiração, fazendo circular a seiva e o 
metabolismo das plantas (CÁMARA et al., 2003).

ÁÁgguuaa  ddiissppoonníívveell  nnooss  ssoollooss

A metodologia adotada para estimativa do conteúdo de água 
disponível (AD) nos solos para as plantas é de Macêdo (2020, no prelo), 
adaptada de Assad et al. (2001), que relaciona a capacidade máxima de 
armazenamento de água do solo ao seu conteúdo de areia total (AT). 
Considerando a extensão e a diversidade dos solos da área de estudo, 
adotouse a técnica de pedotransferência, utilizandose de artifícios para 
seleção de perfis modais representativos das classes dominantes dos 
agrupamentos de solos, para os quais foram estimadas a AD com base no 
teor de areia total (AT), de cada horizonte e/ou camada dos solos.

A base de dados adotada foi o mapa de solos da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA, 2006), na escala 
1:200.000, compilado do Zoneamento Agropecuário do Estado da Paraíba 
(GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1978), e dados dos boletins técnicos 
desse zoneamento e do Levantamento ExploratórioReconhecimento de 
Solos da Paraíba (BRASIL, 1972). 

É importante frisar que dadas as restrições impostas pela escala 
desses mapas, suas unidades de mapeamento são associações de solos 
com até quatro diferentes classes, e que apenas os dados do solo de maior 
representação espacial é que puderam ser considerados.

Preliminarmente, foram identificadas e listadas todas as unidades 
de mapeamento de solos da BHAP, passando a agrupálas pela 
similaridade de atributos diagnósticos taxonômicos representativos da 
classe de solo dominante. Esses atributos estão normalmente relacionados 
à proeminência do horizonte A, a textura, ou a fases de pedregosidade, 
vegetação, declividade e material de origem.    

Com base nos dados dos boletins dos Levantamentos de Solos 
foram identificados e separados dados de perfis de solos semelhantes aos 
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representativos de cada uma das unidades de mapeamento, com os quais 
se procurou definir morfologicamente, um “perfil hipotético”, síntese das 
características predominantes dos solos, em termos de presença e 
espessura de horizontes, subhorizontes, textura e pedregosidade. 

Para solos com maior diversidade de características e de 
representatividade de agrupamentos, como foi o caso dos Neossolos 
Litólicos (NY) e dos Luvissolos Crômicos (TC) foi estabelecido um ajuste na 
morfologia, reduzindo a espessura dos horizontes e subhorizontes com o 
aumento do grau do relevo, simulando assim a ação inversa do relevo no 
desenvolvimento dos solos.

Para horizontes, subhorizontes e camadas descritas com presença 
de cascalho, pedras e rochas fragmentadas foram considerados os limites 
percentuais de redução do espaço poroso, conforme os percentuais de 
cascalho descritos em Santos et al. (2015). Sendo assim, a camada de 
saprólito de rocha, quando presente, foi incluída na determinação da 
profundidade do solo, considerando que a vegetação de caatinga é 
formada por plantas permanentes com raízes profundas e adaptadas às 
adversidades do solo e do clima semiárido.

Definidos os perfis hipotéticos, se procedeu a determinação da AD 
para cada horizonte e/ou camada do solo, levando em conta a sua 
espessura e o percentual de areia total (AT). Isso foi definido a partir da 
descrição da textura, sendo representado o valor percentual da fração areia 
relativo ao ponto central da classe textural, estabelecido no diagrama das 
classes texturais (SANTOS et al., 2015).

Considerando que o conteúdo de água disponível às plantas (AD) é 
por definição a fração volumétrica do solo ocupado pela água retida entre 
os limites de tensão de 10 kPa a 1500 kPa, Assad et al. (2001) Trabalhando 
com um grande número de solos de diferentes texturas puderam 
estabelecer uma curva de correlação expressa pela equação. 

                   q10 = 39,08 – 0,04*(AT)1.4555                                                    (1)
Onde:
q10 é o conteúdo de água volumétrica a10kPa;
AT é o conteúdo de areia total; e 
39,08,  0,04 e 1,4555 são os valores de a, b e c, respectivamente, 

todos considerados parâmetros de ajuste.
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No que diz respeito aos valores de 1.500 kPa (q1500), os mesmos 
foram encontrados por meio da equação 2:

         q1500 = 26,17 – 0,0545*(AT)*ln(AT)                              (2)

Onde:
q 1500  é o conteúdo de água volumétrica a  1.500 kPa;
AT  é o conteúdo de areia total; e
26.17 e  0,0545 são os valores de a e b, respectivamente, todos 

considerados parâmetros de ajuste.

Em seguida, determinouse a quantidade de AD por meio da 
diferença entre q10 e q1500, conforme expressa a equação 3.

                AD (%) = q10 – q1500                                              (3)

Onde:
AD (%) é a quantidade de água disponível em porcentagem de 

volume;
q10 é o conteúdo de água volumétrica a – 10 kPa; e
q1500 é o conteúdo de água volumétrica a  1.500 kPa.

Os resultados de AD (%) foram divididos por 100 e multiplicados 
pelos valores de profundidade do solo. Ao término desse procedimento 
foram somados todos os valores encontrados, estabelecendose a 
quantidade total de AD por perfil de solo, conforme descreve a equação 4.

               ADT=∑PhN*ADhN                                                      (4)

Onde:
ADT é a quantidade total de AD considerando todos os horizontes 

estabelecidos;
PhN é a profundidade do horizonte; e
ADhN  é a quantidade de água disponível por horizonte.
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Os valores de ADT foram transformados em mm e em seguida 
enquadrados em cinco classes estabelecidas mediante o cálculo das 
estatísticas descritivas (MORETTIN E BUSSAB, 2013), agrupando solos de 
muito alta, alta, média, baixa e muito baixa capacidade de água disponível 
(AD). Considerandose os valores médios como representativos de cada 
classe foi gerado um mapa temático de ADT na mesma escala do mapa de 
solos de AESA (2006).

AAmmbbiieenntteess  bbiioocclliimmááttiiccooss

Para o zoneamento dos ambientes bioclimáticos foi desenvolvida 
uma programação no software R, que levou em conta o balanço hídrico de 
Thorntwaite e Matter (1955) e o balanço bioclimático de Burgos e Rebolar 
(1974), e foram utilizadas as grades de dados mensais, já corrigidas 
topograficamente, de precipitação e temperatura, produzidas por Fick e 
Hijmans (2017), e uma grade contendo os valores de capacidade de 
armazenamento de água no solo.

Em linhas gerais, as intensidades bioclimáticas são calculadas por 
meio dos seguintes procedimentos: 1) Realizase para cada mês a 
operação com que se realizam as subtrações ETPm – em e Dm – em; 2) 
Calculase o coeficiente de disponibilidade hídrica (Cdm) que resulta do 
quociente entre Dm – em e ETPm – em; 3) Subtraise o valor da temperatura 
de cada mês (Tm), subtraída de 7,5 °C; 4) Calculase a intensidade 
bioclimática potencial (IBPm) por meio do coeficiente, dividindo o valor 
encontrado pela subtração entre Tm e 7,5 por 5; e 5) Se obtêm a 
intensidade bioclimática real (IBR) multiplicando a IBPm por Cdm. Nesse 
caso, quando a IBRm > IBPm a IBRm = IBPm.

Os produtos finais considerados para análise neste trabalho foram 
apenas a intensidade bioclimática real e a intensidade bioclimática seca. A 
intensidade bioclimática real é a capacidade que o clima oferece para a 
atividade vegetativa, quando não há déficit de água. E a intensidade 
bioclimática seca é a situação em que há paralisação vegetativa por 
deficiência de disponibilidade de água para as plantas. Neste trabalho 
considerouse a intensidade bioclimática seca justamente pelo fato da 
ocorrência do déficit hídrico acentuado em áreas semiáridas como as da 
BHAP. 
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EEssttrruuttuurraa  ddoo  bbaannccoo  ddee  ddaaddooss

O banco de dados utilizado para a geração do balanço hídrico 
climatológico são as grades de dados mensais de precipitação e 
temperatura de Fick e Hijmans (2017), já corrigidas topográficamente, e 
uma grade contendo os valores de AD. Em um primeiro momento, as 
grades de precipitação e temperatura e a grade de AD destoam em termos 
de resolução e por isso são necessários alguns ajustes. Para a resolução do 
problema foi utilizada a grade de AD, com escala 1:400.000, por se tratar 
do produto com a maior escala da base de dados utilizada. Diante disso, as 
grades de precipitação e temperatura foram reamostradas a partir da base 
de AD, por meio da função resample disponível no pacote raster do R 
(HIJANS et al., 2020).

EEssttrruuttuurraa  ddaass  rroottiinnaass  ddeesseennvvoollvviiddaass

Foram considerados os procedimentos mínimos requeridos para a 
idealização do balanço hídrico climatológico de Thornthwaite e Matter 
(1955), baseandose em Varejão – Silva (2006). Sendo assim, foram 
implementados melhoramentos visando o aprimoramento do balanço 
hídrico, em especial a geração dos elementos já espacializados, levando 
em consideração aspectos topográficos, e da inserção dos valores 
estimados da água disponível no solo (AD). Para que isso fosse possível, 
foram desenvolvidas, em linguagem de programação R, rotinas com 
entrada de dados já no formato raster (grade), passíveis de ajustes, a 
depender da área de interesse que se pretenda estudar, possibilitando 
assim o uso desse banco de dados em outros trabalhos. Em outras 
palavras, esses ajustes estão relacionados ao fato de que as rotinas de 
programação desenvolvidas neste trabalho podem ser utilizadas para 
outros estudos, desde que o banco de dados esteja relacionado à área 
estudada. 

Para fins didáticos, foram desenvolvidos seis scripts, onde o objetivo 
principal foi implementar em linguagem de programação uma função 
principal que recebesse as grades mensais de precipitação e temperatura, 
além da grade de água disponível no solo e gerasse os balanços hídrico e 
bioclimático, e consequentemente as intensidades bioclimáticas (Figura 2 
– itens 2 a 7). As programações desenvolvidas para a idealização do 
balanço hídrico foram feitas em linguagem R, considerando o Rstudio 
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(TEAM, 2017) integrado ao Qgis (SHERMAN, 2017). O cálculo do balanço 
hídrico climatológico é baseado em Thornthwaite e Matter (1955), aplicado 
pixel a pixel, retornando como produto final as grades mensais de todos 
os elementos constituintes do balanço. De modo análogo, foram feitas as 
programações do balanço bioclimático e das intensidades bioclimáticas, 
tendo como base Burgos e Rebolar (1974).

Figura 3  Esquema do script gerado no software R para geração das intensidades bioclimáticas 

real e seca

RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO

Para uma adequada compreensão das intensidades bioclimáticas, 
é importante apresentar os mapas de capacidade de armazenamento de 
água no solo (Figura 4), de temperatura (Figuras 5 e 6) e de precipitação 
(Figura 7), a partir dos quais foram geradas as intensidades.

De acordo com os dados da Figura 4 pode se verificar que a área 
de estudo é majoritariamente caracterizada pelas classes moderada a 
muito baixa capacidade de água disponível no solo (AD), o que, em 
princípio, proporciona um limitado suporte hídricio para a manutenção de 
uma cobertura vegetal de maior porte, mesmo que sejam espécies da 
caatinga.
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Figura 4  Mapa de água disponível no solo

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).

Os solos mais rasos de mais baixa AD estão relacionados aos 
ambientes mais declivosos e até mesmo em área onduladas mais secas, 
onde o regime irregular e intempestivo das chuvas aumenta as perdas de 
água pelo escoamento, o que limita a formação dos solos.   

O grande predomínio da classe moderada de AD está relacionado 
a solos com formação de horizontes vérticos (argila de atividade alta) em 
ambientes mais quentes e secos favorecidos pelo relevo mais plano, ou a 
solos rasos a moderadamente profundos em ambiente com maior 
disponibilidade de chuva. 

No que diz respeito às temperaturas (Figura 5), considerando uma 
distribuição temporal, o que se observa são valores altos de outubro a abril 
e mais baixos entre maio e setembro. E neste caso, a amplitude média 
entre os meses mais quente e o mais frio, não chega a ultrapassar os 5 ºC. 
Quanto a distribuição espacial, o que chama a atenção são as menores 
temperaturas na porção sudoeste da área de estudo, provocadas pelas 
altitudes mais elevadas, que chegam a ultrapassar os 1000 m. No restante 
da BHAP as variações das temperaturas são mais discretas, contudo, mais 
altas nas áreas mais baixas ao longo das depressões da drenagem. 
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Figura 5  Mapa da temperatura mensal na bacia hidrográfica do Alto Paraíba 

Fonte: Fick e Hijmans (2017) em Macêdo (2020, no prelo).

Avaliando o comportamento da temperatura média anual (Figura 6), 
percebese que com maior temperatura, variando entre 23 ºC e 24 ºC, 
ocorrem nas porções rebaixadas do relevo, com altitudes que estão entre 
400 e 600 m, onde estão os trechos do médio e baixo curso dos principais 
rios. Essas áreas apresentam temperaturas mais elevadas, possivelmente 
devido ao efeito da compressão do ar atmosférico, capaz de gerar um 
maior acúmulo de energia e aumento da temperatura (VAREJÃOSILVA, 
2006; SOUZA; MIRADA, 2013). Na medida que vão ocorrendo maiores 
altitudes, a temperatura vai baixando, variando dos 21 aos 22 ºC nos 
divisores de água, onde são encontradas altitudes entre 600 e 700 m.

As áreas com temperaturas médias anuais abaixo de 22 ºC, estão 
nitidamente relacionadas a posições destacadas no relevo, representadas 
por serras isoladas ou mesmo com nos níveis mais elevados do Planalto da 
Borborema, que ultrapassam os 700 m de altitude. Correspondem aos 
divisores de água ao norte e a oeste, no conjunto das elevações que 
formam a serra de Jabitacá, nascente do rio Paraíba, a sudoeste da cidade 
de Monteiro, e também nos limites sul e sudeste da BHAP, onde as 



223

Zoneamento de Ambientes Bioclimáticos no Semiárido do Estado da 
Paraíba como Subsídio aos Estudos de Desertificação

Diálogos Temáticos e (Trans)Territoriais Volume 1

altitudes chegam a ultrapassar os 1.000 m e a temperatura média anual aos 
19 ºC. 

Figura 6   Mapa da temperatura média anual na subbacia hidrográfica do Alto Paraíba

Fonte: Elaboração própria com base nas estimativas dos valores médios das normais 

climatológicas (19702000) de Fick e Hijmans (2017) e da grade de altimetria do SRTM (2017). 

Macêdo (2020, no prelo).

Quanto aos dados de precipitação (Figura 7), observase que a 
estação chuvosa se inicia em janeiro e se estende até julho, com uma 
maior concentração das chuvas nos meses de março e abril. Numa 
perspectiva espacial o que se observa é que a porção noroeste da área tem 
índices de umidade maiores, que diferem fortemente da porção leste, com 
índices bem menores. 

De janeiro a abril, a porção noroeste concentra as maiores 
precipitações, e nos meses de junho até setembro o predomínio das 
chuvas passa a ocorrer na porção sulsudeste, notadamente nas áreas 
onde o relevo é mais acidentado e alcança altitudes superiores a 1000 
metros. 

No geral o que se percebe é que as porções central e oeste da BHAP 
são as áreas que recebem as maiores precipitações e, portanto, mais 
favoráveis ao desenvolvimento das plantas.
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Figura 7  Mapa da precipitação mensal na bacia hidrográfica do Alto Paraíba

Fonte: Fick e Hijmans (2017) em Macêdo (2020, no prelo).

Avaliando o comportamento da precipitação média anual (Figura 8), 
percebese nitidamente um gradiente de aumento de leste para oeste. 
Embora exista influência do relevo para esse comportamento, a exemplo 
do que se verifica fortemente com relação às temperaturas, existem outros 
fatores que podem explicar essa situação. 

A umidade que chega na BHAP é predominantemente levada pelos 
ventos alísios de leste, originários da atuação da Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT). De uma forma geral há uma perda da umidade no 
sentido lesteoeste, em um primeiro momento quando os ventos cruzam a 
Zona da Mata e em segundo momento quando se elevam sobre os 
contrafortes orientais do Planalto da Borborema. Esse comportamento 
explica a menor umidade na porção leste da BHAP.

A maior umidade verificada nas porções oeste e sudoeste pode ser 
explicada pelo efeito orográfico das elevações nos limites com o estado de 
Pernambuco, como pelo efeito da convecção, com a formação de chuvas 
pela formação das Brisas de montanha e dos ventos anabáticos.
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Figura 8  Mapa da precipitação média anual na bacia hidrográfica do Alto Paraíba

Fonte: Elaboração própria com base nas estimativas dos valores médios das normais 

climatológicas (19702000) de Fick e Hijmans (2017) da grade de altimetria do SRTM (2017). 

Macêdo (2020, no prelo).

Diante dos dados observados, e com base na metodologia utilizada, 
podese observar na Figura 9, que as áreas com maiores intensidades 
bioclimáticas reais da BHAP se encontram nas porções central, sul e 
sudoeste. Podese afirmar que esse resultado está mais fortemente 
influenciado pelo efeito da mais alta precipitação, e não é tão influenciado 
pela capacidade de armazenamento de água no solo. 

O resultado indica que nas áreas mencionadas existe maior 
capacidade para que se desenvolva um tipo de vegetação de maior porte e 
com maior densidade.

No caso do resultado anual da intensidade bioclimática real (IBR) 
(Figura 10), segundo o resultado obtido com a metodologia utilizada, há 
uma boa relação com a capacidade de armazenamento de água no solo. 
Nesse sentido, fica nítida a influência que essa variável tem na intensidade 
bioclimática, e que deve ser levada em consideração na produção dessa 
informação. 
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Figura 9  Mapa da intensidade bioclimática real mensal na bacia hidrográfica do Alto Paraíba

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).

Figura 10  Mapa da intensidade bioclimática real anual na bacia hidrográfica do Alto Paraíba 

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).
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Esse resultado destaca a importância de considerar a espacialização 
das unidades de solo, e por consequência da capacidade de 
armazenamento, de forma diferente do que propõe a metodologia de 
Cámara, Batle e Olmo (2003), que considera a capacidade de 
armazenamento apenas do local onde se situa a estação meteorológica.

Para efeito de comparação, serão utilizados os dados do Manual 
Técnico de Vegetação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (IBGE, 2012) (Figura 11) e o mapa da intensidade bioclimática anual 
de Lima (2012) (Figura 12). Os dados do IBGE indicam que nas porções 
norte e noroeste predomina a Savana Estépica Arborizada, e nas porções 
sul e leste ocorre predominantemente a Savana Estépica Arborizada sem 
palmeiras e sem florestadegaleria. Na porção sul, onde são encontradas 
altitudes superiores aos 1000 metros, ocorre uma vegetação secundária 
correspondente ao contato da Savana Estépica com a Floresta Estacional. 

Figura 11  Mapa da vegetação da bacia do alto rio Paraíba segundo o Manual Técnico da 

Vegetação brasileira do IBGE

Fonte  IBGE (2012).
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Figura 12  Mapa da intensidade bioclimática real, com destaque em vermelho para a 

delimitação da bacia hidrográfica do alto Paraíba (BHAP) 

Fonte: Adaptado de Lima (2012).

O contato com a Floresta Estacional identificado no documento do 
IBGE, pode também ser considerado no resultado da intensidade 
bioclimática real, de acordo com os dados observados até o mês de 
setembro. Entretanto, a espacialização da Savana Estépica feita pelo IBGE 
não corresponde ao comportamento da intensidade bioclimática, que 
sugere uma variação no sentido oeste (maior intensidade) – leste (menor 
intensidade) e não no sentido norte (Savana Estépica Arborizada, 
possivelmente com maior umidade) – sul (Savana Estépica Arborizada sem 
palmeiras e sem florestadegaleria, com menor umidade).

O que se observa quanto à intensidade bioclimática real tem uma 
forte relação com observações feitas em campo, quando se verifica uma 
condição de menor porte e densidade da caatinga na porção leste da sub
bacia, que difere nitidamente da situação das porções oeste e noroeste.

A intensidade bioclimática real de Lima (2012) (Figura 12) foi gerada 
para as subbacias alta e média do Rio Paraíba, então é possível comparar 
com os dados desta pesquisa. Entretanto, é importante mencionar que 
nesse caso os dados da capacidade de armazenamento de água no solo 
foram considerados apenas os locais das estações meteorológicas e em 
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seguida foram interpolados. O que pode ser observado é que as maiores 
intensidades bioclimáticas estão fortemente relacionadas com o relevo, e 
que não ocorre uma diferença tão significativa da porção oeste para a 
porção leste, como é verificado nos resultados obtidos neste trabalho.

A intensidade bioclimática real de Lima (2012) (Figura 12) foi gerada 
para as subbacias alta e média do Rio Paraíba, então é possível comparar 
com os dados desta pesquisa. Entretanto, é importante mencionar que 
nesse caso os dados da capacidade de armazenamento de água no solo 
foram considerados apenas os locais das estações meteorológicas e em 
seguida foram interpolados.

O que pode ser observado é que as maiores intensidades 
bioclimáticas estão fortemente relacionadas com o relevo, e que não 
ocorre uma diferença tão significativa da porção oeste para a porção leste, 
como é verificado nos resultados obtidos neste trabalho.

No geral, observase que os resultados gerados nesta pesquisa estão 
mais ajustados com o que se observa em campo, notadamente pelo fato de 
que o dado de entrada da capacidade de armazenamento está 
representando melhor a realidade espacial das unidades de solo.

A intensidade bioclimática seca (Figuras 13 e 14) confirma o que se 
observa na intensidade bioclimática real, ou seja, nos meses com menores 
precipitações a menor quantidade de umidade ocorre na porção leste da 
subbacia. Enquanto a maior incidência da intensidade bioclimática real 
ocorre de março a maio, a intensidade bioclimática seca ocorre nos meses 
de setembro a novembro, e nesse caso, também não existe uma boa 
correspondência espacial com a capacidade de armazenamento de água 
no solo.

Observase nitidamente que os meses de agosto e dezembro são os 
períodos de transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Em agosto 
ainda se observa a influência da umidade e em dezembro já se pode 
perceber os resultados das primeiras chuvas que eventualmente ocorrem 
na região.
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Figura 13  Mapa da intensidade bioclimática seca mensal na subbacia hidrográfica do Alto 

Paraíba

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).

Figura 14  Mapa da intensidade bioclimática seca anual na bacia hidrográfica do Alto Paraíba

Fonte: Macêdo (2020, no prelo).
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Além da importância dos dados da intensidade bioclimática 
propriamente dita, esses dados podem ser utilizados como uma avaliação, 
de forma comparativa, com a situação do processo de desertificação. 
Como a intensidade bioclimática permite que se identifiquem as condições 
existentes para o desenvolvimento da vegetação, é possível inferir se uma 
determinada situação de degradação não pode estar sendo confundida, 
ou mesmo potencializada, pelas condições naturais existentes.

No caso da subbacia do Alto Paraíba, de acordo com diversas 
pesquisas já realizadas tais como as de Souza et al. (2009), Souza et al. 
(2015), e com muitas observações de campo, podese afirmar que diversas 
áreas identificadas como em possível processo de desertificação, estão 
localizadas em condições de menor intensidade bioclimática real e maior 
intensidade bioclimática seca, ou seja, nas porções sul e leste da BHAP.

Uma das propostas de inovação apresentada na metodologia deste 
trabalho, representada pelo uso das unidades de solos como dado de 
entrada da informação da capacidade de armazenamento de água no solo, 
não foi permitiu identificar que haja uma contribuição significativa dessa 
variável em ambas intensidades bioclimáticas, real e seca. Entretanto, 
percebese que houve uma melhoria nesses resultados, se comparados 
aos dados de intensidade bioclimática gerados com a interpolação de 
dados da capacidade de armazenamento apenas dos locais das estações 
meteorológicas. 

E de acordo com os dados de campo, podese afirmar que os 
resultados encontrados neste trabalho são compatíveis com a realidade da 
cobertura vegetal, mais do que os apresentados pelo IBGE.

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

Quanto aos dados de intensidade bioclimática, os resultados 
obtidos neste trabalho mostram a eficiência da metodologia utilizada, 
quando esses são comparados com outros, sejam da mesma variável ou da 
cobertura vegetal, como foi o caso dos dados do IBGE. Isso demonstra o 
potencial que existe no uso desses dados para investigações, em diversas 
situações, sobre a cobertura vegetal.

Também foi importante destacar a importância do uso dos dados 
gerados para os estudos sobre desertificação, considerando o fato da 
estreita relação entre a intensidade bioclimática e o comportamento da 
cobertura vegetal.
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Outro aspecto positivo da metodologia apresentada é o fato do uso 
de uma programação em software de amplo uso e de livre acesso, com a 
possibilidade de adaptações em situações que requeiram alguns ajustes.
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GGEEOODDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EE  PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO  
GGEEOOMMOORRFFOOLLÓÓGGIICCOO  NNOO  CCAARRIIRRII  

PPAARRAAIIBBAANNOO::  AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDOOSS  
RREELLEEVVOOSS  GGRRAANNÍÍTTIICCOOSS

RRaaffaaeell  AAllbbuuqquueerrqquuee  XXaavviieerr
IInnooccêênncciioo  ddee  OOlliivveeiirraa  BBoorrggeess  NNeettoo

LLúúcciioo  CCuunnhhaa

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

Nas últimas décadas, vem crescendo a importância dada aos 
aspectos abióticos da natureza, seja para fins científicos, seja para fins 
culturais e de preservação. Esta característica deriva do reconhecimento 
dos elementos abióticos, como registros significativos da história evolutiva 
dos lugares numa escala geológica, pelo que devem ser preservados. 
Adicionalmente, observase uma crescente valorização dos aspectos 
cênicos das paisagens geomorfológicas, das suas formas e das suas 
formações superficiais, desembocando num aumento da divulgação dessas 
áreas e, consequentemente, no crescimento turístico, que pode assumir 
importante valor econômico e social, pelo menos, em nível local.

O conjunto de aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos 
e pedológicos, que caracterizam uma área, vistos nas suas relações, nas 
suas propriedades, nas suas interpretações e nos seus sistemas, é 
conhecido como geodiversidade (GRAY, 2004), ou seja, o conjunto da 
diversidade dos aspectos naturais abióticos intrínsecos a um lugar. Lugares 
com reconhecido valor de geodiversidade podem representar um 
patrimônio natural ou, no caso específico, um geopatrimônio, que vai 
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agregando valor, quando nele se identificam ocorrências arqueológicas e 
paleontológicas, elementos de interesse ecológico e de biodiversidade e 
aspectos culturais locais.

O Cariri Paraibano, situado na porção mais seca do Planalto da 
Borborema, dentro do estado da Paraíba, possui reconhecida 
geodiversidade. Particularmente, a área abrangida pela unidade geológica 
Plutão Bravo, entre os municípios de São João do Cariri, de Cabaceiras e de 
Boa Vista, foi cadastrada, pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), como o 
Sítio Geológico e Paleontológico número 068 do Brasil, no ano de 2013. 
Em 2018, a própria CPRM publicou, dentro do Projeto Geoparques, a 
proposta de criação do Geoparque Cariri Paraibano.

Diante disso, o presente capítulo pretende inventariar e caracterizar 
aspectos da geodiversidade e, principalmente, do patrimônio 
geomorfológico da área do Plutão Bravo, no Cariri Paraibano. A 
perspectiva do patrimônio geomorfológico contempla o entendimento 
dos aspectos descritivos e genéticos das formas de relevo graníticas 
contidas na área de estudo.

GGEEOODDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EE  PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLÓÓGGIICCOO

Com o advento das preocupações ambientais globais, as sociedades 
atuais expressam uma maior preocupação para com os elementos naturais, 
tanto os do meio biótico quanto, em especial, os do meio abiótico. Tal fato 
está diretamente relacionado à Conferência da UNESCO, ocorrida em 
1972, em que foi aprovado o documento intitulado Convenção para a 
Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. De acordo com 
este escrito, são considerados monumentos naturais aqueles constituídos 
por formações físicas e/ou biológicas ou por conjuntos de formações, que 
apresentam valor universal excepcional nas visões estética e/ou científica, 
formações geológicas e/ou fisiográficas e zonas estritamente abalizadas, 
que constituam o habitat de espécies da fauna e da flora, que estejam sob 
ameaça ou que tenham valor universal excepcional nas visões estética e/ou 
científica, ambientes naturais e/ou áreas naturais estritamente delimitadas, 
possuidoras de valor universal excepcional na visão da ciência, da 
conservação ou da beleza natural (UNESCO, 1972).

Com uma maior discussão e com a divulgação desses parâmetros e 
desses elementos significativos ao entendimento das nuances 
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encontradas no patrimônio natural, surgem algumas vertentes/conceitos, 
que buscam compreender, promover e delinear, de forma mais consistente 
e específica, as prerrogativas dos elementos abióticos de elevado valor 
científico, educacional, ecológico, cultural, estético e econômico, como a 
geodiversidade, o geopatrimônio, a geoconservação e o geoturismo. 

No ano de 1993, na Conferência de Malvern, realizada no Reino 
Unido, surge o conceito de geodiversidade, envolvendo conservação 
geológica e paisagística, com a proposta de atender às especificidades 
do meio abiótico, tal qual a biodiversidade abrange os elementos do meio 
biótico (NASCIMENTO et al., 2008). Muitos são os autores que buscam 
uma definição para o conceito de geodiversidade, dos quais se destacam: 
Gray (2004); Kozlowski (2004); Brilha (2005) e Nascimento et al. (2008). 
Dois anos antes, em 1991, havia sido proclamada a Declaração 
Internacional dos Direitos à Memória da Terra, no 1º Simpósio 
Internacional de Conservação do Património Geológico, realizado em 
Digne, na França. Neste documento, procurase chamar a atenção para a 
importância do património da Terra (o património abiótico), por 
comparação com os patrimónios biótico e humano, alertando para a 
necessidade de seu estudo, de sua divulgação e de sua conservação (Brilha, 
2005; Moreira, 2011). A geodiversidade é, portanto, o conjunto de 
elementos abióticos da natureza, formado por uma variedade de 
ambientes, de composições, de fenômenos e de processos geológicos, que 
geram as paisagens, as rochas, os minerais, as águas, os fósseis, os solos, o 
clima e outros depósitos superficiais, que favorecem ao desenvolvimento 
da vida na Terra, abarcando valores, como o intrínseco, o cultural, o 
estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 2006), 
ou seja, os elementos que compõem a geodiversidade são considerados o 
alicerce do meio biótico (GRAY, 2004; STANLEY, 2004, grifo nosso).

Dentro da geodiversidade, o patrimônio geomorfológico 
corresponde ao conjunto de formas de relevo, de depósitos correlativos e 
de solos, que, pelas suas características genéticas e de conservação, pela 
sua raridade e/ou pela sua originalidade, pelo seu grau de vulnerabilidade 
ou, ainda, pela maneira como se combinam espacialmente (a geometria 
das formas de relevo), evidenciam claro valor científico, merecendo ser 
preservados. Vieira (2014) retifica que os elementos que compõem o 
Patrimônio Geomorfológico estão situados em geomorfossítios, que são 
ambientes geomorfológicos compostos por formas do relevo e por 
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depósitos correlativos, desenvolvidos a várias escalas, aos quais se impõe 
um conjunto de valores (científico, estético, cultural, ecológico e 
econômico) decorrentes da percepção humana.

Assim, o reconhecimento e o estudo do patrimônio geomorfológico, 
dentro do geopatrimônio e do patrimônio natural, e a sua posterior 
avaliação, reforçam as potencialidades que as áreas de interesse 
evidenciam, fornecendo subsídios para a sua conservação e para o seu uso 
sustentável, amenizando e/ou contendo as probabilidades de degradação 
antrópica ou, até mesmo, de degradação natural (BORGES NETO et al., 
2020).

O processo de patrimonialização implica, em regra, estratégias de 
geoconservação, uma herança de movimentos conservacionistas 
(principalmente, da Conferência de Estocolmo, organizado pela ONU, em 
1972), que buscam a preservação da diversidade natural (biodiversidade e 
geodiversidade) e, particularmente, dos seus aspectos e dos seus 
processos geológicos (substratos), geomorfológicos (formas de relevo) e 
dos seus solos e corpos de água excepcionais, pela sustentação da 
evolução natural destes aspectos e destes processos, sendo seus objetivos: 
conservar e assegurar a manutenção da geodiversidade; proteger e manter 
a integridade dos locais com relevância, em termos de geoconservação; 
minimizar os impactos adversos dos locais importantes, em termos de 
geoconservação; interpretar a geodiversidade aos visitantes de áreas 
protegidas e contribuir para a manutenção da biodiversidade e dos 
processos ecológicos dependentes da geodiversidade (SHARPLES, 2002; 
NASCIMENTO et al., 2008).

Conforme as propostas da geodiversidade e da geoconservação, 
ocorre, também, o desenvolvimento de uma vertente turística, designada, 
especificamente, para atender a esse seguimento, denominada 
geoturismo, que visa à provisão de facilidades interpretativas e de serviços, 
para promover o valor e os benefícios sociais de lugares e de materiais 
geológicos e geomorfológicos, bem como para assegurar a sua 
conservação, para uso de estudantes, de turistas e de outras pessoas, com 
interesse recreativo ou de lazer (HOSE, 2000).

Borges Neto et al. (2020) afirmam que é por meio do geoturismo 
que se valoriza o geopatrimônio, tanto no plano científico quanto, 
sobretudo, nos planos ambiental e cultural, e este assume uma importância 
expressiva, como elemento de marketing territorial e como dinamizador da 
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economia local, ao envolver as populações e as suas atividades, 
particularmente, aquelas, que, pelo seu carácter artesanal, mais se 
relacionam à geodiversidade, ao ambiente e às culturas tradicionais (ver, 
também, Moreira (2011)).

Sendo assim, entendese que a valorização, a divulgação e a 
posterior utilização do patrimônio natural, no qual se enfatizam os 
constituintes relacionados ao meio abiótico, tende a promover o 
desenvolvimento de novas práticas sustentáveis e, também, o devido 
reconhecimento, por parte da sociedade, da existência e da potencialidade 
das principais características e das particularidades de áreas que 
apresentem elementos com valores significativos, em níveis científico, 
educativo, cultural, estético e econômico. 

OO  PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLÓÓGGIICCOO  CCOONNTTIIDDOO  NNOO  PPLLUUTTÃÃOO  BBRRAAVVOO

De acordo com Lages et al. (2013), o Plutão Bravo é um stock ígneo 
sigmoidal, composto por biotita monzo/sienogranitos de cor cinza, textura 
fanerítica inequigranular grossa a porfirítica, com megacristais de K
feldspato de, até, 2 cm, colocado entre duas zonas de cisalhamento 
conjugadas (NESW e EW). Desta forma, o Plutão Bravo é um grande 
corpo magmático intrusivo, encaixado entre duas zonas de cisalhamento, 
que se cristalizou há cerca de 580 Ma. Desde a sua formação, o Plutão 
Bravo sofreu sucessivas fases de soerguimento e de metamorfismo, até o 
seu afloramento, entre o Jurássico e o Cretáceo, favorecido por um extenso 
soerguimento regional, relacionado ao evento, que fragmentou o 
supercontinente Pangea (LAGES et al., 2013). 

O Plutão Bravo está localizado na Microrregião do Cariri Paraibano, 
contida na Região Semiárida do Nordeste Brasileiro (Figura 1), abrangendo 
três municípios: São João do Cariri, Boa Vista e Cabaceiras. Quando 
observado na superfície, o Plutão Bravo apresenta forma elipsoidal (em 
planta), com 12 km de comprimento e com 5 km de largura, e exibe 
diversas formas locais de “lajedos”, como o Pai Mateus, o Salambaia, o 
Bravo e o Manoel de Souza (SOUZA; XAVIER, 2017). 

Em termos geomorfológicos, o Plutão Bravo está inserido no 
Planalto da Borborema, dentro do compartimento Depressão 
Intraplanáltica Paraibana, definida por Corrêa et al. (2010) como uma 
extensa depressão, desenvolvida no interior do Planalto da Borborema. 
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Localmente, a superfície aflorada do Plutão Bravo ocupa cerca de 40 km2 e 
apresenta relevo suave e ondulado e uma amplitude altimétrica de 185 
metros (máximo de 609 m e mínimo de 424 m) (Figura 2). Nas áreas de 
rochas graníticas, é comum a ocorrência de relevos residuais (CORRÊA et 
al., 2010), como os campos de inselbergues e os lajedos (MAIA; 
NASCIMENTO, 2018).

Neste contexto, diversas feições geomorfológicas graníticas 
chamam a atenção pela sua beleza e pela sua raridade. Em termos de 
escala, indo das formas mais gerais para as mais particulares, destacamse 
os lajedos, que, de acordo com Souza e Xavier (2017), são grandes áreas de 
superfícies rochosas, em sua maioria, graníticas, cujas amplitudes 
altimétricas raramente ultrapassam 100 metros. De maneira geral, 
assumem formas dômicas assimétricas do tipo whaleback (dorso de 
baleia) (LAGES et al., 2013). Assim, este trabalho apresenta os Lajedos de 
Pai Mateus, Salambaia e do Bravo, além da Saca de Lã, como exemplos da 
importante geodiversidade e do expressivo patrimônio geomorfológico 
contidos no Cariri Paraibano. De acordo com Menezes e Sousa (2016), o 
Cariri Paraibano possui significativa geodiversidade e uma paisagem de 
beleza excepcional, tendo se consolidado, como importante atrativo 
turístico, tanto no cenário nacional quanto no internacional.
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Figura 1  Localização regional do Plutão Bravo

Fonte: XAVIER (2020)

Figura 2  Hipsometria do Plutão Bravo

Fonte: XAVIER (2020)
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LLaajjeeddoo  ddee  PPaaii  MMaatteeuuss

O Lajedo de Pai Mateus é o mais conhecido da região, 
turisticamente falando, tendo servido, inclusive, de palco para filmes e para 
séries de TV. Devido à frequente presença de matacões gigantes graníticos 
arredondados (boulders) em sua superfície, possui uma paisagem singular 
e de rara beleza cênica. Segundo Souza e Xavier (2017), o Lajedo de Pai 
Mateus está situado na borda sul do Plutão Bravo (Figura 2), apresenta 1,6 
km no seu eixo mais extenso, sentido sudestenordeste e amplitude 
máxima de 67 metros (Figura 3). Por se tratarem de relevos residuais, todos 
os lajedos da área do Plutão Bravo podem ser considerados, também, 
como inselbergues. Segundo Lima et al. (2009), o Lajedo de Pai Mateus se 
assemelha a um tipo específico de inselbergue, o Bornhardt.

Figura 3  Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras (PB)

Fonte: aplicativo Google Earth Pro (2020)

Com dimensão métrica a decamétrica, associamse ao grande lajedo 
várias formas de pormenor. Segundo Fialho et al. (2010), o Lajedo de Pai 
Mateus é o de maior expressão, pois apresenta cerca de uma centena de 
grandes blocos graníticos arredondados (Figuras 4A, 4B, 4C e 4D). Esses 
matacões seriam resultado de diaclasamento, quer tectônico, quer por 
alívio de pressão das massas graníticas, as quais, através do intemperismo 
diferencial nas fraturas, são individualizadas do corpo granítico maior na 
forma de blocos, com faces ortogonais. Sob clima úmido, o relevo 
saprolítico se desenvolve, dentro do manto de intemperismo, e os blocos 
começam a sofrer arredondamento por esfoliação esferoidal. Com a 
mudança climática para mais seco, os processos erosivos regionais 
promovem a dissecação do relevo e o seu rebaixamento, expondo os 
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blocos arredondados na superfície. Tal paisagem granítica é excepcional e 
não há muitas áreas no mundo, que apresentem características 
geomorfológicas semelhantes. Segundo Lages et al. (2013), apenas Devil’s 
Marbles, na Austrália, Erongo Mountains, na Namíbia, e a região de 
Hoggar, na Argélia, possuem formações geológicas com aspectos 
semelhantes. 

Figura 4  Lajedo de Pai Mateus: campo de boulders arredondados (4A); pedra do capacete 

(boulder com tafone basal ascendente) (4B); abrigo, onde morou Pai Mateus (boulder com tafone 

basal ascendente) (4C); e karren em boulder granítico, segundo Maia e Nascimento (2018) (4D)

Fonte: Acervo fotográfico dos autores (2017)

Além de toda a geodiversidade, associada às inúmeras formas 
adquiridas pelos matacões arredondados, que compõem uma paisagem 
geomorfológica granítica rara no mundo, o Lajedo de Pai Mateus também 
possui pinturas rupestres e cemitérios indígenas, em seu entorno. De 
acordo com Fialho et al. (2010), o nome “Pai Mateus” se refere a um 
curandeiro ermitão, que a tradição oral diz ter habitado o lajedo, no século 
XVIII. A “casa” do curandeiro Pai Mateus pode ser observada na Figura 4C.
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LLaajjeeddoo  SSaallaammbbaaiiaa

O Lajedo Salambaia se localiza ao centro do Plutão Bravo, na divisa 
entre os municípios de Cabaceiras e de Boa Vista. O lajedo principal é o 
maior corpo granítico contínuo aflorado na superfície do Plutão Bravo. 
Segundo Souza e Xavier (2017), o Lajedo Salambaia tem 3,2 km de 
extensão e está orientado na direção sudestenordeste (Figura 5). A 
amplitude altimétrica é de 66 metros e praticamente não há blocos de 
rocha na superfície, devido ao fato de que este lajedo é o menos fraturado 
de todos. Segundo Lages et al. (2013), durante o processo de 
soerguimento do Plutão Bravo, os lajedos situados nas bordas foram mais 
fraturados do que os localizados na parte central.

Figura 5  Lajedo Salambaia

Fonte: Aplicativo Google Earth Pro (2020)

O lajedo principal impressiona pela sua dimensão e pela sua 
imponência na paisagem (Figuras 5, 6A e 6B). São raros os blocos 
encontrados sobre a superfície do lajedo, sendo uma exceção a Pedra da 
Pintura (Figura 6C), que apresenta aspecto arredondado e possui tafone 
basal. Para Xavier (2020), tafoni são cavidades formadas nas rochas, que 
possuem gênese complexa e diversificada. Duas grandes correntes 
explicativas, não excludentes, abordam a gênese dos tafoni. A primeira, 
reside no desenvolvimento do intemperismo diferencial em 
descontinuidades litoestruturais; e a segunda, estaria relacionada ao 
crescimento de cristais, a partir do contato de soluções salinas com a rocha 
(haloclastia). Tais cavidades podem ter tamanhos variados, contendo de 
unidades a dezenas de metros, e ocorrer em afloramentos de diferentes 
dimensões.
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Figura 6  Lajedo Salambaia: visão frontal de parte do lajedo (6A); visão longitudinal de 

cima do lajedo (6B); boulder arredondado, com tafone basal (6C); e gnammas na 

superfície do lajedo (6D)

Fonte: Acervo fotográfico dos autores (2017)

Outra feição que se destaca sobre o lajedo principal são as 
gnammas (Figura 6D). Gnammas são feições típicas em rochas graníticas, 
sendo também conhecidas como weathering pits ou pias, que se 
constituem como pequenas bacias rochosas, desenvolvidas por processos 
de intemperismo diferencial (TWIDALE, 1982; BIGARELLA et al., 1994; 
CAMPBELL, 1997). Na parte superior do lajedo, as gnammas são as feições 
dominantes e ocorrem, tanto com formas fechadas quanto com formas 
abertas e/ou em processo de coalescência com outras. Apresentamse em 
tamanhos variados, que vão desde centímetros a dezenas de metros de 
diâmetro.

Além do lajedo principal, o entorno do Lajedo Salambaia apresenta 
significativa geodiversidade, contendo diversas geoformas com atrativo 
turístico, além de importantes registros de pinturas e de gravuras rupestres 
(NASCIMENTO, 2019; SOUZA, 2019). Destacamse a Pedra do coração 
(Figura 7A), que é um boulder arredondado, com formação de tafone basal, 
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a muralha do Cariri (Figura 7B), um grande muro granítico de 100 metros 
de comprimento por 16 metros de altura, no seu ponto mais alto, a pedra 
da concha acústica (Figura 7C), outro boulder granítico arredondado, com 
grande tafone basal, e os tors (Figura 7D), blocos graníticos empilhados.

Figuras 7  Geoformas típicas do entorno do Lajedo da Salambaia: Pedra do coração 

(7A); muralha do Cariri (7B); pedra da concha acústica (7C); e tors (7D)

LLaajjeeddoo  ddoo  BBrraavvoo

O Lajedo do Bravo é uma área de grandes interesses geológico, 
geomorfológico, arqueológico e paleontológico (ALMEIDA, 1979; FIALHO 
et al., 2010; LAGES et al., 2013; XAVIER et al., 2018). O Lajedo possui 4,35 
km2 e é um importante ponto de turismo no Cariri Paraibano, que se 
localiza no sítio do Bravo, na zona rural do município de Boa Vista.

Está situado na parte leste do Plutão Bravo e, dentre os lajedos 
estudados, é o mais fraturado, com orientação preferencial NS nas fraturas 
subverticais (Figura 8). Na superfície, apresenta uma extensão rochosa 
descontínua de cerca de 2 km. De acordo com Souza e Xavier (2017), o alto 
grau de faturamento permitiu uma atuação mais intensa do intemperismo, 
alargando e aprofundando as fraturas, que, posteriormente, foram 



247

Geodiversidade e Patrimônio Geomorfológico no Cariri Paraibano

Diálogos Temáticos e (Trans)Territoriais Volume 1

preenchidas por sedimentos residuais. Nestes setores, há maior acúmulo 
de água e desenvolvimento dos solos, o que permitiu o surgimento e a 
manutenção de uma vegetação de porte arbóreo.

Figura 8  Imagem do Lajedo do Bravo

Fonte: Aplicativo Google Earth Pro (2020)

O Lajedo do Bravo apresenta uma grande quantidade de corpos 
hídricos temporários (Figuras 9A, 9B, 9C e 9D), que, em conjunto com a 
vegetação abundante, conferemlhe um excelente contraste de cor, que 
diferencia a sua paisagem da dos demais. O corpo hídrico mais conhecido 
é a Lagoa da laje ou Lagoa do planetário (Figura 9B), que corresponde a 
uma grande cavidade na rocha, aparentemente gerada por fraturamento e 
por afundamento de bloco. Nesta lagoa, foram encontrados fósseis de 
animais da megafauna pleistocênica (LAGES et al., 2013), conferindo 
grande relevância paleontológica ao local.

Diversos outros corpos hídricos de menor proporção são formados 
em gnammas profundas, do tipo caldeirão (Figura 9A), ao longo de 
grandes fraturas, que foram dilatadas e afundadas pelo intemperismo 
(Figura 9C), e também em gnammas típicas, desenvolvidas sobre a 
superfície do lajedo rochoso (Figura 9D). Estes locais naturais de 
armazenamento de água funcionam como reservatórios hídricos, tanto 
para animais quanto para a população local, sendo comum a construção de 
muros nas laterais mais rebaixadas, como forma de aumentar a capacidade 
de armazenamento (Figura 9D). Tais reservatórios são popularmente 
conhecidos como tanques naturais.
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Figura 9  Corpos hídricos no Lajedo do Bravo: gnammas do tipo caldeirão (9A); Lagoa da laje 

(9B); “tanque natural”, desenvolvido em uma fratura (9C); “tanque natural”, desenvolvido em uma 

gnamma (9D)

Outras feições de pormenor da geomorfologia granítica também são 
comuns no Lajedo do Bravo. Existe uma quantidade significativa de 
boulders arredondados, de tamanhos variados, espalhados por todo o 
lajedo. A diferença para o Lajedo de Pai Mateus é de que suas formações 
estão concentradas, enquanto as do Bravo estão dispersas. Muitos desses 
boulders arredondados apresentam cavidades do tipo tafone, geralmente, 
basal. Tais cavidades, quando são de grande proporção, podem ser 
utilizadas como abrigo, sendo o principal exemplo o da Furna dos Tapuias 
(Figura 10A), que serviu de morada a paleoíndios. A Furna dos Tapuias 
possui grande importância arqueológica, devido à existência de pinturas 
rupestres da Tradição Agreste (LAGES et al., 2013), que, segundo Almeida 
(1979), possui idade entre 3.000 e 7.000 anos. Neste local também existe 
um cemitério indígena e já foram encontrados diversos artefatos líticos, 
como machadinhas, pontas de lança, etc. Outro imponente boulder é o 
conhecido como Pedra do céu da boca (XAVIER et al., 2018; NASCIMENTO, 
2019), um grande bloco arredondado, colocado sobre camadas de lajes 
fraturadas, que formou um abrigo, em seu interior, a partir do 
desenvolvimento de um tafone basal (Figura 10B).
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Os boulders que não apresentam tafoni possuem formas variadas e 
muitos deles possuem pinturas e gravuras rupestres. Logo à entrada do 
Lajedo de Bravo são observados dois grandes boulders arredondados 
(Figura 10C), marcados com pinturas rupestres da Tradição Agreste e com 
gravuras da Tradição Itacoatiara (Figura 10D). 

Figura 10  Boulders no Lajedo do Bravo: Furna dos Tapuias (10A); Pedra do céu da boca (10B); 

Pedra do letreiro (10C); e gravuras itacoatiaras (10D)

Fonte: Acervo fotográfico dos autores (2012)

SSaaccaass  ddee  LLãã

As sacas de lã constituem um imponente monumento rochoso 
granítico, que se destaca pela simetria de seus blocos empilhados, 
formando uma espécie de pirâmide (Figura 11). Segundo Fialho et al. 
(2010), o nome “sacas de lã” faz referência ao modo empilhado como se 
guardavam os fardos ou sacas de algodão, no auge desse ciclo econômico 
na região. Os cerca de 20 metros de altura e as sete camadas de blocos de 
rochas sobrepostas conferem ao monólito características de um castle 
koppie. Na literatura geomorfológica de relevos graníticos, castle koppies 
são formas acasteladas, a partir do empilhamento de blocos, que foram 
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gerados por um sistema bem desenvolvido de fraturas ortogonais 
(TWIDALE; VIDAL ROMANÍ, 2005). 

Figura 11  Sacas de lã, um exemplo típico de castle koppie

Fonte: Acervo fotográfico dos autores (2017)

Neste caso, os processos erosivos promoveram o rebaixamento da 
superfície e a exumação dos blocos, antes de ocorrer a fase da esfoliação 
esferoidal, deixandoos empilhados, devido as suas faces ortogonais 
(MAIA; NASCIMENTO, 2018). Tal é a diferença genética para o Lajedo de Pai 
Mateus, em que os blocos permaneceram longo tempo, dentro do manto 
de intemperismo, sofrendo esfoliação esferoidal. Quando ocorreu a fase de 
exumação, por processos denudacionais, os blocos arredondados rolaram 
e se espalharam sobre a superfície do lajedo, dando origem a uma feição 
do tipo nubbin.

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

A paisagem geomorfológica do Plutão Bravo, no Cariri Paraibano, 
representa uma geodiversidade expressiva, uma singular beleza cênica e 
um conjunto de feições, que preservam a própria história evolutiva do local. 
Desde a fase do magmatismo intraplacas, que afetou esta porção da 
Região Nordeste do Brasil, onde o Plutão Bravo se forma há cerca de 580 
Ma, todo o processo de afloramento por alívio de pressão e as sucessivas 
mudanças climáticas vivenciadas estão presentes e podem ser lidas e 
interpretadas na atual paisagem do Cariri Paraibano.
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A grande diversidade de elementos geológicos, associados ao 
conjunto de formas típicas de relevos graníticos, confere ao Plutão Bravo 
importante representatividade geomorfológica, tanto no cenário nacional 
quanto no internacional. Tais atributos somados conferem um alto valor 
intrínseco à natureza do lugar, caracterizandoa como um distinto 
patrimônio geomorfológico, que deve ser estudado, divulgado e protegido, 
justificando a criação do seu geoparque, o Geoparque Cariri Paraibano.
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AANNÁÁLLIISSEE  DDAA  PPAAIISSAAGGEEMM  EE  
PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE  DDEE  UUSSOO  PPAARRAA  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  
NNOO  SSEEMMIIÁÁRRIIDDOO  BBRRAASSIILLEEIIRROO11

BBaarrttoolloommeeuu  IIssrraaeell  ddee  SSoouuzzaa
JJuuaann  DDiieeggoo  LLoouurreennççoo  ddee  MMeennddoonnççaa

MMaarrccooss  LLeeoonnaarrddoo  FFeerrrreeiirraa  ddooss  SSaannttooss
LLuukkaass  BBaarrbboossaa  VVeeiiggaa  ddee  MMeelloo

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

É de conhecimento de todos a grande pressão antrópica sofrida 
pelos biomas brasileiros, por ações como desmatamento, caça predatória, 
poluição, entre outros. Reforçar a conservação dos ecossistemas com 
ações que promovam o uso sustentado de recursos naturais, havendo uma 
harmonia entre a política pública e os diferentes setores da sociedade, se 
tornou um dos principais desafios no que tange ao meio ambiente.

Dentre estes, a Caatinga, único bioma inteiramente brasileiro, vem 
sofrendo um intenso processo de modificação nas últimas décadas, fato 
conhecido e debatido por gestores e pesquisadores. Tal situação se reflete 
nos solos, principalmente afetados pelos desmatamentos, queimadas e 
aumento da evaporação da água contida neles, que contribuem com a 
aceleração do processo de desertificação (GARDA, 1996).

O déficit hídrico neste bioma, refletido numa hidrografia 
intermitente, é causado por um sistema muito complexo de formação das 

1. Transcrição do capítulo: SOUZA, B. I.; MENDONCA, J. D. L.; SANTOS, M. L. F.; MELO, L. B. V. Análise da paisagem e 
possibilidade de uso para políticas públicas ambientais no semiárido brasileiro. In: Rui Jacinto. (Org.). Dinâmicas 
socieconómicas em diferentes contextos territoriais. 40ed.Lisboa: Âncora Editora, 2021, v. 1, p. 131158
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chuvas, que ocorrem em poucos meses do ano. Anos chuvosos se alternam 
irregularmente com anos de secas, e a situação é agravada pela 
variabilidade dos solos, com maior ou menor capacidade de reter as águas 
das chuvas, e com a diminuição da vegetação (GARIGLIO, 2010).

A ocupação humana causa fortes efeitos na vegetação de Caatinga, 
que cedeu lugar a plantações e pastos, além da introdução de espécies 
exóticas. Outra atividade predatória é a retirada de lenha para construção 
de cercas e produção de carvão. Por fim, a criação de bovinos e caprinos é 
outra atividade que exige muito dos recursos naturais do semiárido. Esses 
fatores contribuem com o aumento das taxas de erosão e retirada de 
nutrientes dos solos sem reposição (SAMPAIO, 2003).

O planejamento ambiental é delineado a partir da ideia de 
desenvolvimento equilibrado e sustentado, onde se realiza a convergência 
da qualidade do ambiente e da manutenção dos ecossistemas com o 
progresso econômico e social das comunidades. Dessa forma, uma das 
primeiras ações para a elaboração de uma estratégia regional ou nacional 
para a conservação de ecossistemas é a identificação e o mapeamento de 
áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica (MARGULES 
E PRESSEY, 2000).

A principal alternativa encontrada para minimizar esses problemas 
foi a criação de áreas protegidas, que a princípio focava seus objetivos na 
conservação de espécies ameaçadas de extinção, porém, a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, e a 
popularização de temas como o ecoturismo e o desenvolvimento 
sustentável, contribuíram para a incorporação de uma nova perspectiva de 
criação de áreas protegidas, uma forma de conservação da biodiversidade 
dentro de bases sustentáveis, estimulando o uso racional de recursos 
naturais e o manejo de espécies (DIEGUES, 2000).

Na última década ocorreram grandes avanços nas pesquisas sobre a 
Caatinga e sua biodiversidade, porém a necessidade de se atualizar e 
implementar as áreas prioritárias para conservação é reforçada em razão 
do alto número de espécies de fauna e flora ameaçadas e do aumento da 
taxa de desmatamento, que pode ser explicado pelo baixo número de 
unidades de conservação (UC).

Para Silva (2012) a degradação dos diferentes recursos naturais, a 
falta e/ou escassez de pesquisas, planejamento e manejo das diversas 
técnicas de exploração então disponíveis, torna de fundamental 
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importância os diferentes estudos integrados para que sejam fornecidos 
diferentes subsídios para a identificação de áreas prioritárias para a 
conservação da biodiversidade.

O processo de atualização das áreas prioritárias para a conservação 
indicou no Brasil inteiro quais as de maior prioridade para conservação 
ambiental, assim como seu grau de urgência governamental e sua 
importância biológica. O mapa das áreas prioritárias para conservação visa 
contextualizar a área alvo e seu entorno imediato na priorização 
governamental de conservação da biodiversidade (Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade  ICMBio, 2011).

O crescente empenho com a proteção e gestão de áreas de 
conservação do meio ambiente nos últimos anos, propiciou uma maior 
necessidade da utilização de técnicas de geoprocessamento para auxiliar 
no monitoramento e gerenciamento dessas áreas, que pode ser utilizado 
na gestão ambiental como ferramenta para monitorar áreas com maior 
necessidade de proteção ambiental, acompanhar a evolução da poluição 
da água e do ar, além dos níveis de erosão do solo e da ocupação indevida 
das áreas. A utilização do geoprocessamento vem auxiliando de maneira 
significativa nas deficiências dos órgãos públicos responsáveis pela gestão 
ambiental, principalmente preenchendo as lacunas existentes nos bancos 
de dados. Conseguir fornecer informações de grandes áreas em pouco 
tempo torna essa ferramenta mais atrativa para o uso no gerenciamento e 
monitoramento de áreas protegidas, como unidades de conservação, áreas 
prioritárias para conservação e recuperação, áreas de preservação 
permanente, e até mesmo em locais que exijam um nível de detalhes 
maior, como as reservas legais.

O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca (PANBrasil) propôs em 2005 que as áreas 
protegidas deveriam recobrir, no mínimo, 10% das áreas semiáridas e sub
úmidas secas, por meio de unidades de conservação, em um prazo de dez 
anos, considerando as áreas já identificadas como prioritárias para a 
conservação da biodiversidade. Porém esse alvo ainda não foi atingido, e 
podese exemplificar esta situação com o estado da Paraíba. De acordo 
com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) o 
estado está muito abaixo da meta de recobrimento do semiárido por 
unidades de conservação, pois as seis existentes equivalem a 1,24% da 
Caatinga paraibana.



258 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Souza; Mendonça; Santos &Melo

Dessa forma, este estudo tem como objetivo avaliar a situação atual 
da cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica do alto curso do rio ParaíbaPB/
Brasil e identificar áreas potenciais para direcionamento de políticas 
públicas nacionais e internacionais de biodiversidade e conservação.

MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS

A bacia hidrográfica do alto curso do rio Paraíba (Figura 1) está 
localizada na parte sudoeste do planalto da Borborema, limitandose, ao 
Norte, com a subbacia do rio Taperoá, ao sul e a oeste com o estado de 
Pernambuco e a Leste com a subbacia do médio curso do rio Paraíba. 
Drena uma área de 6.733 km² e seu perímetro possui 527,29 km, 
englobando total ou parcialmente a área de 18 municípios distribuídos nas 
microrregiões do Cariri Ocidental e Cariri Oriental do estado da Paraíba, 
que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) 
vivem 128.865 habitantes, resultando numa densidade demográfica de 
19,14 hab./km². 

Possui grande importância ambiental, econômica e social, pois nela 
está presente a nascente do rio Paraíba, maior corpo hídrico do estado 
(aproximadamente 380 km de extensão) e responsável pelo abastecimento 
de importantes reservatórios. Além disso, o rio Paraíba, em suas subbacias 
do médio curso e baixo curso, se estende por mais 22 municípios, que 
estão inseridos nas mesorregiões do Agreste Paraibano e da Mata 
Paraibana, até seu deságue no Oceano Atlântico, entre os municípios de 
Cabedelo e Lucena.

O Cariri paraibano, local onde se insere o alto curso do rio Paraíba, é 
considerada uma das regiões mais secas do país, e de acordo com a 
classificação climática de Koppen (1948), está inserida no clima Bsh – 
semiárido quente com chuvas de verão. Este tipo de clima se caracteriza 
por ter precipitação anual inferior a 500 mm, evapotranspiração potencial 
anual superior à precipitação anual e temperaturas médias mensais acima 
de 18°C. Essa região tem temperaturas médias elevadas 
(aproximadamente 27°C), alto índice de radiação solar e uma precipitação 
que tem sua maior concentração entre os meses de janeiro e abril.
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Figura 1  Localização da Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio Paraíba. Elaboração: Marcos 

Santos.

Nesse ambiente, onde predominam espécies florísticas de clima 
seco, destacamse algumas áreas de vegetação úmida, conhecidas como 
Brejos de Altitude, e de acordo com Vasconcelos Sobrinho (1971) existem 
43 brejos distribuídos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Pernambuco. Esses brejos não são áreas alagadas, mas sim florestas 
úmidas de altitude, que variam entre 800 e 1.000 m aproximadamente, e 
na área de estudo são encontradas particularmente no município de São 
João do Tigre, especialmente na Área de Proteção Ambiental (APA) das 
Onças (LIMA, 2013).

Nessa região, assim como em todo bioma Caatinga, a vegetação 
assume papel de importância em todos os aspectos, tanto de caráter 
econômico como de conservação, com destaque para espécies frutíferas e 
medicinais, assim como suporte forrageiro, na exploração da 
caprinocultura e bovinocultura disseminada por todo semiárido.
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CCoolleettaa  ddee  ddaaddooss  eemm  ccaammppoo

Para que fosse efetivada uma posterior validação dos dados 
processados nos softwares de SIG (Sistema de Informações Geográficas), a 
fim de se chegar aos resultados esperados dessa pesquisa, foi 
imprescindível a realização de expedições na área de estudo, com o 
objetivo de coletar dados para a construção desta pesquisa, pois as 
informações geradas com o uso das geotecnologias precisam de um 
confronto com a realidade, para que os produtos gerados sejam mais 
confiáveis (TRICART, 1977).

Entre os meses de maio/2016 e maio/2017 foram realizadas seis 
expedições, que possibilitaram a coleta de informações em 73 locais, 
espalhados por todos os 18 municípios que compõem a bacia hidrográfica, 
permitindo a observação de diferentes tipologias vegetais, pedológicas e 
de paisagens, além de variados níveis de degradação. Esse intervalo de 
tempo permitiu que a obtenção dos dados ocorresse em diferentes meses, 
contemplando a coleta tanto no período seco, quanto no chuvoso. Tais 
coletas foram realizadas com o uso de câmera fotográfica e aparelho 
receptor de sistema de posicionamento global (Global Positioning System 
– GPS), possibilitando que informações referentes a aspectos paisagísticos 
fossem colhidas na área de estudo.

PPrrooppoossttaa  ddee  ccrriiaaççããoo  ddee  áárreeaass  pprriioorriittáárriiaass  ppaarraa  aa  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  
ccaaaattiinnggaa

A escolha de áreas prioritárias de conservação é realizada pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) através de reuniões técnicas, que 
conta com a participação de dezenas de especialistas, representando as 
mais variadas instituições. São adotadas como áreas de planejamento as 
bacias hidrográficas, que são mapeadas e delimitadas através do uso de 
imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). A utilização de bacias 
hidrográficas ocorre em função delas possuírem limites naturais, pela sua 
relevância como fator estruturador da organização espacial da 
biodiversidade na Caatinga, por possuírem marcos legais já estabelecidos e 
pela sua importância em relação à determinação da disponibilidade de 
água para a população humana que vive no semiárido (MMA, 2016).

Os grupos de trabalho formados pelos especialistas levam em 
consideração classificações internacionais e nacionais de espécies 
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ameaçadas de extinção (ex. International Union For Conservation of Nature 
– IUCN,  Instrução Normativa 01/2014 – Lista CITES e Portaria MMA 
443/2014 e 444/2014 – Lista de espécies da fauna e flora brasileiras 
ameaçadas de extinção), além das informações fornecidas pelos 
participantes dos grupos, que utilizaram como principais justificativas para 
escolha dos parâmetros biológicos (anfíbios, aves, mamíferos, etc.) e 
ambientais, a saber: grau de ameaça de extinção das espécies (criticamente 
em perigo, em perigo, vulnerável, ameaçada, quase ameaçada, dados 
insuficientes), espécies ameaçadas por caça, pesca, por comércio ilegal, 
endemismo das espécies, dependência de habitats especiais, espécie 
emblemática, espécie raras, espécies suscetíveis, patrimônio espeleológico, 
representatividade das feições do relevo, representatividade de 
ecossistemas chaves, porcentagem de Caatinga em cada estado.

Apesar da grande quantidade de dados utilizados para definição 
desses locais, foi verificado que na área de estudo desta pesquisa, 
pouquíssimos setores foram classificados como prioritários de 
conservação, excluindo importantes localidades, como a APA das Onças 
(maior UC do estado) e a região que compreende as nascentes do rio 
Paraíba (maior corpo hídrico do estado) no município de Monteiro.

Indicar novas áreas potenciais como prioritárias para conservação 
através deste trabalho, na bacia hidrográfica do alto curso do rio Paraíba, 
tem como justificativa principal a preservação de outros fragmentos 
florestais importantes, para os quais esse tipo de levantamento, além do 
faunístico, é escasso nessa região. Dessa forma, o sensoriamento remoto se 
transforma em importante ferramenta na sugestão de áreas desse tipo.

A vegetação da área foi mapeada e analisada por meio de técnicas 
de sensoriamento remoto, através do uso de imagens de satélite dos anos 
de 1988, 1999 e 2017, e do índice de vegetação soil adjusted vegetation 
index (SAVI). Além disso, as expedições realizadas mostraram a atual 
situação dos locais, sendo parte importante na validação das informações 
geradas no SIG.

O sensoriamento remoto é uma das tecnologias que permite 
mapear a distribuição geográfica da cobertura vegetal, com base em suas 
características fisionômicas, ecológicas e florísticas, ajudando a definir as 
áreas prioritárias para conservação, alcançando a representação da 
biodiversidade e condições ambientais da cobertura vegetal com o mínimo 
de custo e tempo dos trabalhos de investigação, facilitando o 
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monitoramento das transformações ambientais (PONZONI, 2001).

IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  áárreeaass  ppaarraa  ccrriiaaççããoo  ddee  UUnniiddaaddeess  ddee  
CCoonnsseerrvvaaççããoo

No Capítulo IV da Lei N° 9.985, de 18 de julho 2000, são descritos os 
critérios para criação e implantação das unidades de conservação. Dentre 
esses critérios podem ser destacados: 

1. A reivindicação pela transformação de uma determinada área em 
UC, que pode vir de pessoas físicas, proprietários rurais, associações de 
moradores, cooperativas extrativistas, Organizações Não Governamentais 
(ONGs) e empresas;

2. No caso da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma 
categoria de UC privada, a criação é feita por iniciativa do proprietário;

3. Qualquer área natural, pública ou privada, com cobertura vegetal 
conservada, presença de mananciais hídricos, usada para visitação pública, 
utilizada para extração de plantas medicinais e matéria prima para 
artesanato, com importância histórica e/ou cultural para a sociedade, com 
abundância de flora e fauna nativa e/ou espécies raras que não são mais 
vistas com frequência na região;

4. Realização de estudos técnicos da flora e fauna, características 
físicas, características socioeconômicas e situação fundiária; e a realização 
de consulta pública convocada pelo Poder Público com o intuito de 
consultar a população local e do entorno para que todos possam saber e 
opinar sobre a criação da UC.

O processo de seleção de áreas para criação de parte das unidades 
de conservação no Brasil não foi fundamentado a partir de bases 
puramente científicas, principalmente daquelas criadas na década de 1980, 
pois muitas foram instituídas sem resistência por parte dos governos 
estaduais, pelo simples fato de terem sido evitadas áreas de interesse 
social, econômico ou político (PÁDUA 1981).

Vale ressaltar que no processo de criação de UC’s o mapeamento 
das áreas prioritárias para a conservação e o de remanescentes de cada 
bioma é consultado, a fim de selecionar áreas para criação de novas 
unidades, priorizando as áreas de grande importância biológica, e que 
estão sob forte pressão antrópica. 
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Basicamente, para se chegar aos resultados propostos, o método 
incluiu os seguintes critérios: as áreas prioritárias para conservação 
mapeadas no alto curso do rio Paraíba, as ameaças a biodiversidade 
existente nas áreas prioritárias para conservação, o tamanho dos 
fragmentos, o nível de conservação da vegetação conforme o intervalo 
temporal (19882017), a presença de área de preservação permanente 
(APP) e a proximidade com áreas prioritárias para recuperação, a fim das 
UC’s promoverem um serviço ambiental nas áreas de seu entorno.

GGooooggllee  EEaarrtthh  EEnnggiinnee  ((GGEEEE))

Na metodologia, surge o Google Earth Engine (GEE), plataforma 
gratuita que armazena imagens de satélite, organiza e disponibiliza, 
incluindo em seu acervo, dados com mais de quarenta anos, além de novas 
imagens que são coletadas todos os dias. São utilizadas para realizar 
análises científicas para que possam ser visualizados conjuntos de dados 
geoespaciais.

Para a realização do estudo foram utilizadas coleções de imagens 
dos satélites Landsat 5 e 8, sensores TM e OLI / TIRS, respectivamente, que 
são acessadas através de um catálogo público do Google, que contém 
uma grande quantidade de imagens georreferenciadas. 

A maior parte do catálogo é composta por imagens com observação 
da Terra, incluindo todo o arquivo Landsat, bem como arquivos completos 
do Sentinel1 e Sentinel2, mas também inclui previsões climáticas, dados 
de cobertura do solo e de aspectos ambientais, geofísicos e 
socioeconômicos. O catálogo é continuamente atualizado a uma taxa de 
quase 6.000 cenas por dia (GORELICK, 2017).

O GEE é uma plataforma de monitoramento de dados ambientais, 
que incorpora dados da National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), bem como do programa Landsat. Após o Instituto de Pesquisa 
Geológica dos Estados Unidos (USGS  United States Geological Survey) 
abrir o acesso aos seus registros de imagens Landsat em 2008, o Google 
viu uma oportunidade de usar seus recursos de computação em nuvem 
para permitir que registros dessas imagens possam ser acessados e 
processados de seu sistema online. Essa ferramenta ajuda na redução do 
tempo de processamento em análises de imagens Landsat (HANSEN, 
2013).
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Para o uso do GEE nesta pesquisa, foi utilizada como base a 
metodologia aplicada por Ghazaryan (2015), na qual foi realizado um 
estudo de caso, analisando áreas florestais no Nordeste da Armênia, entre 
os anos de 1984 e 2014.

Na metodologia aplicada na presente pesquisa, por meio de linhas 
de comandos, foi utilizado o intervalo temporal de 1988 a 2017, que 
englobou todas as passagens realizadas pelos satélites entre 01 de janeiro 
e 30 de junho nos anos de 1988, 1999 e 2017, com percentual máximo de 
cobertura das nuvens com valor de 10%. O uso desses parâmetros 
propiciou a utilização de 58 diferentes imagens, sendo 12 do ano de 1988, 
24 de 1999 e 22 imagens do ano de 2017. A escolha destes anos se deve 
ao fato deles possuírem alguns fatores que contribuem em resultados 
mais precisos, tais como a pluviometria e a quantidade de imagens 
disponíveis. As informações das imagens utilizadas na confecção dos 
mapeamentos propostos para este estudo, por meio do emprego do 
índice de vegetação SAVI são apresentadas no Anexo 2.

RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO

ÁÁrreeaass  ccoomm  ppootteenncciiaall  ppaarraa  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  ccaaaattiinnggaa

As análises dos produtos gerados por meio do índice de vegetação 
SAVI, aliados a conservação dos fragmentos florestais na temporalidade 
sugerida nesta pesquisa, além das coletas de campo realizadas nos anos 
de 2016 e 2017, tornaram possível a indicação de locais com potencial 
para serem indicados como áreas prioritárias para conservação da 
Caatinga.

Para atingir o objetivo deste tópico, foram confeccionados três 
produtos cartográficos, a fim de analisar o comportamento da vegetação 
da área de estudo, através do aumento ou diminuição da biomassa. Os 
produtos foram criados com o intuito de apresentar e analisar a cobertura 
vegetal da bacia e atingir os resultados propostos. Os mapas gerados para 
que seja analisada a área de estudo nos anos de 1988, 1999 e 2017 são 
apresentados nas Figuras 2, 3 e 4, respectivamente.
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Figura 2  Índice de vegetação SAVI com imagem de 1988 na Bacia Hidrográfica do Alto Curso 

do Rio Paraíba. Elaboração: Marcos Santos.

Figura 3  Índice de vegetação SAVI com imagem de 1999 na Bacia Hidrográfica do Alto Curso 

do Rio Paraíba. Elaboração: Marcos Santos.
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Figura 4  Índice de vegetação SAVI com imagem de 2017 na Bacia Hidrográfica do Alto Curso do 

Rio Paraíba. Elaboração: Marcos Santos.

Percebese nos produtos cartográficos algumas transformações 
ocorridas na região, que aconteceram em razão de aspectos 
socioeconômicos e climáticos. É observado que ao longo do período 
estudado, ocorreram alterações na biomassa, em grande parte da área 
pesquisada, principalmente entre as décadas de 1980 e 1990. 

Nas Figuras 2 e 3, é visto que na porção sul e sudoeste da área de 
estudo, que compreende os municípios de São João do Tigre, São 
Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê e Monteiro, que os valores de SAVI 
sofreram alterações. Tais transformações ocorreram em razão da retirada 
da cobertura vegetal arbórea, substituída pelas pastagens plantadas e 
nativas. Essa mudança no uso do solo é explicada pela crescente expansão 
da criação de bovinos e caprinos no Cariri paraibano que ocorreu entre a 
década de 1980 e 1990, conforme os censos agropecuários do IBGE (1970, 
1980, 1990 e 2006) como pode ser observado na Tabela 1.

Outro fator a ser considerado na análise das Figuras 2 e 3, são os 
dados pluviométricos na região, pois no intervalo temporal (19881999), 
que compreende as informações apresentadas nos produtos cartográficos 
supracitados, houve grandes períodos de estiagem, principalmente na 
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década de 1990, quando ocorreram dois fenômenos El Niño (1990  1993; 
1997  1998), classificados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC) como de forte impacto. 

Tabela 1  Criação de bovinos e caprinos no Cariri paraibano.

Fonte: IBGE, adaptado de Souza (2008).

No evento ocorrido entre 1990 e 1993 as precipitações na estação 
chuvosa do Nordeste foram de 28%, 13% e 63% abaixo da média em 1990, 
1991 e 1993, respectivamente. Já o El Niño de 1997  1998 foi considerado 
um dos mais intensos já identificados e seus efeitos foram sentidos nas 
variações climáticas sobre o Brasil, com a região Nordeste sendo atingida 
novamente com chuvas bem abaixo da média (CLIMANÁLISE, 1993). As 
afirmações acima são ilustradas na Tabela 2 através dos dados da Agência 
Executiva de Águas do Estado da Paraíba (AESA), que apresenta o volume 
de precipitação no Cariri paraibano entre os anos de 1994 e 2017.

A Figura 4 mostra a situação em 2017, na qual o Cariri paraibano 
entra no sexto ano consecutivo de forte estiagem, com precipitações 
muito abaixo da média histórica (Tabela 2), aliado a contínua e intensiva 
retirada de cobertura vegetal, observase que cerca de 80% da bacia 
apresenta baixos índices de SAVI.

Por meio das Figuras 2, 3 e 4, é observado que alguns locais da área 
de estudo, apesar dos diversos períodos de estiagem que afetam a região, 
se mantém com bons índices, é o caso de locais inseridos nos municípios 
de Prata, Amparo, Ouro Velho, São Sebastião do Umbuzeiro e São João do 
Tigre, além da porção oeste de Monteiro, que por manterem bons níveis 
de conservação, merecem uma atenção maior dos gestores e 
pesquisadores ambientais.

A indicação de áreas com potencial para serem classificadas como 
prioritárias para conservação da Caatinga, foi realizada neste estudo 
através do uso de ferramentas de geoprocessamento e da análise das 
Figuras 2, 3 e 4. Observamse os locais que possuem cobertura vegetal 
conservada. Os resultados obtidos nas visitas técnicas in loco, quando 
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foram notados outros atributos que enaltecem a importância dessas 
localidades para o alto curso da bacia hidrográfica do rio Paraíba.

Tabela 2  Pluviometria no Cariri paraibano (19942016).

Fonte: AESA (2017).

Dessa forma, foram indicados locais onde ocorreram a 
predominância das duas classes que apresentaram os maiores valores de 
biomassa nos resultados apresentados nas Figuras 2, 3 e 4, e que foram 
validadas com as informações coletadas em campo. A Figura 5 apresenta 
os locais com potencial para serem indicados como prioritários para 
conservação da Caatinga ou que possam ser utilizados na ampliação das 
áreas já existentes.
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Figura 5  Áreas com potencial para serem indicadas como prioritárias para conservação da 

Caatinga na Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio Paraíba. Elaboração: Marcos Santos.

Após a elaboração da Figura 5, foram delimitadas quatro áreas com 
potencial para serem incluídas como prioritárias para conservação da 
Caatinga no semiárido paraibano. Juntas elas somam 1.529,61 km², o que 
corresponde a quase o dobro das áreas prioritárias já existentes na área de 
estudo. Observase também que foram visitados 17 locais dentro dessas 
quatro áreas, ajudando assim na validação dos produtos cartográficos 
gerados.

A área 1 está localizada no município de São João do Tigre, mais 
precisamente na Área de Proteção Ambiental das Onças, possuindo 56,28 
km², e está inserida em uma unidade de conservação de uso sustentável, 
onde são encontrados grandes fragmentos de vegetação do bioma 
Caatinga, assim como do bioma Mata Atlântica (Mata de Brejo ou Brejo de 
Altitude), esta última localizada em algumas áreas pontuais nas zonas 
serranas mais elevadas (Figura 6). Esses fatores demonstram a importância 
da localidade dentro da bacia e para a população da região.
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Figura 6  Local visitado na área 1 (APA das Onças, 02/08/2016) da Bacia Hidrográfica do Alto 

Curso do Rio Paraíba. Fotos: Marcos Santos.

A área 2 está localizada nas porções sul e sudoeste da bacia e 
engloba todo o território do município de São Sebastião do Umbuzeiro e 
parte de São João do Tigre, possui 619,40 km², sendo grande parte deste 
território coberto por remanescente de vegetação nativa (Figura 7). 
Destacase o município de São Sebastião do Umbuzeiro, que segundo 
Figueiredo (2016), 457,88 km² são de cobertura florestal, equivalente a 
78% de seu território. 

Figura 7  Locais visitados na área 2 (São Sebastião do Umbuzeiro, 03/08/2016) da Bacia 

Hidrográfica do Alto Curso do Rio Paraíba. Fotos: Marcos Santos.

Já a área 3 possui aproximadamente 231,62 km² e está dividida 
entre os municípios de Monteiro e Zabelê, na qual compreende toda parte 
oeste do primeiro. Nessa delimitação é proposta união com uma área 
delimitada pelo MMA como prioritária para conservação da Caatinga, 
possuindo o código CA158 e prioridade de conservação classificada como 
“Muito Alta”. Outro destaque que contribui e torna essa área propícia a ser 
transformada como prioritária para conservação da Caatinga, devese ao 
fato da nascente do rio Paraíba, o maior do estado, estar presente nessa 
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região, no município de Monteiro, na serra da Jabitacá, fatores que 
fortalecem a necessidade da conservação dos recursos naturais da região 
(Figura 8).

Figura 8   Locais visitados na área 3 (Serra da Jabitacá, Monteiro, 22/05/2016) na Bacia 

Hidrográfica do Alto Curso do Rio Paraíba. Fotos: Marcos Santos.

A área 4 possui 622,31 km² e é formada pelos municípios de 
Amparo, Prata, Ouro Velho e parte de Sumé e Monteiro, e assim como nos 
outros locais citados, possui grandes fragmentos de vegetação nativa, que 
ocupam uma área considerável dos municípios onde estão presentes 
(Figura 9). Nela encontrase parte de uma área prioritária (CA 148) que 
possui prioridade de conservação classificada como “Extremamente Alta”. 
Também devese ressaltar a presença da RPPN Fazenda Almas, importante 
propriedade rural e local de pesquisas sobre a fauna e flora do Cariri 
paraibano, e segundo seu plano de manejo é a mais antiga reserva 
particular do Estado, constituindose na maior reserva particular da 
Paraíba e na quarta maior do Nordeste, possuindo 3.505 ha.

Figura 9  Local visitado na área 4 (Sumé, 09/09/2016) na Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio 

Paraíba. Fotos: Marcos Santos.
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ÁÁrreeaass  pprrooppíícciiaass  ppaarraa  ccrriiaaççããoo  ddee  uunniiddaaddeess  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo

Definir o tamanho das unidades de conservação é uma tarefa que 
implica em elevada complexidade, fato ainda mais acentuado quando se 
sabe que parte dos estados localizados ao norte do rio São Francisco 
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará) possuem 
levantamentos da vegetação limitados, sendo a situação da Paraíba das 
menos conhecidas (ARAÚJO, 2005).

Para se chegar aos resultados desta seção, foi tomado como base as 
informações ilustradas na Figura 5, sendo adicionada a hidrografia, para 
que se tenha uma visão da distribuição dos corpos hídricos e 
consequentemente suas APP’s nas áreas mapeadas.

A ideia de gerenciamento de recursos hídricos a partir das bacias 
hidrográficas está cada vez mais presente nas políticas públicas, uma vez 
que a presença da água é um aspecto fundamental em se tratando de 
ambientes semiáridos, tanto no que diz respeito às questões ligadas a flora 
e fauna, como a conservação e uso desse recurso natural. 

Souza (2003) afirma que na gestão dos usos da água, há uma maior 
complexidade quando se trata de um ambiente semiárido sem a presença 
de um curso d’água perene, nascentes, ou outra fonte de água 
naturalmente disponível o ano inteiro, sendo essencial o desenvolvimento 
de pesquisas direcionadas às bacias e sua relação com o sistema antrópico 
que as envolvem, para que seja possível pensar concretamente em 
planejamento local levando em consideração todas as características do 
sistema fluvial.

A vegetação é um importante indicador geoambiental, pois sofre 
influência dos fatores climáticos, edafológicos e bióticos. Algumas variáveis 
(clima, geologia, geomorfologia, solo, hidrografia) podem sofrer o efeito da 
alteração na cobertura vegetal. Ela exerce importante papel na 
estabilização dos geoambientes, visto que protegem o solo dos processos 
erosivos, facilita a distribuição, infiltração e acúmulo das águas pluviais e 
influência nas condições climáticas do ambiente. Quando ocorrem 
alterações na cobertura vegetal, direta ou indiretamente o ciclo hidrológico 
é impactado, reduzindo a capacidade de infiltração e a acumulação natural 
desse recurso nos aquíferos, causando impactos negativos sociais e 
ambientais (ALMEIDA, 2012).

Com o uso adequado do sensoriamento remoto, e o cruzamento 
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das demais informações, obtémse uma maior compreensão dos diferentes 
níveis de conservação e degradação dos ecossistemas objetivados. O 
resultado obtido com o SAVI leva a selecionar as principais áreas e 
encontrar um ambiente favorável à conservação biológica (MEDEIROS, 
2005).

Ressaltase que este estudo pretende mostrar de forma mais 
detalhada a contribuição das geotecnologias na questão ambiental e na sua 
gestão conforme os resultados obtidos nesta seção (Figura 10), que indica 
alguns locais com potencial para se tornarem ambientalmente protegidos, 
na forma de unidades de conservação. Dessa forma, pode desempenhar as 
funções de reservatórios de reposição da flora e fauna, ajudar a conservar 
os cursos d’água, contribuir de forma direta e ampla na sustentabilidade 
ambiental, econômica e social das terras localizadas dentro e fora das 
unidades de conservação.

Figura 10  Proposta para criação de unidades de conservação e Áreas potenciais para serem 

indicadas como prioritárias para conservação na Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio Paraíba. 

Elaboração: Marcos Santos.

Analisando a Figura 10, é observada a indicação de quatro locais que 
apresentam atributos para serem indicados como áreas propícias a serem 
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transformadas em unidades de conservação. Estão inseridos em áreas 
propostas como prioritárias para conservação da Caatinga. A escolha 
desses locais se deve pelos seguintes motivos:

1. Área 1 – esta localidade já é decretada como unidade de 
conservação, porém de uso sustentável. É sugerido uma delimitação mais 
detalhada dessa UC, com o intuito de classificála como de proteção 
integral, pelo fato dessa região possuir grande diversidade de espécies de 
flora do bioma Caatinga, assim como do bioma Mata Atlântica, esta última 
localizada em algumas áreas pontuais nas zonas serranas mais elevadas 
(LIMA, 2013). Associado à diversidade vegetal, existe também uma 
importante presença de animais cada vez mais raros, a exemplo da onça 
parda, felino de grande porte. Além disso, nessa área existem diversos 
sítios arqueológicos ainda pouco conhecidos pela ciência (VASCONCELOS, 
2009);

2. Área 2 – neste local destacase a grande quantidade de 
remanescentes de vegetação nativa, que chega a se estender em 78% do 
município de São Sebastião do Umbuzeiro, além da grande quantidade de 
corpos hídricos, indicando ser uma região com muitas nascentes, 
aumentando ainda mais a importância da conservação desta localidade;

3. Área 3 – tratase de uma região com grande percentual de 
cobertura vegetal, além da presença da serra da Jabitacá, um dos maiores 
maciços do planalto da Borborema, e que atinge altitudes de 
aproximadamente 1000 metros, além de ser o limite natural entre os 
estados da Paraíba e Pernambuco. Neste local se encontra a nascente do 
rio Paraíba, o mais extenso do estado da Paraíba, com uma bacia 
hidrográfica que drena uma área de 19.375 km²;

4. Área 4 – a inclusão de uma UC neste local é justificada por estar 
localizada em uma região de densa cobertura vegetal, além disso, apoiase 
no fato de estar próximo de duas áreas prioritárias para conservação da 
Caatinga (CA 148 e CA 158) e também pela localização da RPPN Fazenda 
Almas, o que propicia a criação de corredores ecológicos, ou seja, coloca 
em prática outra estratégia de conservação, a fim de manter ou restaurar a 
conectividade da paisagem e facilitar o fluxo genético entre populações, 
pois tratase de uma proposta de gestão do território em escala regional 
destinada a contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Vale salientar que a simples ampliação e/ou criação de unidades de 
conservação não conduz essas áreas aos objetivos para as quais foram 
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designadas, sem que haja uma administração que cumpra com suas 
obrigações, problemática existente nas unidades de conservação da 
Paraíba, principalmente no que diz respeito a ineficiência em vigilância, 
ausência de planos de manejo e zoneamento. Porém, se o gerenciamento 
ocorrer de maneira adequada, a criação de novas UC’s e o manejo 
apropriado dessas áreas constituem significativa contribuição para 
conservação da biodiversidade.

CCOONNCCLLUUSSÃÃOO

A metodologia apresentada nesta pesquisa buscou através do 
geoprocessamento indicar áreas com potencial a serem indicadas como 
prioritárias para a conservação da Caatinga, uma vez que se torna 
necessário uma visão mais conservacionista nessa região, pois se trata da 
área mais seca da Paraíba, possuindo a nascente do maior rio do estado, 
que atualmente recebe as águas da transposição do rio São Francisco. O 
uso inadequado do solo pode comprometer os recursos naturais 
necessitando assim de propostas de ordenamento de uso compatíveis 
com as fragilidades do ambiente natural.

Podese constatar que o uso das ferramentas do 
geoprocessamento, aplicadas ao mapeamento da vegetação da bacia do 
alto curso do rio Paraíba, a partir do uso da aplicação Google Earth Engine 
por meio do índice de vegetação SAVI, pode ser considerado bem 
satisfatório no que se refere à análise da vegetação da Caatinga, sendo um 
importante elemento na indicação dessas áreas. Os resultados alcançados 
indicaram quatro novas áreas que somam 1.529,61 km² e que ao longo das 
últimas três décadas apresentam bons índices de conservação.

Também foi possível indicar quatro novas áreas potenciais e que 
apresentam indicadores favoráveis para a criação de novas unidades de 
conservação na área de estudo ou receber uma classificação mais restritiva, 
caso da APA das onças. 

Ressaltase que a simples criação de unidades de conservação não 
garante a efetiva proteção do meio ambiente, tornando essencial o uso de 
novas estratégias de preservação, além da realização de parceria entre os 
órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o órgão 
responsável pela UC nos procedimentos de gestão das UC’s.

O aprofundamento e prosseguimento desse tema é de grande 
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relevância para a bacia do alto curso do rio Paraíba, em função de toda a 
problemática ambiental dessa região que acarreta em complicações no 
meio social. A pesquisa nessa temática pode possibilitar alternativas para o 
estabelecimento de novas áreas prioritárias para a conservação da Caatinga 
e de unidades de conservação ou um gerenciamento mais intensivo nas 
UC’s existentes.

Desta forma, este trabalho conseguiu identificar novas áreas com 
boa cobertura vegetal que permitem auxiliar no direcionamento de 
políticas públicas nacionais e internacionais de biodiversidade e 
conservação, possibilitando desde a ampliação de áreas prioritárias para 
conservação já existentes na área de estudo à criação de novas áreas 
protegidas ou mesmo corredores ecológicos que permitem melhor 
conectividade e fluxo gênico para a fauna e a flora, com reflexos positivos 
diretos e indiretos para uma série de serviços ecossistêmicos.
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AATTIIVVIIDDAADDEE  DDEE  CCAAMMPPOO,,  PPAAIISSAAGGEEMM  EE  
IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIDDAADDEE,,  NNAA  

CCHHAAPPAADDAA  DDOO  AARRAARRIIPPEE,,  SSEEMMIIÁÁRRIIDDOO  
BBRRAASSIILLEEIIRROO11

..

BBaarrttoolloommeeuu  IIssrraaeell  ddee  SSoouuzzaa
RRaaffaaeell  AAllbbuuqquueerrqquuee  XXaavviieerr

RRuubbeennss  TTeeiixxeeiirraa  ddee  QQuueeiirroozz
DDiirrccee  MMaarriiaa  AAnnttuunneess  SSuueerrtteeggaarraayy))

PPeeddrroo  VViiaannnnaa
JJoosséé  JJooããoo  LLeelllliiss  LLeeaall  ddee  SSoouuzzaa

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

O presente texto constitui uma narrativa de uma parcela do bioma 
Caatinga. É produto de um trabalho de campo, realizado de forma 
interdisciplinar, com o objetivo de explicitar, de forma integrada, as 
diferentes paisagens que caracterizam o transecto em análise. 
Metodologicamente, o ponto de partida é a observação da paisagem e a 
subsequente descrição dos elementos selecionados para sua análise, 
tomando como referência a observação em campo, em confronto com as 
pesquisas já elaboradas, na área, no que se refere à geologia, à 
geomorfologia, à biogeografia, à hidrogeografia, à botânica ,à pedologia  e 
à geografia. 

1.Transcrição do capítulo: SOUZA, B. I.; SUERTEGARAY, D. M. A. ; SOUZA, J. J. L. L. ; VIANNA, P. C. G. ; XAVIER, R. 
A. ; QUEIROZ, R. T. . Atividade de campo, paisagem e interdisciplinaridade na Chapada do Araripe, semiárido brasileiro. In: 
Rui Jaciento. (Org.). As novas geografias dos países de língua portuguesa: cooperação e desenvolvimento. 1ed.Lisboa  PT: 
Âncora Editora, 2020, v. 38, p. 5176



282 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Souza; Xavier; Queiroz; Suertegaray; Vianna & Souza

A pergunta que foi estrutura, para a finalidade desta pesquisa, é: 
quais os condicionamentos físicos/naturais, que, associados, explicam a 
presença, na Chapada do Araripe, de uma vertente seca, no estado de 
Pernambuco (PE), em contraposição a uma vertente úmida, no estado do 
Ceará (CE), configurandose, neste último estado, uma paisagem singular, 
no semiárido brasileiro e no bioma Caatinga, reconhecida como Brejo de 
Altitude, localizada na região denominada Cariris Novos. Mais 
especificamente, o objetivo desta investigação foi o de estabelecer 
conexões entre diferentes constituintes naturais e explicitar a origem das 
diferentes paisagens que conformam a área de estudo.

Justificase, este artigo, como divulgação de um processo de 
construção interdisciplinar, objetivando a constituição de uma análise, a 
partir do conceito geográfico de paisagem. Para tanto, o texto está 
associado à imagens (fotografias), seja de conjunto, seja em detalhe, de 
modo a tornar esta narrativa mais didática, uma vez que esta poderá ser 
utilizada, em níveis de ensino e em setores das comunidades, para além da 
academia. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS

Metodologicamente, o ponto de partida é a observação da 
paisagem e a subsequente descrição dos elementos selecionados para sua 
análise. As diferenças, em um e em outro lado da vertente, são analisadas, a 
partir do conceito de paisagem observada ou representada, considerando 
o conjunto de elementos constitutivos, buscandose, portanto, uma 
conectividade entre seus componentes.

Para construir esta análise, foi escolhido um eixo de observação, ou 
seja, um transecto, na Chapada do Araripe, entre os municípios de Exu (PE) 
e Crato (CE). A proposta de análise/explicação comparativa, entre a 
vertente seca e a vertente úmida, ao longo do transecto, partiu do 
pressuposto de que os processos de basculamento, com suave inclinação 
para o Norte (CE), as condições posicionais das vertentes, em relação à 
circulação atmosférica, mais especificamente, a ação do vento (Norte, de 
barlavento e Sul, de sotavento), e o escoamento subsuperficial são os 
principais fatores de diferenciação paisagísticas dessas duas áreas.

Não se trata de descrever a paisagem, somente, enquanto forma, 
mas, de compreender sua gênese e funcionalidade, tomando como 
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referência a observação, a coleta e a análise de solos, a classificação de 
espécies vegetais e o posicionamento de fontes d’água, em campo, em 
confronto com as pesquisas já elaboradas, na área, no que se refere à 
geologia, à geomorfologia, à biogeografia, à hidrogeografia, à botânica, à 
pedologia  e à geografia. A análise espacial foi sustentada por produtos 
cartográficos, elaborados em ambiente SIG, como a construção de perfis 
topográficos e de mapa de declividade, além de registros fotográficos.

AATTIIVVIIDDAADDEE  DDEE  CCAAMMPPOO

Para as observações, a coleta de material e a análise das unidades de 
paisagem, foi escolhido um eixo de observação, ou seja, um transecto, na 
Chapada do Araripe, representativo da diferenciação paisagística de um 
lado e de outro das vertentes, na fronteira entre Pernambuco e Ceará, nos 
municípios de Exu (PE) e Crato (CE), de aproximadamente 45 Km, e na 
direção SO NE. A partir desse levantamento, a análise das informações foi 
baseada nos dados registrados já conhecidos, em pesquisas setoriais, para 
a área objeto de estudo, no que se refere às características físicas e de 
cobertura vegetal dessa área. 

O perfil topográfico foi dividido em 5 setores: Vertente seca, Topo 
semiúmido, Topo antropizado, Topo úmido e Vertente úmida (Figura 1). O 
critério para divisão destes setores foi o da cobertura vegetal, associada 
com o relevo. São eles:

1. 1º setor: Vertente seca, incluindo a borda do topo a sotavento  
Varia entre 500m e 900m, com presença de Neossolos quartzarênicos, 
Latossolos Amarelos e Cambissolos Háplicos e, cobertura vegetal de Mata 
Seca;

2. 2º setor: Topo semiúmido  Varia entre 900m e 950m e se 
caracteriza pela presença de Latossolos Amarelos e Neossolos 
quartzarênicos e pela cobertura vegetal de Cerradão; 

3. 3º setor: Topo antropizado  Varia entre 900m e 850m, os solos 
dominantes são os Neossolos quartzarênicos e a vegetação é dominada 
por gramíneas; 

4. 4º setor: Topo úmido  Varia entre 900m e 950m, com presença 
de Latossolos Amarelose a vegetação compõe um mosaico de espécies 
associadas de Cerradão e, principalmente, da Mata Atlântica e da Floresta 
Amazônica (Mata úmida);
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5. 5º setor: Vertente úmida  Varia entre 950m e 500m, os solos são 
Latossolos Amarelos e Cambissolos Háplicos e a vegetação apresenta 
espécies da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica (Mata úmida).

Figura 1  Transecto Exu (PE)Crato (CE), cortando a Chapada do Araripe

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019)

Para o levantamento de campo, foram realizadas duas campanhas: a 
primeira constituiuse em um momento de reconhecimento e de 
identificação, in loco, dos elementos constituintes da paisagem, na sua 
diversidade. Na segunda campanha, procedeuse a um levantamento de 
maior detalhe, sobre solos, cobertura vegetal (classificação botânica) e 
localização e distribuição de fontes de água.

PPAAIISSAAGGEENNSS  DDEE  BBRREEJJOOSS

As paisagens de Brejos ou Abrejadas constituem áreas com 
características diversas, em relação àquelas que caracterizam o semiárido 
nordestino ou o denominado Sertão seco. Segundo Ab’Saber (1999, p. 17):

Na cultura popular dos sertões é costume reconhecerse por brejo 
qualquer subsetor mais úmido existente no interior do domínio semiárido; 
é, qualquer porção de terreno dotada de maior umidade, solos de matas e 
filetes d’água perenes ou sub perenes, onde é possível produzir quase 
todos os alimentos e frutas peculiares aos trópicos úmidos. Um brejo, por 
essa mesma razão, é sempre um enclave de tropicalidade no meio semi
árido: uma ilha de paisagens úmidas, quentes ou sub quentes, com solos de 
matas e sinais de antigas coberturas florestais, quebrando a continuidade 
dos sertões revestidos de caatingas. É evidente que isso só ocorre em 
determinados sítios, como serras e encostas de maciços que captam a 
umidade de barlavento, piemontes com acumulações detríticas retentoras 
de água, agrupamentos de nascentes ou fontes (designadas olhos 
d’água),encostas ou sopés de escarpas, bordas de chapadas, bolsões 
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aluviais de planícies alveolares (baixios) e setores de vales bem arejados por 
correntezas de ar marítimo (ribeiras e vales úmidos).

Este mesmo autor propôs, em 1955, em Garanhuns (PE), a primeira 
tipologia de Brejos para o Nordeste Seco. Na época, assim classificou, essas 
paisagens:

brejos de cimeira ou de altitude (Triunfo, Garanhuns e Serra Negra, PE);
brejos de encostas ou vertentes de serras ou maciços antigos (sudeste 
da Borborema, AL e PE; Baturité oriental, CE); 
brejos de piemonte ou de pédeserra (Frecheirinha, CE; Alagoa 
Grande, PB; Buíque, PE; Oliveira dos Brejinhos, BA); 
brejos de vales úmidos ou de ribeiras (vales úmidos do Rio Grande do 
Norte e do Ceará; Ribeira do Pombal, BA); 
brejos de olhos d’água, em situação coalescente Cariris Novos e 
Baturité oriental, CE; Borborema oriental, entre Areia e Alagoa Grande, 
PB)”. (AB’SABER, 1999, p. 17)

Para Marques et al. (2014, p. 18), em pesquisa sobre Brejos de 
Altitude, estas áreas correspondem a:

Refúgios Florestais Úmidos ou Brejos Altitude (relevo), Exposição 
(massas de ar) e Posição (sopé de serra), ou simplesmente Brejos do 
semiárido brasileiro fazem parte da diversidade biológica do semiárido, 
e são encontrados nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Pernambuco, cobrindo uma área original de aproximadamente 
18.500km2 (Figura 02). A existência destas ilhas de floresta na zona 
oriental do Nordeste está associada à ocorrência do Planalto da 
Borborema – Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Remanescentes dessas áreas úmidas e subúmidas podem ser 
visualizados na Figura 2:



286 Souza; Cunha; Jacinto & Suertegaray (orgs.)

Souza; Xavier; Queiroz; Suertegaray; Vianna & Souza

Figura 2  Remanescentes de Brejos de Altitude, no Nordeste

Fonte: MARQUES et al. (2014, p. 18)

Nesta pesquisa, o objeto de estudo, localizase na Chapada do 
Araripe, estado do Ceará. Segundo Ab’Saber (1999), essa área seria 
caracterizada como Brejo de olho d’água, em situação coalescente, sendo 
caracterizada, por Souza & Oliveira (2006), como um Brejo de Encosta. 
Independente dessas classificações, Marques, Da Silva e Silva (2014) 
consideram essas áreas como refúgios florestais associados ao relevo, à 
disposição das massas de ar e à posição, no sopé de serras. Ainda, 
conforme Ab’Saber (1999), a área principal e típica do semiárido brasileiro 
está situada nas depressões interplanálticas. Regiões, como a Chapada do 
Araripe, são classificadas, de forma geral, como enclaves úmidos, nesses 
domínios mais amplos de clima seco.

Diante destas considerações, e das observações e dos 
levantamentos, em campo, além da articulação do conhecimento 
disciplinar, já existente, sobre a paisagem de Brejo da Chapada do Araripe, 
aqui, o desejado é promover uma articulação mais ampliada dos 
constituintes desta paisagem, considerando, além da altitude e da 
disposição das correntes de ar, outros constituintes, tais quais: a estrutura 
geológica, solos e características de vegetação, uso da terra, entre outros. 
Nesse sentido, considerase relevante, esta articulação, pois podese, dessa 
forma, estabelecer uma diferenciação das paisagens de Brejo, para além do 
que se tem revelado, até então.



287

Atividade de Campo, Paisagem e Interdisciplinaridade na Chapada do 
Araripe, Semiárido Brasileiro

Diálogos Temáticos e (Trans)Territoriais Volume 1

Enquanto vínculo com a ocupação e com a apropriação de recursos, 
as paisagens de Brejo constituíram áreas altamente favoráveis à 
penetração, no sertão seco. Aziz Ab’Saber assim escreve:

Os brejos são fundamentais para a produção de alimentos no domínio 
dos sertões, como mostra qualquer apanhado sobre a origem dos 
produtos comercializados nas feiras locais ou nos agrestes. De certa 
forma, o vigor e o sucesso das feiras nordestinas são o próprio 
termômetro da produtividade dessas áreas, cujos solos de mata 
deram origem à formação dos primeiros celeiros fornecedores de 
alimentos baratos e de uso tradicional no amplo espaço sertanejo. O 
transporte a baixo custo, feito no lombo de jegues, aliado à baixa 
expectativa de lucro dos camponeses brejeiros, garantiu a 
comercialização com níveis toleráveis de preços para as populações 
(AB’SABER, 1999, p. 20). 

Para além desse tempo pretérito, essas áreas, ainda hoje, são 
fundamentais, na dinâmica econômica de parte do sertão nordestino, 
caracterizandose como zonas de exceção, por permitirem o 
desenvolvimento agrícola em grande parte do ano, ao passo que, no 
semiárido do seu entorno, à exceção das zonas irrigadas artificialmente, 
isso só é possível, durante a curta estação chuvosa.

ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDOO::  CCHHAAPPAADDAA  DDOO  AARRAARRIIPPEE  

A Chapada do Araripe está inserida na Bacia Sedimentar do Araripe, 
que faz parte do conjunto de bacias sedimentares interiores do Nordeste 
do Brasil (Figura 3). Essas bacias têm sua origem associada à reativação de 
riftes, desenvolvidos ao longo de zonas de falhas, no embasamento pré
cambriano, devido aos processos tectônicos cretáceos, ligados à abertura 
do Oceano Atlântico. Desta forma, pequenos grabens foram formados, a 
partir dos riftes interiores, dando origem a lagos tectônicos, que acabaram 
capturando a rede de drenagem (CARVALHO, 2018).
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Figura 3   Bacias sedimentares, no interior do Nordeste do Brasil, com destaque para a 

bacia do Araripe

 Fonte: Elaborado por Rafael A. Xavier, 2019

A Chapada do Araripe é um compartimento geomorfológico 
estrutural, limitado por um patamar superior, cuja altitude gira em torno de 
1000 metros (Figura 4). O topo planar apresenta declividade inferior a 5º, 
concordando com a orientação horizontal da estrutura geológica 
sedimentar da bacia. As encostas que bordeiam o platô são íngremes e 
escarpadas, sendo trabalhadas por intensos movimentos de massa. De 
modo geral, no platô, predominam os processos pedogenéticos, enquanto, 
nas escarpas erosivas, há o domínio da morfogênese e o consequente 
recuo lateral (CEARÁ/FUNCEME, 2006; GUERRA, 2019).

O clima da área de estudo é do tipo semiárido, com temperaturas 
médias elevadas (> 25ºC) e chuvas, entre 650mm/ano e 1000mm/ano. A 
Chapada do Araripe atua como uma grande barreira orográfica, 
promovendo essa significativa amplitude pluviométrica. A escarpa voltada 
para o Norte, no Estado do Ceará, recebe atuação da Zona de 
Convergência Intertropical, principal sistema produtor de chuvas, na 
região. Assim, este lado da chapada se caracteriza a barlavento. Por outro 
lado, a vertente a sotavento fica voltada para o Sul, na direção do Estado de 
Pernambuco. Desse lado, os sistemas atmosféricos têm atuação limitada, o 
que torna o setor mais seco que o do lado Norte (GUERRA, 2019).
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Figura 4  Chapada do Araripe, entre os Estados de Pernambuco e do Ceará

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019)

UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  PPAAIISSAAGGEENNSS

A análise dos resultados foi construída em dois momentos. No 
primeiro, é feita uma caracterização de cada setor analisado, 
estabelecendo uma correlação entre geologia, geomorfologia, solos, 
cobertura vegetal (biogeografia e botânica) e condições climáticas e setor 
de uso de maior evidência, em termos de mudança, na cobertura vegetal. 
Com base no detalhamento de campo, há uma ampliação da 
compartimentação da paisagem, no transecto analisado. Aos quatro 
compartimentos, previamente propostos, foi acrescido um quinto 
compartimento, que revela um uso intensivo da terra, transformando a 
cobertura vegetal, de Cerradão, em vegetação herbácea e em campos de 
correntes, pelo uso intensivo deste setor, como será detalhado, em 
seguida (ver, também, Quadro 1, anexo).

SSeettoorr  11  ––  VVeerrtteennttee  sseeccaa

A Vertente seca é marcada por escarpas e por encostas íngremes 
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(com declividades superiores a 45º), comumente, marcadas por cicatrizes 
de movimentos de massa (Figura 5). Os processos morfogenéticos são 
intensos, principalmente, devido à cobertura vegetal de menor porte e 
densidade, oferecendo, assim, menor proteção aos solos.

Figura 5  Vertente seca da chapada do Araripe, Pernambuco, Brasil

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019).

 Fotos de acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

A vegetação é constituída por plantas armadas com espinhos e 
caducifólias, ou seja, que perdem as folhas, durante o período seco. Neste 
ambiente, composto por plantas do Cerrado e da Caatinga, são 
encontradas espécies de um tipo de vegetação chamado popularmente de 
“Carrasco”. A maior diversidade de espécies encontrada, na área, pertence 
à família Fabaceae, com espécies dos gêneros Bauhinia, Centrosema, 
Chamaecrista, Copaifera, Cratylia, Crotalaria, Dalthstedia, Dioclea, 
Hymenaea, Machaerium, Macroptilium, Mimosa, Rhynchosia, Senna e 
Senegalia (Figura 6). As demais famílias foram representadas por 
Comobretaceae (Combretum), Erythroxylaceae (Erythroxylum), 
Euphorbiaceae (Croton), Lamiaceae (Medusantha), Malpighiaceae 
(Banisteriopsis e Heteropteris), Malvaceae (Helicteris e Sidastrum), 
Rubiaceae (Guetarda e Randia), Salicaceae (Xylosma), Sapindaceae 
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(Alophyllus) e Solanaceae (Solanum). Muitas das espécies encontradas 
apresentam folhas compostas e ramos armados, características de plantas 
de ambientes semiáridos. No entanto, algumas outras apresentam folhas 
perenifólias, como as copaíbas (Copaifera) e os jatobás (Hymenaea), 
sendo, portanto, espécies de ambientes de vegetação perenifólia.

Figura 6  Fabaceae (Cratylia argentea, Macroptilium bracteosum, Machaerium hirtum), 

Solanaceae (Solanum), Rubiaceae (Guettarda) e Malpighiaceae (Banisteriopsis sp.)

Fonte: Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

A vegetação é sustentada por Cambissolos Háplicos e, em menor 
grau, Latossolos Amarelos. Os primeiros estão localizados em encostas 
mais íngremes (acima de 30°) e os Latossolos em porções menos 
declivosas (entre 10 e 30°). Os Cambissolos Háplicos, aparentemente, 
devem sua gênese ao rejuvenescimento de antigos Latossolos pelos 
movimentos de massa. Uma vez que a remoção de horizontes superficiais 
foi, e é, constante, o material parental está próximo da superfície e os 
processos pedogenéticos são incipientes.

As raízes das plantas são encontradas em todos os horizontes, 
sugerindo que as mesmas exploram água armazenada no contato entre o 
horizonte C e a rocha. A baixa espessura de solo limita a quantidade de 
água armazenada, o que induz a caducifólia.
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SSeettoorr  22  ––  TTooppoo  sseemmiiúúmmiiddoo

O topo semiúmido apresenta uma variação altimétrica entre 900 e 
950 metros, com declividades baixas, marcando o relevo como plano. Do 
ponto de vista morfogenético, a área é mais estável do que a da Vertente 
seca, sendo, os processos erosivos, associados ao escoamento superficial. O 
relevo plano favorece à infiltração da água das chuvas, que, associado ao 
substrato geológico poroso (Arenito Exú), permitiu o desenvolvimento de 
solos profundos e de boa permeabilidade. Os solos dominantes são 
Latossolos Amarelos. Tais solos destoam dos solos típicos do semiárido 
brasileiro. São profundos, bem desenvolvidos, argilosos, distróficos e com 
teor elevado de matéria orgânica. Logo, sugerese que foram formados em 
condições tropicais úmidas. É possível notar intensa atividade biológica 
animal e vegetal além de dois metros de profundidade nesses solos.

No setor 2, a vegetação é constituída por plantas arbóreas, inermes, 
perenifólias, que não perdem as folhas, durante o período seco. Neste 
ambiente, a vegetação encontrada é do tipo Cerrado, embora seja possível 
encontrar espécies de Caatinga, nas áreas antropizadas. A maior 
diversidade de espécies está inserida na família Fabaceae, destacandose 
Hymenaea stigonocarpa, Parkia platycephala, Senna rugosa, Senna 
sericea e Stryphnodendron gardnerianum (Figura 7). 
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Figura 7  Vegetação de Cerrado, destacando indivíduos de Parkia platycephala

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019)

Fotos:  Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

As demais espécies vistas, representativas da paisagem do setor, 
foram Caryocaraceae (Caryocar coriaceum), Combretaceae (Terminalia 
fagifolia), Malpighiaceae (Byrsonima sericea), Polygalaceae (Bredemeyera 
floribunda) e Sapindaceae (Magonia pubescens), que são táxons 
amplamente distribuídos, no Cerrado (Figura 8). 

Figura 8  Fabaceae (Parkia platycephala) e Caryocaraceae (Caryocar coriaceum)

Fonte: Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

SSeettoorr  33  ––  TTooppoo  aannttrrooppiizzaaddoo

A área caracterizada como Topo antropizado apresenta variação 
altimétrica entre 900 e 850 metros. A declividade varia de plana a 
ondulada. O setor é marcado pela dissecação de uma drenagem principal 
e seus respectivos tributários. Essa drenagem foi favorecida por estruturas 
geológicas em blocos falhados, que potencializaram a rede de fluxos 
subterrâneos. Os solos dominantes deste setor são os Neossolos 
quartzarênicos. Entre todos os setores, este é o mais densamente 
ocupado, com a presença de vilas rurais e de campos agrícolas. Essas 
atividades socioeconômicas promoveram o desmatamento da vegetação 
nativa, transformando a área em antropizada.

 No setor 3 a vegetação é totalmente antropizada e transformada 
em pastagem, de forma que as espécies são dominadas, principalmente, 
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por herbáceas terófitas e por plantas arbustivas, armadas e caducifólias 
(Figura 9). Neste ambiente, predominam a família Poaceae (Anthephora 
hermaphordita, Cenchrus, Digitaria Melinis, Panicum), Asteraceae 
(Vernonia), Lamiaceae (Hypenia salzmanii), Euphorbiaceae (Croton 
blanchetianum) e Malvaceae (Sida).

Figura 9  Paisagem da área antropizada, mostrando a densidade de espécies herbáceas, 

com predomínio de Gramíneas

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019).

Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

SSeettoorr  44  ––  TTooppoo  úúmmiiddoo

Os setores 4 e 5 compõem a paisagem marcada pela Mata úmida. 
Eles foram diferenciados, apenas, pela posição, no relevo, e pela 
dominância das espécies. O topo úmido varia entre 900m e 950m, a 
declividade volta a ser dominantemente plana e os solos voltam a ser os 
Latossolos Amarelos voltam a dominar. Os atributos morfológicos, físicos e 
químicos são similares às manchas de Latossolos Amarelos encontrados a 
sotavento. Em cortes de estrada é possível observar perfis com mais de seis 
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m de profundidade, indicando elevada capacidade de armazenar água 
durante a estiagem. 

A vegetação de Mata úmida foi assim denominada por apresentar 
uma associação de espécies de Cerrado, de Mata Atlântica e de Floresta 
Amazônica (Figura 10). 

Figura 10  Mata úmida, com espécies arbóreas de Mata Atlântica

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019).

Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

A vegetação é constituída, principalmente, de plantas arbóreas, 
inermes, perenifólias. Neste ambiente, ainda estão presentes epífitas 
(Bromeliaceae e Orchidaceae), lianas, nas copas (Fabaceae, Malpighiaceae, 
Polygalaceae, Cucurbitaceae), enquanto, no subbosque, há uma 
diversidade considerável de arbusto e de subarbustos, pertencentes às 
famílias Rubiaceae e Chrysobalanaceae. A Mata úmida foi o ambiente com 
maior diversidade e heterogeneidade, com relação à composição florística, 
apresentando espécies arbustivas, arbóreas e epífitas de Cerrado, Mata 
atlântica e Amazônia. Sua composição florística traz, principalmente, as 
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famílias e espécies Anacardiaceae (Anacardium occidentale e Tapirira 
guianense), Anonaceae (Annona exsucca), Araliaceae (Schefflera 
morototoni), Bignoniaceae (Handroanthus serratipholius), Boraginaceae 
(Cordia toqueve), Bromeliaceae (Aechmea bromeliifolia e Tillansia 
gardneri), Burseraceae (Protium heptaphyllum), Convolvulaceae (Merremia 
macrocalyx e Ipomoea asarifolia), Cucurbitaceae (Psiguria ternata), 
Euforbiaceae (Sapium glandulosum), Fabaceae (Crotalaria vitellina, Dioclea 
sclerocarpa, Hymenaea stigonocarpa, Senna pendula e Swartzia pickelii), 
Lauraceae (Ocotea glomerata), Malpiguiaceae (Byrsonima sericea), 
Orquidaceae (Catasetum barbatum), Passifloraceae (Passiflora cincinata) 
Polygalaceae (Securidaca diversiflora), Salicaceae (Casearia 
commersoniana), Simaroubaceae (Simarouba amara), Siparunaceae 
(Siparuna guianensis) e Solanaceae (Solanum crinitum e S. stipulaceum) 
(Figura 11).

Figura 11  Espécies de ambientes mais úmidos da Mata úmida: Miconia sp. 

(Melastomataceae), Licania sp. (Chrysobalanaceae) e Psycotria bracteocardia (Rubiaceae)

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019)

Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)
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SSeettoorr  55  ––  VVeerrtteennttee  úúmmiiddaa

O último setor analisado, a Vertente úmida, se assemelha ao setor 4. 
A posição de encosta varia entre 950 e 500 metros de altitude, com 
declividade superior a 45º. São comuns, os movimentos de massa, na 
paisagem, contudo, em menor frequência do que na vertente seca, 
também, devido à cobertura vegetal densa, que, além de proteger, encobre 
as cicatrizes. Os solos são profundos e as classes dominantes são os 
Latossolos, com associação de Cambissolos.

Este setor apresenta uma significativa particularidade, em função da 
organização litoestrutural da Chapada do Araripe. A estratigrafia 
sedimentar da chapada apresenta variações litológicas, desde arenitos 
grosseiros da Formação Exú até calcários e margas da Formação Santana. 
Dominam Cambissolos Háplicos e Latossolos Amarelos derivados do 
arenito e Chernossolos Háplicos derivados do calcário.

 O Arenito Exú permite boa infiltração e permeabilidade de água, 
para alimentar os aquíferos, que se abrigam sobre as camadas 
sedimentares menos porosas das Formações Araripina e Santana. Devido à 
ocorrência de um basculamento, as estruturas sedimentares sofreram leve 
inclinação, em direção ao nortenordeste. Esta característica condiciona um 
maior aporte de fluxos subsuperficiais, em direção à escarpa norte, do lado 
do Estado do Ceará, tornando essa vertente úmida. Segundo um estudo 
feito pelo Departamento de Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM, 1996), 
existem 297 fontes naturais de água, na escarpa da Chapada do Araripe, 
voltada para o Ceará, enquanto a escarpa do lado do Estado de 
Pernambuco apresenta apenas 43.

Os elementos florísticos identificados, nesse setor, foram 
Anacardiaceae (Anacardium occidentale), Anonaceae (Annona crassifolia), 
Arecaceae (Attalea speciosa), Bignoniaceae (Cibistax antissifilítica, 
Handroanthus ochraceus), Burseraceae (Protium heptaphyllum), 
Crisobalanaceae (Hirtella glandulosa), Fabaceae (Enterolobium 
contortisiliquum, Machaerium acutifolium, Ormosia sp., Parkia platicephala, 
Schwartzia psilonema, Senna splendida, stryphnodendron gardneri, 
Vatairea macrocarpa), Heliconiaceae (Heliconia psittaccorum), 
Malpighiaceae (Byrsonima sericea), Melastomataceae (Miconia), 
Ochinaceae (Ouratea sp.), Poligonaceae (Coccoloba mollis), Rubiaceae 
(Psycotria bracteodardia), Sapindaceae (Magonia pubescens, Talisia 
suculenta, Serjania sp.), Sapotaceae (Chrysophyllum arenarium) e 
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Siparunaceae (Siparuna guianensis) (Figura 12). Estes táxons apresentam 
ampla distribuição, nas florestas úmidas da Mata Atlântica, do Cerrado e 
da Amazônia, fato que aponta, fortemente, a Chapada do Araripe como 
uma importante zona de refúgio e, para além disso, uma evidência de que, 
no passado, estes três biomas estiveram conectados.

Figura 12  Algumas espécies vegetais de Mata úmida, identificadas na Vertente úmida 

da chapada: Miconia sp. (Melastomataceae), Licania sp. (Chrysobalanaceae) e Psycotria 

bracteocardia (Rubiaceae)
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Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019)

Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

AANNÁÁLLIISSEE  DDAASS  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  PPAAIISSAAGGEENNSS

Para construir a síntese interpretativa do transecto analisado, parte
se da representação da paisagem construída, no processo de investigação, 
e representada, na sua diferenciação, através da identificação de cinco 
compartimentos, denominados Unidades de Paisagem (Figura 13).

Figura 13  Síntese das Unidades de Paisagem identificadas, na Chapada do Araripe

Fonte: elaborado por Rafael A. Xavier (2019).

Fotos acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)

Ao analisar o transecto das Unidades de Paisagem, enfatizase o 
contraste, em relação à Vertente seca e à Vertente úmida, denominada, 
neste último caso, de Brejo (áreas úmidas). Associase a essa diferenciação, 
de um lado, uma estrutura sedimentar soerguida, indicando processos de 
basculamento, com suave inclinação para o sentido SO NE, no lado do 
Ceará, e, de outro lado, as condições posicionais das vertentes, em relação 
à circulação atmosférica, mais especificamente, a ação do vento 
(barlaventosotavento). Estes constituem os fenômenos fundantes da 
circulação de água, sobretudo a subterrânea, e promovem uma presença 
abundante de fontes d’água, na vertente a barlavento, resultando em 
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características diferenciadas de constituição de solos e de cobertura 
vegetal (Mata úmida), em relação à vertente oposta, caracterizada pela 
presença de Caatinga e da vegetação chamada Carrasco (Mata seca). 

Tal atributo adiciona mais complexidade à ocorrência dos Brejos 
existentes, no semiárido brasileiro, indo além dos condicionantes 
pluviométricos, relacionados à topografia e à altitude locais. Em outras 
palavras, as áreas úmidas (Brejos) da Chapada do Araripe e sua 
correspondente cobertura vegetal (Cerradão e, principalmente, Mata 
Úmida) têm sua gênese diretamente ligada ao controle hidrogeológico, 
em que a presença da água subsuperficial é determinada pela formação de 
uma camada semiimpermeável de rochas. A formação desses Brejos é 
consequência da maior disponibilidade hídrica que , por sua vez, promove 
uma forma diferenciada de ocupação e de uso da terra, expressa na 
constituição formal da paisagem. 

A diversidade dos quadros abiótico e biótico, nesses ambientes de 
exceção, é bastante elevada. Portanto, há que se analisar as relações 
existentes entre os elementos envolvidos, acompanhado das atividades 
humanas de uso e de ocupação dos solos (parcialmente apresentados, 
nesse trabalho), para que se possa entender as razões da existência da 
complexidade da cobertura vegetal que se observa, atualmente.

Analisado de forma geral, com base na pluviosidade média 
destacada no Quadro 1, temos na vertente sul da chapada amplas áreas 
dominadas por vegetação de Carrasco, submetida ao clima semiárido, com 
elevada influência da baixa capacidade de armazenar água e distrofia.

Indo além do que já foi exposto, para a região do Araripe, o Carrasco 
ocorre, basicamente, em chapadas sedimentares do interior do Nordeste 
brasileiro, correspondendo, conforme Fernandes e Queiroz (2018), a um 
tipo de Caatinga, cuja vegetação é composta, principalmente, por plantas 
lenhosas, de pequeno porte, e adensadas, além de trepadeiras, de dossel 
irregular, e de árvores emergentes esparsas (ARAÚJO; MARTINS, 1999) e, 
portanto, de aparência muito semelhante à de uma savana.

À medida que as condições pluviométricas vão , no senti À medida 
em que a disponibilidade de água no solo aumenta, no sentido  sul/norte 
do trajeto realizado (ExuCrato), começa a ocorrer a vegetação de Cerrado, 
na qual dominam, naturalmente, árvores e arbustos adensados, compondo 
um tipo de floresta, com espécies representativas, como o pequizeiro 
(Caryocar brasiliense), cujos frutos são amplamente utilizados pela 
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população local, particularmente, na culinária. Também são perceptíveis as 
grandes áreas com vegetação antropizada, devido ao avanço da agricultura 
(sazonal e comercial), para o desenvolvimento da pecuária (em que 
sobressaem gramíneas da espécie capim Buffel (Cenchrus ciliares) (L) ou 
para o uso da lenha, como fonte energética.

A partir da porção centronorte da chapada, além do Cerrado, 
devido à elevação da umidade, pela maior exposição às chuvas orográficas, 
favorecida, também, por questões litoestruturais e edáficas, surgem 
diversas áreas, recobertas, ainda, por remanescentes de Mata Atlântica e de 
Floresta Amazônica (Figura 14). 

O que se considera, originalmente, como remanescentes de Mata 
Atlântica nordestina, de forma generalizada, é passível de ser encontrado, 
nesses enclaves úmidos e subúmidos do interior dessa região (ANDRADE
LIMA, 1982), entretanto, em algumas localidades do Araripe, temos a 
ocorrência de espécies com distribuição amazônica e, também, de florestas 
serranas do Sul e Sudeste do Brasil (TABARELLI; SANTOS, 2004), criando 
uma espécie de pintura representativa desse passado, quando esses 
biomas não se encontrariam tão separados, no espaço físico, como a 
milhares de anos se encontram. Portanto, para além de um remanescente 
de Mata Atlântica, essas áreas constituem, atualmente, importante 
testemunho dessa história natural.

Destacase que as áreas serranas, com solos derivados de rochas 
sedimentares, como é o caso do da Chapada do Araripe, além de serem 
parcialmente beneficiadas por chuvas orográficas, em sua porção de 
barlavento, também são favorecidas pela água, que se acumula, nesses 
solos profundos e porosos, como constatado, entre outros, por Andrade
Lima (1981) e Rodal et al. (1998), o que ajuda a explicar a presença de 
remanescentes vegetais, ligados, principalmente e como regra, ao litoral e à 
Amazônia. 

Para além da dinâmica das chuvas e da porosidade e profundidade 
dos solos, esse quadro de vegetação tão diverso é, também, amplamente 
influenciado por questões ligadas às características da estrutura geológica 
dessa região, que não podem ser menosprezadas, no processo de 
entendimento da origem dessas paisagens. Em sentido mais amplo, 
Queiroz et al. (2017) destacam que a diversidade de substratos geológicos, 
no domínio da Caatinga, proporcionou a base para o estabelecimento de 
um quadro evolutivo gerador de linhagens singulares, entre as espécies 
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vegetais, não encontradas, em nível tão elevado, em outras Florestas 
Tropicais Sazonalmente Secas.

De forma mais específica, na Chapada do Araripe, as camadas de 
rochas sedimentares sofreram um basculamento, na direção norte
nordeste, produzindo  um fluxo da água subterrânea e fazendo surgir um 
grande número de nascentes, nas escarpas das Formações Santana e Exu 
(ANDRADE, 1964), beneficiando essa parte da chapada com inúmeros 
aquíferos subsuperficiais, ao contrário do que ocorre, na porção sul, 
estabelecendose, assim, uma diferença marcante e fundamental, entre 
essas duas áreas, quanto à cobertura vegetal original.

Também, como parte dessas relações complexas, entre direção das 
massas de ar, estrutura geológica, geomorfologia e pedologia, no que diz 
respeito às influências destes elementos, na cobertura vegetal, foram 
observados, em alguns pontos da porção sul da chapada, áreas, no sopé 
das escarpas, nas quais há elevada concentração de água superficial, com 
ocorrência de vegetação típica de Veredas (Figura 14), as quais, de acordo 
com Guerra (2019), pioneira, nesse tipo de trabalho na região, são 
formadas pelo extravasamento das águas do aquífero superior da 
Chapada do Araripe, favorecendo a formação de Gleissolos Melânicos.

Figura 14  Buriti (Mauritia flexuosa), espécie típica de Vereda, identificada na Chapada 

do Araripe

Fonte: acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)
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Vereda é um tipo de vegetação, na qual domina a palmeira arbórea 
buriti (Mauritia flexuosa) (RIBEIRO; WALTER, 2007b). Do ponto de vista 
topográfico e em relação à drenagem, esse ambiente apresenta uma zona 
de borda com solo mais seco, com espécies herbáceas e arvoretas isoladas; 
uma zona intermediária, com solos medianamente úmidos, com espécies 
herbáceas; e, por último, a zona central, com elevada concentração de 
água, má drenagem, dominância de Gleissolos Melânicos, buritis, arbustos 
e arvoretas adensadas, buritis, arbustos e arvoretas adensadas.

A existência de áreas como essas não é comum, em se tratando do 
Nordeste brasileiro, visto que a presença desse ecossistema é associada, 
diretamente, às áreas principais de ocorrência do Cerrado, no Brasil, ou 
seja, às regiões CentroOeste e a parte da região Sudeste. Portanto, esses 
ambientes reforçam, ainda mais, o caráter heterogêneo dessa parte do país, 
fortalecendo a necessidade de que mais estudos sejam efetuados, na 
região. 

No entorno das Veredas foi observada elevada presença da palmeira 
babaçu (Attalea speciosa) (Figura 15), muito comum, no estado do 
Maranhão, e, em menor escala, em trechos da região CentroOeste do país, 
o que também levanta questionamentos sobre como a espécie começou a 
colonizar essas áreas, na chapada. Sua ocorrência está diretamente 
relacionada à presença de fogo induzido pela ação humana, o que faz 
sucumbir outras espécies arbóreas (RIBEIRO, WALTER, 2007a).

Figura 15  Babaçu (Attalea speciosa), no entorno de Vereda, na Chapada do Araripe

Fonte: acervo pessoal de Rubens T. de Queiroz (junho de 2019)
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Em síntese, a Chapada do Araripe, além de ser uma zona de exceção, 
relacionada à dinâmica climática, no contexto do domínio da semiaridez 
do Nordeste brasileiro, constitui um mosaico de coberturas vegetais, cujas 
razões de permanência, também, e em muitos casos, estão diretamente 
relacionadas a um entrelaçamento de fatores geológicos, geomorfológicos 
e pedológicos, criando um quadro diversificado de paisagens dos mais 
ricos de todo o Brasil, com certeza.

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS

A Chapada do Araripe representa um grande laboratório de estudos 
sobre a dinâmica das paisagens brasileiras. Nos cerca de 50 km 
percorridos, foram observados elementos de Mata Seca (Caatinga e 
Carrasco), de Mata Úmida (Cerradão, Mata Atlântica e Floresta Amazônica), 
áreas degradadas e Veredas, em um grande mosaico de vegetação, que 
reflete a intensa e complexa relação dos elementos abióticos (rochas, 
estruturas, relevo, solos e água) da chapada.

Pela importância dessa área, conhecida também pela riqueza 
arqueológica, em nível nacional e internacional, na qual ainda restam 
remanescentes florestais de fundamental importância para a interpretação 
da história natural dessa parte do Brasil, além de espécies endêmicas da 
fauna local, como o pássaro Soldadinho do Araripe (Antilophia 
bokermanni), esse trabalho evidenciou a necessidade de ampliação da 
unidade de conservação existente, a Floresta Nacional do AraripeApodi, 
com pouco mais de 39 mil hectares, atualmente, e, principalmente, a 
sugestão de criação de uma área de conservação de maior restrição ao uso 
humano, dada a relevância natural e a pressão a que flora, fauna e fósseis 
tem sido submetidos, inclusive para que a chapada possa continuar a ser 
geradora de água para o seu entorno, de clima mais seco, função cada vez 
mais ameaçada, devido ao desmatamento e ao uso irracional das fontes 
hídricas existentes.

Toda essa complexidade natural só foi possível de ser interpretada, a 
partir da interdisciplinaridade. Os saberes interpretativos, produzidos pelo 
diálogo entre diferentes especialistas, foi condição sine qua non para a 
síntese apresentada. O trabalho de campo, enquanto atividade pedagógica 
e científica, mostrouse fundamental para a apreensão e para a conexão 
dos diferentes elementos que compõem a paisagem.
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A Chapada do Araripe foi enquadrada como Brejo de altitude e de 
encosta. De altitude, devido à influência dos quase 1000 metros, na 
circulação atmosférica local, e de encosta, por existir um condicionamento 
litoestrutural, que direciona a maior parte do fluxo subterrâneo para o 
lado do Estado do Ceará, permitindo a existência de uma Mata Úmida de 
Encosta.

Quadro 1  Síntese das Unidades de Paisagem da Chapada do Araripe.
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