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RESUMO
São nítidas as lacunas ainda existentes sobre o fenômeno da desertificação, em paralelo
ao crescente quadro de degradação ambiental e em associação à instabilidade
geoambiental (vocação ecológica) do semiárido brasileiro. Nesse contexto, destaca-se o
núcleo de desertificação do Seridó como área-piloto de análise de uma possível
predisposição geoecológica. Como objetivos específicos destacam-se a identificação dos
sistemas geoambientais do Seridó; a caracterização da estrutura superficial de
paisagens regionais; a identificação de indicadores potenciais ecodinâmicos e de
predisposição à desertificação; e a proposição de ações e alternativas para o
planejamento ambiental regional. Para tanto, são bases metodológicas dessa pesquisa,
o estudo da paisagem a partir das abordagens geossistêmica, da geoecologia da
paisagem e da ecodinâmica de modo organizados e adaptados de acordo com os níveis
de analise geomorfológica propostos por Ab’Saber (1969) – com base na
compartimentação topográfica, estrutura superficial e fisiologia da paisagem. Entre os
resultados obtidos verificou-se uma interessante dialogicidade e correlação dos
elementos físico-naturais, a partir de diferentes escalas (global, regional e local), de
modo então associados à certa predisposição à desertificação. Esse decorrente,
sobretudo, de uma interessante espacialização dos fatores geoambientais. Em escala
regional, os componentes climáticos e morfotectônicos atuariam como importantes
aspectos controladores e, em escala local, esses se refletiriam em padrões
fitossociológicos.
Palavras-chaves: geoecologia, desertificação, ecodinâmica, semiárido, seridó

ABSTRACT
Are sharp gaps still exist about the phenomenon of desertification, in parallel to the
growing framework of environmental degradation and in association with the
geoenvironmental instability (ecological vocation) of the Brazilian semi-arid region. In
this context, we highlight the core of desertification of Brazil as a pilot area for the
analysis of a possible geoecológica predisposition. Specific objectives include the
identification of geo-environmental systems do Seridó; the characterization of the
surface structure of regional landscapes; the identification of potential indicators
ecodinâmicos and predisposition to desertification; and the proposal of actions and
alternatives for regional environmental planning. To do so, are methodological bases of
this research, the study of the landscape from geossistêmica approaches, geoecology
and landscape of ecodinâmica so arranged and adapted according to geomorphological
analysis levels proposed by Ab'Saber (1969) – based on topographic vaulting, surface
structure and physiology of the landscape. Among the results obtained it was found an
interesting exchange and correlation of the physical-natural elements from different
scales (global, regional and local), so then associated with certain predisposition to
desertification. This, above all, an interesting spatialization of geo-environmental
factors. On a regional scale, the climatic and morfotectônicos components would act as
important aspects and controllers, local scale, these would reflect on fitossociológicos
patterns.
Key-Words: geoecology, desertification, ecodynamics, semiarid, seridó
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1. Introdução
Entender a configuração e organização das paisagens brasileiras é atualmente de
fundamental importância, levando-se em consideração os crescentes índices de
degradação ambiental em paralelo à ausência, por vezes, das ações de planejamento e
gestão territorial ambiental. Algo, pois, que deveria ainda destacar o caráter intrínseco
do potencial ecológico, em associação às limitações dos sistemas geoambientais.
No que diz respeito ao domínio das caatingas brasileiras, por exemplo, trata-se
esse de um dos semiáridos mais densamente povoados de todo o mundo, envolto por
um complexo mosaico de características e dinâmicas sociais e ambientais distintas,
dialogicamente associadas em uma aparente instabilidade potencial do meio ecológico
(AB’ SABER, 1974, 2007; ANDRADE-LIMA, 1981; DUQUE, 1953, 1964).
Essa realidade compreende uma região que pela sua complexidade, à exemplo
de outras terras secas do mundo, pode nas situações de equilíbrio delicado, tais como a
que resultam da falta de água, irradiar efeitos ao longo do ecossistema inteiro mesmo
com uma pequena alteração em dado componente (HARE et al, 1992).
O surgimento de três dos quatro núcleos de desertificação (Cariri, Irauçuba e
Seridó)1 localizados em pleno domínio semiárido brasileiro destaca-se, portanto, como
uma possível resultante deste amálgama. Segundo Vasconcelos Sobrinho (1971), estes
núcleos melhor se definiriam como sendo “áreas onde a degradação da cobertura
vegetal e do solo alcançou uma condição de irreversibilidade, apresentando-se como
pequenos desertos já definitivamente implantados dentro do ecossistema primitivo".
Exceção do núcleo de Gilbués, que se encontra localizado em uma região sobre influência de
clima semiúmido, no estado do Piauí.
1

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

_________________________________________________________________
Segundo informações de Brasil (2004), seriam, portanto, áreas de degradação intensa
que ameaçam o desenvolvimento e a sustentabilidade das regiões as quais se inserem.
Nesse contexto, apesar da importância e relevância do conhecimento sobre esta
temática, é importante ressaltar que o fenômeno da desertificação resguarda ainda
grandes lacunas – a começar pela sua própria definição ainda não consensual por grande
parte dos pesquisadores (SALES, 2002). Algo, pois, atualmente bastante debatido acerca
de sua existência, definição conceitual e formas de avaliação e análise (HERRMANN E
HUTCHINSON, 2005). De modo que, Nascimento (2006, 2010) aponta à existência de
mais de 80 indicadores, 60 conceitos e outros inúmeros métodos de análise.
Oficialmente, segundo a Convenção Internacional de Combate à Desertificação
e à Seca (UNCCD), o fenômeno da desertificação se apresenta como sendo “o processo
de degradação das terras em áreas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultante de
vários fatores, incluindo variações climáticas e atividades humanas”. Uma definição
criticada por Sampaio, Araújo e Sampaio (2005) por ser propositadamente vaga com
grande generalização das causas e dos processos – em termos escalares de tempo e
espaço. Algo que será melhor abordado e aprofundado posteriormente nesse trabalho.
O fato é que as questões acerca de origem (natural, antrópica ou de ambos), de
seus processos (escalas de tempo e espaço) e até mesmo suas consequências, são ainda
pontos interessantes de debates no contexto da desertificação. De modo que, esse
trabalho, optou-se pelo direcionamento destacado por Hare et al. (1992), ao
caracterizar o referido fenômeno como um processo que pode ser entendido através do
declínio duradouro da atividade biológica, de modo a não surgir como um fenômeno
instantâneo, mas a complementação do processo de degradação da vegetação e do solo.
Algo ainda destacado pelos referidos autores (op cit.), ao citarem Talla e Sengele (1977),
como sendo “o estado de degradação final e irreversível de um ambiente frágil”.
Sobre essa assertiva, a fragilidade dos tecidos ecológicos, juntamente à falta de
planejamento e manejo territorial e ambiental, tem, possivelmente, acarretado na
perda do equilíbrio geoambiental – resultando hipoteticamente nas áreas núcleos de
desertificação no Brasil (AB’SABER, 1977; VASCONCELOS SOBRINHO, 1983; PEREIRA
NETO, 2013; PEREIRA NETO E FERNANDES, 2015).

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016
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Uma realidade que Vasconcelos Sobrinho (1983) chama a atenção por se
caracterizar pela presença de uma vocação ecológica, a priori, condicionalmente
tendenciosa para o surgimento ou ocorrência “espontânea” do referido fenômeno – a
desertificação. Ao passo que a ação antrópica seria, nesse caso, de fundamental
importância senão, para a quebra desse tênue equilíbrio ecológico, deflagrando os
processos de degradação ambiental – em manchas difíceis de ser contidas. Em termos
gerais, como reflexo dessa condição, segundo acrescenta o referido autor (op. cit), a
vegetação seria então o indicador mais evidente e seguro sobre o meio a ser analisado.
Nesse caso, são variados os métodos usados para a análise dessa problemática.
Esses incluem desde procedimentos diretos “in loco” relacionados a observações,
medições e estimativas, assim como o uso do sensoriamento remoto, em ambos os
casos, por vezes, para a constituição de indicadores (SOUZA et al, 1998; RUBIO E
BOCHET, 1999; OLIVEIRA-GALVÃO, 2001; SAMPAIO, ARAÚJO E SAMPAIO, 2005).
Acerca dessa contextualização, Oliveira-Galvão e Saito (2003) realizam ainda
uma interessante análise dos diferentes mapeamentos temáticos à identificação do
fenômeno no semiárido brasileiro, destacando a ocorrência de resultados
substancialmente diferentes entre si. Algo segundo os autores (op. cit), de grande
generalização, muito mais preditivos e de estimativa do que fidedignos com a realidade
apresentada. Ao passo que, como resultante e conclusão, os mesmos ressaltam a
necessidade de novos estudos e mapeamentos, tanto de susceptibilidade como de
ocorrência, dos processos de desertificação no Brasil.
Nesse caso, a proposição e incorporação de uma variedade temática
(multiplicidade de parâmetros ambientais) ao invés de análises simplificadas
monotemáticas (um único parâmetro ambiental, como por exemplo, o fator climático)
se revela como uma possível e interessante alternativa. Algo que hoje é ainda indicado
como indicador para a sua susceptibilidade – o índice de aridez.
É, pois, com base nestas assertivas, e diante das lacunas ainda existentes sobre
esta temática, que se aponta o núcleo de desertificação do Seridó como área-piloto de
análise. O setor de estudo abrange possivelmente diferentes sistemas geoambientais,
representativos no contexto regional, resultantes de uma interessante variação espacial
dos elementos e aspectos relacionados, que podem fornecer interessantes bases para
Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016
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o entendimento da organização e estrutura paisagística e, consequentemente, do
fenômeno da desertificação.
Sobre essa contextualização, algumas indagações devem ser levadas em
consideração sobre o contexto da região do semiárido brasileiro, a saber:

1.

Como os elementos integrantes das paisagens no Seridó se dispõem no

espaço geográfico, na formação de (sub)sistemas geoambientais?
2.

Qual a significância dos fatores geoambientais relacionados à uma

possível predisposição, no contexto das paisagens no semiárido seridoense?
3.

Como a organização e estrutura superficial das paisagens semiáridas do

Seridó, oferece subsídios ao estudo de uma possível predisposição à desertificação e
para as ações do planejamento ambiental territorial?

O objetivo desse trabalho se encontra, portanto, na análise acerca da
organização e estrutura (horizontal e vertical) da paisagem, enquanto herança de
aspectos evolutivos, para o melhor entendimento da configuração de fenômenos
futuros – com exemplo ao surgimento desses núcleos de desertificação.
Como objetivos específicos destacam-se a identificação dos sistemas
geoambientais do Seridó, sobre o recorte espacial da pesquisa (ver Figura 01); a
caracterização da estrutura superficial e fisiologia de paisagens regionais; a identificação
de indicadores potenciais de predisposição para o entendimento da desertificação.
A tese encontra-se estrutura em seis capítulos. Nesse momento, buscou-se
apresentar uma breve introdução sobre o objeto de pesquisa e análise, juntamente aos
argumentos que justificam e norteiam à sua realização. Além de apresentar,
posteriormente, sobre a metodologia de análise, os seus respectivos métodos e
procedimentos metodológicos.
Nos três primeiros capítulos, procura-se discutir à análise integrada de paisagens
geográficas; da organização e estrutura de regiões secas, com consequências às
paisagens semiáridas no território brasileiro; e ainda sobre o fenômeno da
desertificação, com os principais processos, causas e consequências. Os capítulos
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subsequentes destacam a caracterização e compartimentação geoambiental do Seridó;
a estrutura superficial e ecodinâmicas das unidades encontradas; e por último, as
considerações acerca da predisposição das paisagens à desertificação e as proposições
para o planejamento territorial ambiental.

Figura 01: Localização do recorte espacial da pesquisa, núcleo de desertificação Seridó
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Fonte: elaborado pelo autor (Pereira Neto, 2016)
1.1. Metodologia e procedimentos metodológicos

Para a consecução dos objetivos anteriormente destacados são utilizadas as
proposições teórico-metdológicas provenientes da análise da paisagem e relacionadas
ao entendimento da desertificação. Entre as principais referências subsidiarias utilizadas
destacam-se, a saber: Geossistemas (BERTRAND, 1972; SOTCHAVA, 1978), Ecodinâmica
(TRICART, 1977), (Eco)Geoecologia das Paisagens (TROLL, 1966; RODRIGUEZ, SILVA,
CAVALCANTI, 2004), níveis de compartimentação geomorfológica, (AB’SABER,1967;
1969) e de compartimentação geoambiental/geoambientes (SOUZA, 1996)
Para Bertrand (1972, p. 02), “estudar uma paisagem é antes de tudo apresentar
um problema de método”. Em todo caso, a unidade da paisagem torna-se, portanto,
incontestável nessa análise. Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), essa se revela da
individualização, tipologia e unidades regionais e locais da paisagem.
Para Ab’Saber (1967), por exemplo, uma das maiores dificuldades no estudo das
paisagens recairia na própria compreensão integrada, após a realização de esforços para
separações sucessivas (relevos, solos, climas e vegetação), em um grande esforço de
reintegração. De modo que, ainda para o referido autor (1971b), “é de todo conveniente
intensificar os estudos sobre o funcionamento e a organização”.
Nesse ponto, segundo Sotchava (1978) torna-se, pois necessário a discussão dos
princípios de classificação da paisagem, impondo-se como requisito necessário. Algo
que se destaca por um jogo dialético de escalas espaciais (regional e local), utilizando
como adaptação para essa pesquisa, pois, os níveis de analise geomorfológica propostos
por Ab’Saber (1969) – com base na compartimentação, estrutura superficial e dinâmica
da paisagem. Para fins de sistematização, segue a definição dos diferentes níveis de
abordagem ou escalas adotadas na análise da problemática exposta, a saber:

I.

Compartimentação geoambiental: a partir da cartografia de paisagens e

da abordagem geossistêmica, esse nível tem como objetivo a identificação e análise dos
sistemas ambientais representativos do núcleo de desertificação do Seridó;
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II.

Estrutura superficial: a partir das bases da Geoecologia, diante à análise

da vegetação e dos solos, essa objetiva identificar e analisar possíveis reflexos e
condicionantes geoambientais relacionados ao fenômeno da desertificação;
III.

Dinâmica da Paisagem: esse enfoque objetiva caracterizar, a título de

informação, possíveis processos indicativos da dinâmica geoambiental do semiárido
seridoense com ênfase à estabilidade/instabilidade ecodinâmica.

Procura-se, portanto, complementar à concepção geossistêmica de caráter
horizontal da paisagem (estrutura) uma abordagem de dinâmica e funcionalidade
provenientes dos fundamentos da (geo)ecologia. Nesse caso, como recorte espacial
dessa pesquisa refere-se à um transecto disposto no núcleo de desertificação do Seridó
potiguar (ver Figura 02).

Figura 02: Localização do transecto amostral no núcleo do Seridó potiguar

1.1.1 Compartimentação geoambiental e a cartografia de paisagens: enfoque
setorial voltados à integração do núcleo de desertificação do Seridó/RN

Primeiramente, na regionalização geoecológica da paisagem segundo é
destacado por Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), são aspectos fundamentais a

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

_________________________________________________________________
homogeneidade relativa das condições naturais, o caráter da estrutura e
funcionamento. Nesse caso, segundo acrescentam os referidos autores (op. cit, p. 66)
essa é uma análise que requer e perpassa três etapas distintas: a etapa preparatória (de
gabinete), a etapa de levantamento de campo e a etapa de elaboração final dos mapas
de compartimentação geoambiental.
Seguindo essas proposições, esse primeiro momento se caracteriza pelo
levantamento e elaboração cartográfica dos aspectos físico-ecológicos (geologia, relevo,
solos, pluviosidade e cobertura vegetal) e análise integrativa dos sistemas
geoambientais identificados, sobre o recorte espacial da pesquisa. Nesse caso, as
informações utilizadas são obtidas nos documentos, a seguir:



Dados litoestruturais – a) projeto da folha Jardim do Seridó na escala de

1:100.000; b) do reconhecimento fotogeológico das folhas de Currais Novos, Caicó e
Orós (escala 1:250.000) realizado por Morais e Barros (1960).



Dados morfopedológicos - a) Folha Natal/Jaguaribe do projeto

RADAMBRASIL (1981); b) dos estudos de Jacomine et al (1971), escala de 1:500.000; c)
dos estudos realizados por Silva et al. (2002), da folha Jardim do Seridó (escala
1:100.000); d) do reconhecimento fotogeológico das folhas de Currais Novos, Caicó e
Orós (escala 1:250.000) realizado por Morais e Barros (1960) e; e) Pereira Neto (2013).



Dados climáticos – elaborados com relação à média de precipitação

anual, relacionada à série mínima histórica de 30 anos (1961-2014), cujos dados foram
levantados, a partir de: a) dados climáticos das estações convencionais dos municípios
de Caicó, Cruzeta e Florânia disponíveis no BDMET/INPE; b) Molinier et al. (1994); c)
Medeiros et al. (2005); d) Valadão et al. (2010) e, e) Pereira Neto (2013). Esse conjunto
de dados foi tratado espacialmente junto ao programa SURFER 10 (Golden Software),
cuja interpolação foi realizada através do método de Krigagem, responsável pela
espacialização dos dados, e obtenção da variação pluviométrica sobre o recorte da
pesquisa. Além disso, procurou-se descobrir informações acerca do balanço hídrico
regional, com base no método proposto por Thornthwaite & Mather (1955), um dos
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mais aceitos atualmente (SALES, 2003), com o auxílio da planilha da Esalq/USP.
Igualmente interessante, buscou analisar o índice de aridez (Ia) como proposto pelo
UNEP (1991). Essa estimativa consiste na razão entre a precipitação anual e
evapotranspiração potencial (P/ETP).



Cobertura vegetal – para essa análise foi utilizado o índice de vegetação

da diferença normalizada (NDVI), através do software ARCGIS 9.3, a partir de imagens
multiespectrais (órbitas/pontos 215/064 e 215/065) do satélite Landsat 8 TM (Thematic
Mapper), datadas do ano de 2010. As informações da cobertura vegetal foram extraídas
mediante a classificação do IBGE (2012) e adaptação de Alves (2007) e Pereira Neto
(2013), acerca da vegetação de Caatinga.

Com relação à integração dos elementos físico-ecológicos e identificação dos
(sub)sistemas geoambientais, a partir de uma análise integrada, Souza e Oliveira (2006)
destacam que a análise geomorfológica exerce um importante peso para a delimitação
das unidades reconhecidas. Essa é uma escolha que decorre, sobretudo, por ser a
variável geomorfológica, mais facilmente identificadas e passíveis de delimitação,
apesar da necessidade de integração com os outros demais componentes do sistema
direta ou indiretamente agregados à análise proposta.
A análise desses elementos integrativos na compartimentação de sistemas
ambientais complexos, em diferentes níveis (sistemas e sub-sistemas) e escalas (espaço
e tempo), permite o direcionamento para a próxima etapa, relacionada à análise da
estrutura superficial, a partir da amostragem fitossociológica e dos solos, voltada à
análise do fenômeno de desertificação.

1.1.2. Estrutura superficial de paisagens semiáridas: o contexto fitoecológico e
das terras secas no núcleo de desertificação do Seridó/RN

Com o objetivo de análise da predisposição geoecológica, como produto e
reflexo da Estrutura e Dinâmica do Semiárido e Vocação ecológica e desertificação, essa
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etapa tem como objetos de análise as características da vegetação e dos solos, como
possíveis indicadores do referido fenômeno.
Para esse enfoque da paisagem foram os pontos amostrados foram escolhidos
mediante o emprego de um transecto, em escala de 1:70.000, ainda relacionado ao
conceito de seção-tipo. Nesse caso, as amostram escontram-se especializadas de forma
satisfatória com a análise das características representativas, dentro de cada cenário
dos diferentes (sub)sistemas. Sobre a seção-tipo, segundo destaca Cavalcanti (2014),
essa se perfaz em qualquer representação da paisagem em um perfil topográfico.
Sobre esse viés, essa análise encontra-se direcionada para a análise de uma
possível sucessão paisagística, através de um perfil morfopedobioclimático, de modo a
observar mudanças na paisagem tanto à nível local, sobre o sistema de vertente, como
de modo ainda distribuídas ao longo do espaço geográfico. Trata-se de analisar a
paisagem segundo o conceito de estrutura superficial, proposto por Ab’Saber (1969),
conforme a compartimentação das variações locais e em associação aos sistemas
ambientais (geossistemas) identificados (ver Figura 03).

Figura 03: Estruturação das amostras de vegetação e solos, respectivamente

Fonte: elaborado pelo autor (Pereira Neto, 2016)


Análise do subsistema fito-ecológico

No que diz respeito às características fitossociológicas, essas foram analisadas
mediante os parâmetros usualmente empregados, de acordo com a metodologia de
Rodal, Sampaio e Figueiredo (2013), para o bioma de Caatinga. De início, a definição dos
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trechos analisados, segundo ressalta os referidos autores (op. cit) perpassa pela
delimitação de áreas homogêneas, em termos fisionômicos e de condições ambientais,
de modo a pesquisar em locais com vegetação menos alterada.
Com relação ao tipo e dimensão da unidade de amostragem para a análise da
cobertura vegetal é adotado o método das parcelas fixas, através de amostragens ao
longo de um transecto, com dimensões espaciais de 10X20m e espaçamentos de 10m,
delimitados pelo uso de barbantes, com área de 1ha.
Na unidade amostral foram ainda considerados os indivíduos que atenderam o
critério de inclusão relacionados a uma altura total maior ou igual a 1m e diâmetro do
caule ao nível do solo maior ou igual a 3cm. Nesse caso, as medições do diâmetro do
caule (D), foram realizadas medindo-se a circunferência e depois a transformando em
diâmetro. Para a medição da altura dos indivíduos utilizou-se a estimativa, com o auxílio
de fita métrica.
Para a identificação das espécies seguiu-se do acompanhamento de mateirosguias e bibliografia especializada. Igualmente importante, quando, em dificuldade para
identificação, procedeu-se com a coleta do material botânico e herborização, em
quantidade suficiente que deverão ser depositadas e analisadas no herbário da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Com relação à composição, nível estrutural e distribuição da vegetação esses
foram analisados segundo o cálculo dos parâmetros fitossociológicos de densidade;
frequência, dominância e índices de valor de importância. Ao passo que esses foram
analisados mediante o auxílio do software Excel. A título de contextualização, segue a
descrição desses parâmetros:

1.

Densidade – Relaciona o número de indivíduos (n) por unidade de área

ou pelo total de indivíduos da amostra.
2.

Frequência – Indica a ocorrência do táxon nas unidades amostrais

3.

Dominância – Expressa a influência ou contribuição de táxon na

comunidade, calculada geralmente em valores indiretos da biomassa.

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

_________________________________________________________________
4.

Índices de Valor de Importância (IVI) – relacionados as variáveis de

densidade, frequência e dominância relativas, permite a ordenação das espécies
hierarquicamente segundo sua importância na comunidade.

Com base ainda na lista de espécies coletadas, que atenderam ao critério de
inclusão, foram realizadas a análise da estrutura florística, relacionadas aos aspectos de:
a) diversidade hierárquica, pelo índice de Shannon (PIELOU, 1975) e b) similaridade
florística (presença/ausência), através do Índice e de Jaccard (IJ) (MUELLER-DUMBOIS;
ELLENBERG, 1974).

1.

Índice de Shannon (H’) – relacionada com a riqueza (número de espécies

de uma comunidade) e abundância, com a distribuição do n° de indivíduos por espécie.
2.

Índices de Jaccard e Simpson – compara a variação entre o número de

espécies comuns e o total das espécies encontradas em duas comunidades distintas.

Por último, para a classificação da cobertura vegetal será realizada mediante as
proposições de Alves (2007): caatinga arbórea, caatinga arbórea-arbustiva, caatinga
arbustiva-arbórea, caatinga arbustiva.



Análise do subsistema pedológico

Segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, p. 84), o relevo tem um papel
significativo na distinção das respectivas unidades de diferenciação em nível local. Ao
passo que o sistema pedológico se caracteriza como um resultante dos fluxos, ganho,
perda e translocações dentro do perfil pedológico, influenciados pelas modificações
morfológicas ao longo das vertentes.
A coleta dos solos foi seguida mediante as recomendações do manual de
métodos da EMBRAPA (2011). Nesse caso, as amostras coletadas seguiram os
procedimentos adotados, com base na profundidade dos perfis a ser analisados, de
modo que esses encontram-se dispostos nas profundidades de 0-20cm, de 40-60cm e,
quando possível, de 70-120cm.
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Por esses procedimentos, à cada ponto central das parcelas fitossociológicas,
realizou-se a coleta do material pedológico. Como resultante, foram amostradas 12
amostras de solos, dispostas em 10 locais diferentes.
Posteriormente, as amostras recolhidas foram encaminhas para análise no
laboratório de solos, água e plantas, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio
Grande do Norte (EMPARN). Entre as propriedades e características químico-físicas a
serem descritas, que estão relacionadas à organização da paisagem, destacam-se os
parâmetros, a saber: análise de fertilidade, granulometria e matéria orgânica (GUERRA;
BOTELHO, 1996; GUERRA, 1996; BÉTARD; PEUVAST; SALES, 2007).

1.

Fertilidade – dependente e relacionada mais no conteúdo de nutrientes

do que fatores como chuva, além da erosão do solo, compactação.
2.

Granulometria – proporção de areia, silte e argila em um solo.

3.

Matéria Orgânica – teor de organismos vivos ou mortos favorecida por

condições geoambientais como pluviosidade, temperatura e cobertura vegetal nativa.

Sobre esses parâmetros, igualmente importante, a análise das referidas
características pode ajudar no entendimento dos processos pedogenéticos ou
morfogenéticos, e com características relacionadas ao fenômeno da desertificação.

1.1.3. Dinâmica de paisagens semiáridas: o contexto dos processos atuantes

Os sistemas geoambientais são sempre dinâmicos. Sobre essa assertiva, o
conceito de fisiologia da paisagem surge como uma interessante alternativa à análise
geográfica, com relação ao entendimento da dinâmica dos processos físico-naturais
atuais. Para Conti (2001), no amago propositivo esses estudos têm como objetivos, a
saber: a) compreender a organização, do funcionamento e da dinâmica das paisagens;
b) enfatizar o estudo e a análise integrada da paisagem; e c) discutir conceitos, leis e
influencias das ações antrópicas. Ab’Saber (1969) ainda é enfático ao ressaltar que:

o setor mais difícil da pesquisa geográfica diz respeito à compreensão
da dinâmica em processo, ou seja, o estudo da fisiologia da paisagem.
Muito embora as bases das ciências da terra tenham sido assentadas
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na observação dos processos atuais – entendidos como chave para a
interpretação dos processos pretéritos.

Desse modo, apesar da importância de caracterização e análise dos sistemas
ambientais identificados nas etapas anteriores (compartimentação e estrutura
superficial), procura-se com a proposição da fisiologia da paisagem o entendimento das
influências físico-naturais para a dinâmica do sistema, então entendida em sua
totalidade, para fins de planejamento ambiental territorial.
Nesse contexto, a abordagem proveniente da teoria ecodinâmica, proposta por
Tricart (1977), em acordo com as proposições da fisiologia da paisagem, tende a
proporcionar a análise acerca da estabilidade ou instabilidade dos sistemas
geoambientais identificados. Esta possui como base de análise dos processos entre
pedogênese e morfogênese, juntamente à classificação de uma determinada paisagem
em diferentes graus de estabilidade/instabilidade; os chamados meios estáveis, meios
intergrades e meios fortemente instáveis.
Com base nessas proposições essa pesquisa tem como base os estudos de
Pereira Neto (2013) e Pereira Neto e Fernandes, sobre a fragilidade ambiental da bacia
hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB – Brasil) e classificação ecodinâmica sobre áreas que
compreendem, pois, o recorte espacial dessa pesquisa.
Sobre essa proposição, os referidos autores realizam a análise através da álgebra
de mapas, a partir das proposições de Ross (1994); de modo a hierarquizar as variáveis
analisadas (dissecação, solos, pluviosidade e vegetação) e identificar as unidades
ecodinâmicas correspondentes com relação ao grau de fragilidade, representando-as
por algarismos que vão de muito fraca (1), média (2), até muito forte (3).
Da combinação desses parâmetros em códigos (ex: 1111, 1233, 3333), segundo
acrescenta Spörl (2001), são então hierarquizados os diferentes graus de fragilidade.
Igualmente interessante, segundo os procedimentos de Ross (1994) e Spörl e Ross
(2004), o primeiro dígito, correspondente ao índice de dissecação do relevo, é sempre
quem vai determinar o grau de fragilidade potencial de cada área.
As demais variáveis irão apenas definir uma hierarquização através de seus
coeficientes de fragilidade, sendo que a variável cobertura vegetal, correspondente ao
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4° dígito, irá identificar as áreas onde o equilíbrio dinâmico foi rompido de modo
associado à instabilidade de caráter emergente (como indicativo das ações antrópicas).
A título de informação, e de acordo com a abordagem de geoambientes (SOUZA
et al, 1996) à análise dos fatores e dos (sub)sistemas identificados pressupõe
identificação dos diferentes ambientais e suas respectivas características físico-naturais
dominantes. Nesse caso, os referidos autores (op. cit) pressupõem as principais
limitações de uso/ocupação, o estado atual de conservação e o potencial dos recursos
existentes, de modo a diagnosticar estágios ecodinâmicos de estabilidade/instabilidade.
Observa-se, pois, uma maior semelhança dessa proposta aos modelos de Ross
(1994), uma vez que o relevo assume importância fundamental para o estabelecimento
classificação acerca da estabilidade dos diferentes meios.
Em todo caso, o fundamental sobre as proposições e operacionalizações
disponíveis talvez seja cautela e acuidade para com o alcance dos objetivos, a escala da
pesquisa e o sistema a ser analisado. A integração com as informações obtidas através
do trabalho em campo torna-se, portanto, essencial e de grande valia. São abordagens
distintas que dialeticamente agem uma sobre as outras e então se complementam para
a análise de determinado fenômeno (ver Figura 04).

1.1.4. Matriz de correlação e análise dos componentes principais (ACP)

A análise de componentes principais e de agrupamento hierárquico se destaca
como uma técnica de estatística multivariada complementar que têm grande aceitação
na análise de dados (MOITA NETO E MOITA, 1998). Nesse caso, com o objetivo de
investigar a dependência entre os elementos físico-naturais, procedeu-se com a análise
de uma matriz de correção atraves do software XSTAT.
Nesse caso, obteve-se ainda um circulo de correlação. De modo que quando duas
variáveis estão longe do centro e, ainda, se eles estão: perto um do outro, eles são
significativamente correlacionados positivamente (r próximo de 1); Se eles são
ortogonais, eles não são correlacionados; Se eles estão no lado oposto do centro, em
seguida, eles estão significativamente correlacionados negativamente (r próximo de -1).
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Figura 04: Etapas e procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA NETO, 2016)
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Capítulo I
O ESTUDO DE PAISAGENS NA GEOGRAFIA FÍSICA:
(GEO)SISTEMA, (GEO)ECOLOGIA E (ECO)DINÂMICA

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

____________________________________________________________________________

2. O ESTUDO INTEGRADO DE PAISAGENS NA GEOGRAFIA FÍSICA: (GEO)SISTEMA,
(GEO)ECOLOGIA, E (ECO)DINÂMICA
O conceito de paisagem se apresenta desde sempre como importante objeto de
estudo da Geografia (TROPPMAIR, 1985). De modo que, com relação aos estudos
integrados, esses resultam de uma infinidade de autores que se debruçaram sobre
amplo código de análise, de modo associados aos aspectos, fatores e elementos,
dinâmicos no tempo. Para Bertrand (1972, p. 02), referência clássica desses estudos,
esse é um contexto que se apresenta antes de tudo como um problema de método.
No âmbito da ciência geográfica, Rodriguez, Silva e Leal (2012) assinalam o fato
de que a noção de paisagem surge em meados do século XIX, a partir de duas grandes
vertentes: a naturalista e a antropogeografia. A primeira relacionada às concepções de
Humboldt, sobre a ideia de espaço ou paisagem natural, disposto em uma totalidade
dialética. E a segunda associada à uma visão culturalista da natureza, na qual as
paisagens humanas resultavam a partir de um meio natural transformado pela cultura.
Em todo caso, a unidade da paisagem é, portanto, incontestável. Ela resulta da
combinação local e única de todos os fatores bióticos, abióticos e antrópicos e de uma
dinâmica comum. Para Souza (2000) é algo que pressupõe a integração e síntese dos
aspectos geológico-geomorfológicos, hidroclimatológicos, pedológicos, fitoecológicos e
antrópicos. Ao passo que segundo destaca Ab’Saber (2007, p. 09), seria a paisagem “uma
herança em todo o sentido da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos”.
Para Bertrand (1972), ao considerar a paisagem como uma entidade global,
admite-se implicitamente uma dinâmica comum entre os elementos que a compõem,
embora não corresponda obrigatoriamente a evolução de cada um desses quando
tomados separadamente. De modo que, se é levado, pois, a procurar os mecanismos
gerais da paisagem. Trata-se, a paisagem, segundo acrescenta o referido autor (op. cit),
não apenas uma adição de elementos, mas:
É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem
da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua
evolução. A dialética tipo-indivíduo é próprio fundamento do método
de pesquisa [...]
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A partir da visão sistêmica, Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, p. 47), concebe a
paisagem como um sistema integrado, no qual cada componente isolado não possui
propriedades integradoras. De modo que os enfoques e métodos de análise para o seu
entendimento, acrescentam os referidos autores (op. cit, p. 57) podem ser concebidos
através da estrutura, funcionalidade, dinâmica e evolução.
Para Tricart (1975, p. 06), trata-se de um conjunto de fenômenos que se
processam, originando relações de dependência mutua e independentes entre si; onde,
“qualquer modificação imposta a um dos fenômenos repercute sobre todos os outros
e, consequentemente sobre o conjunto”. Igualmente para Christofoletti (1980), a
estrutura não pode ser reduzível à soma de suas partes. A função de cada elemento
tende geralmente a se modificar em função das condições gerais, dos demais processos
e subsistemas, então integrados a um sistema maior.
Seria, portanto, a homogeneidade de suas condições naturais o fator principal
de toda a paisagem, como herança e consequência do processo evolutivo (SOTCHAVA,
1978, p. 88). Ao passo que, é esta mesma homogeneidade uma medida relativa, de
acordo com a escala de análise adotada. Nesse caso, muitas são as proposições para o
entendimento dessas unidades, sobretudo, provenientes da ideia de sistema.
Nesse caso, acrescente-se a esse contexto, proposições como as de ClaudinoSales (2014) que destaca ser o caráter atemporal aquele que mais recaem as críticas de
análise para a concepção de geossistemas, por exemplo. De modo a não contemplar em
suas bases metodológicas à concepção de dinâmica e evolução. Algo que pode resultar,
pois, por vezes, na incompreensão acerca da complexidade de sistemas ambientais
dinâmicos. Sobre essa assertiva, segundo Tricart (1977), seria para fins de planejamento
uma enorme falta de perspectiva limitar-se à fisiografia dos elementos per si.
Destarte, esse primeiro capítulo tem o objetivo de destacar a abordagem
integrada a partir do conceito de Paisagem, de modo relacionado às abordagens
provenientes da concepção de Geossistemas e Geoambientes (SOTCHAVA, 1977;
BERTRAND, 1972), (Geo)Ecologia da Paisagem (TROLL, 1966) e teoria Ecodinâmica
(TRICART, 1977). Posteriormente, procura-se brevemente discutir uma possível nova
perspectiva e adaptação de como essas abordagens poderiam se relacionar com o que
é proposto por Ab’Saber (1969) para a análise geomorfológica.
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2.1. Enfoque geossistêmico na análise de sistemas geográficos
A partir da década de 1960, o Geossistema se estabelece como um dos principais
temas de discussão na análise da paisagem. No âmbito da Geografia Física, esse se
apresenta enquanto “núcleo” e base de seus estudos (SOTCHAVA, 1977, p. 03),
possuindo como preocupação central o “estudo da organização espacial dos sistemas
ambientais físicos” (CHRISTOFOLETTI, 1999, p 41).
Para Sotchava (1977, p. 06), esse se caracterizaria como sendo “formações
naturais”, de modo ainda combinados com os fatores sociais e econômicos, que
influenciam em sua estrutura e peculiaridades espaciais. Além disso, e igualmente
interessante, Bertrand (1972, p. 14) ainda atenta que esses, os geossistemas (ver Figura
05), aparecem sendo, ainda:

[...] a escala em que se situa a maior parte dos fenômenos de
interferência entre os elementos da paisagem, de interesse
Geográfico. [...] corresponde a dados ecológicos relativamente
estáveis, resultantes da combinação de vários fatores. De um lado o
potencial ecológico, representado pelos aspectos geomorfológicos,
climáticos e hidrológicos, e de outro, a exploração biológica,
compreendida como o conjunto do solo, da vegetação e da fauna.

Figura 05: Esquematização de um Geossistema, segundo as proposições de Bertrand (1968)

(Clima+Geomorfologia+Hidrologia)

Potencial Ecológico

(Solos+Vegetação+Fauna)

Exploração Biológica

GEOSSISTEMA

Ação Antrópica
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Trata-se, pois, de uma abordagem que forneceu à Geografia Física um caráter
metodológico, até então complexo e mundialmente indefinido, possibilitando ainda a
incorporação e interação do homem com os aspectos bióticos e abióticos (NASCIMENTO
E SAMPAIO, 2005, p. 168). Algo que pela inserção de um caráter territorial ou espacial
do sistema (RODRIGUEZ, SILVA E CAVALCANTI, 2004) e pelo viés de construção
hierárquica de sistemas geoambientais (SOTCHAVA,1978) acaba por se distinguir como
um importante conceito de análise integrada da paisagem, em função de determinada
escala espaço-temporal.
Sobre esse ponto de vista é que tanto para Bertrand (1968), quanto para
Sotchava (1978), os modelos geossistêmicos podem e devem ser melhor representados
na caracterização do meio através de grandezas espaciais. Uma discussão dos princípios
de classificação e hierarquização que se impõe, pois, como requisito necessário
(SOTCHAVA, 1978), baseado no princípio dual e convergente de homogeneidade e
diferenciação (METZGER, 2001), de modo a variar na ordem de dezenas de quilômetros
quadrados a centenas de quilômetros quadrados.
Sobre a referida tipologia hierárquica, para Sotchava (1978) destacam-se os
geômeros (estrutura homogênea, de escala planetária) e os geócoros (estruturas
diferenciadas, de escala regional). E para Bertrand (1968), esses são definidos por meio
de seis níveis temporo-espaciais, como as unidades superiores (zona, domínio e região
natural) e unidades inferiores (geossistemas, geofácies e geótopo).
Sobre esse último modelo, conforme acrescenta Cruz (1985, p. 11), na verdade,
“a classe de ‘geosistema’ acentua o complexo geográfico e a dinâmica de conjunto; os
‘geofacies’ insistem no aspecto fisionômico e ‘geotopo’ situa essa unidade no último
nível da escala espacial”. Trata-se a classificação de Bertrand (1968), segundo
acrescentam Nascimento e Sampaio (2005, p. 169), de uma abordagem que “aperfeiçoa
e oferece à unidade geossistêmica uma conotação mais precisa, estabelecendo uma
tipologia espaço-temporal compatível com a escala socioeconômica”. Esse então
baseado, segundo Monteiro (2000), nas ordens taxionômicas do relevo e àquele nas
formações biogeográficas regionais.
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De qualquer maneira (visual ou experimental), segundo destaca Sotchava (1978),
a área homogênea é o ponto de partida para a classificação do geossistema, ao passo
que o referido autor (op. cit, p.10) ainda acrescenta:

a variedade de geossistemas elementares, quando encarados apernas
fisionomicamente, acha-se próxima do estado caótico, emergindo daí
a necessidade da determinação das invariantes do ambiente natural.

Nesse caso, a classificação de geossistemas, na opinião de Sotchava (1978, p. 26),
deveria ser no futuro, pois, “baseada em suas invariantes”. Algo que refletisse a
hierarquia de paisagens, fornecendo base para a delimitação de (sub)unidades
relativamente homogêneas, circunscritas por dinâmica própria.
Sobre essa assertiva, atualmente o conceito de geoambiente desponta como um
interessante recurso na análise integrada dos sistemas ambientais. Para Souza et al
(1996, p.14), esse é um tipo de análise que já vem sendo praticado “com resultados
satisfatórios desde a década de 1960 em outros países, tem merecido a aceitação de uma
ponderável parcela de pesquisadores e instituições do Brasil”. De modo que, a análise
geomorfológica exerce importante peso para a delimitação das unidades existentes, por
serem mais facilmente identificados e passíveis de delimitação (SOUZA et al, 2002),
apesar da agregação com os outros componentes à análise proposta.
Por último, com relação à dinâmica interna do geossistema, para Bertrand (1972,
p. 16), essa não apresenta necessariamente uma grande homogeneidade fisionômica.
De modo que, na maioria das vezes, esse é formado de diferentes paisagens
representado por seus diversos estágios de evolução. De modo que, cada um desses
geossistemas possui então um sistema de evolução diferente.
O todo pode ser frequentemente transformado, mas que, não obstante,
conforme acrescenta Sotchava (1977), alguns de seus elementos o fazem de maneira
diferenciada com diferentes velocidades e intensidades. Conforme acrescenta o
referido autor (op. cit, p. 10/11), é desse modo que, “a simples taxonomia dos
geossistemas, há muito tempo, não tem mais sentido”, ao passo que sua classificação
deve revelar a tendência dinâmica do meio natural.
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2.2. (Geo)ecologia da paisagem: breve histórico, conceito e enfoque

A (Geo)ecologia das paisagens possui como antecedentes os pressupostos de
Carl Troll (1939) – podendo ser considerada um dos mais novos ramos da Ecologia
(FORMAN, 1990). Nesse acrescente-se ainda as contribuições da Geografia e Ciência da
paisagem (PASSARGE, 1913), o conceito de Ecossistema (TANSLEY, 1935), a Teoria Geral
dos Sistemas (BERTALANFFY, 1950), e mesmo a Teoria da Complexidade (MORIN, 2005).
Conceitualmente, Troll (1966, p. 190) destaca ser a (Geo)ecologia da paisagem o
estudo do conjunto de elementos inter-relacionados entre a associação de seres vivos
(biocenose) e suas condições ambientais, os quais atuam em uma parte especifica da
paisagem, ou ainda em uma divisão natural do espaço, com diferentes dimensões
espaciais. Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, p. 13), essa abordagem se traduz
ainda como um “sistema de métodos, procedimentos e técnicas de investigação” para
o conhecimento do meio natural e planejamento ecológico do território.
Para Trueba (2012), nesse contexto, Troll receberia “da Ecologia as leis, os
conceitos, as taxonomias corológicas, assim como as relações entre os diferentes
componentes do sistema”. Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, p. 13):

Tratava-se, pois, não de estudar apenas as propriedades dos
geossistemas no estado natural, mas procurar as interações, as pontes
de relacionamento com os sistemas sociais e culturais, [...] em articular
a paisagem natural e a paisagem cultural.

Para Naveh e Lieberman (1984) e Farina (2006), com base nesses preceitos, Troll
procurou incentivar uma maior aproximação entre a Geografia e Ecologia, sobrepondo
a integração/combinação dos fenômenos espaciais (“horizontal”) dos geográficos, com
os estudos relacionados às interações funcionais do ‘ecótopo’ (“vertical”) dos
ecologistas. Segundo Leser (1976), citado por Trueba (2012), originalmente a inclusão
desses dois aspectos metodológicos principais, devem, pois, estar presentes para
necessariamente tratar da estrutura geográfico-paisagística e ainda de ordens biológicoecológico, respectivamente.
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Em termos gerais, segundo Metzger (2001, p. 03), acerca das diferentes
“ecologias de paisagens” então existentes, em função das abordagens e dos autores
utilizados. Para o referido autor (op, cit), se por um lado há uma ecologia humana de
paisagens (abordagem geográfica), com as análises sobre as interações do homem com
seu meio, de outro há uma ecologia espacial de paisagens (abordagem ecológica), mais
“preocupada na compreensão das consequências do padrão espacial (i.e., a forma pela
qual a heterogeneidade se expressa espacialmente) nos processos ecológicos”.
Igualmente interessante, com relação aos níveis de organização, a (Geo)ecologia
também abrange níveis de hierarquização diferenciados, com relação à escala de análise
adotada. São exemplos à classificação de Troll (1966) com a proposição de ecotopos, de
Paffen (1948) com o estabelecimento de unidades topo-ecológicas (célula de paisagem),
a de Rodriguez e Silva (2002), com a proposição de comarcas. E ainda, segundo o próprio
Troll (1966), o uso de proposições como biogeocenosis ou geoformas defendidos por V.
N. Ducacjev, de micropaisagens por Larin e de epifácies por Ramenskij, no estudo
metodológico de paisagens elementares. Algo que, segundo Troll (1966) encontram-se
normalmente determinados pela geologia e pelo estado de desenvolvimento
geomorfológico.
Por último, no que diz respeito à (Geo)ecologia das paisagens, segundo destacam
Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), essa tem ainda o objetivo de investigar os
diferentes enfoques estrutural, funcional, dinâmico-evolutivo, antropogênico, de modo
a acabar por conhecer a essência. Trata-se pela primeira vez, de uma análise espacial
(da Geografia Física) de modo intimamente associada com a análise funcional (própria
da Ecológica Biológica). Mas é algo que parece estar ainda bastante incipiente em seu
desenvolvimento.
Com relação ao enfoque estrutural, esse se destaca pela forma com que a
paisagem se encontra interiormente organizada (horizontal/vertical). No enfoque
funcional, destacam-se como as relações funcionais e genéticas da estrutura
paisagística. E no enfoque dinâmico-evolutivo, procura-se destacar as transformações
existentes no desenvolvimento do território, por consequência de causas externas ou
internas (RODRIGUEZ, SILVA E CAVALCANTI, 2004).
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2.3. A teoria ecodinâmica para a análise de paisagens geográficas

Os sistemas geoambientais são sempre dinâmicos. A Ecodinâmica, para efeitos
de contextualização, encontra-se integrada ao conceito de ecossistema. Fundamentase, sobretudo no instrumento lógico de sistema enfocando as relações mútuas entre os
diversos componentes, sua dinâmica e os fluxos de matéria/energia no ambiente – com
base principalmente no balanço entre pedogênese/morfogênese (TRICART, 1977).
A partir desta concepção, Tricart (1977) propõe uma classificação dos sistemas
naturais, mediante diferentes graus de estabilidade/instabilidade, denominando os
chamados meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis. Nessa
análise, podemos observar que:



quando predomina a pedogênese (meios estáveis), prevalecem os

processos formadores de solos. Estes se tornam mais espessos, os horizontes mais
diferenciados e a morfogênese seria pouco atuante;



quando predomina a morfogênese (meios instáveis), prevalecem os

processos erosivos e formadores do relevo, onde os solos tornam-se mais rasos ou
mesmo inexistentes: a pedogênese não possui condições para se desenvolver.

Além disso, é interessante ressaltar que nos meios estáveis, segundo ainda
acrescenta Tricart (1977, p. 35), “o modelado evolui lentamente, muitas vezes de
maneira insidiosa, dificilmente perceptível. Os processos mecânicos atuam pouco e
sempre de modo lento. Somente medidas precisas, difíceis de realizar, podem colocalos em evidência”. As condições se aproximam daquelas que os fitoecologistas designam
pelo termo clímax.
Os meios Intergrades se caracterizam pela existência de uma transição entre os
meios estáveis e instáveis, e consequentemente uma estreita associação e passagem
gradual entre a morfogênese e pedogênese, que ocorrem concomitantemente e com a
mesma intensidade.
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No que diz respeito aos meios instáveis, esses correspondem aos sistemas
naturais onde a morfogênese é predominante sobre a dinâmica natural, favorecendo os
processos modificadores do relevo. Neste contexto, o referido autor (op. cit) ainda
menciona

alguns

possíveis

indicadores

ambientais

de

áreas

ou

sistemas

morfodinamicamente estáveis/instáveis.
Para Queiroz Neto (2010), é preciso levar ainda em consideração que não há
necessariamente antagonismo entre pedogênese e morfogênese, os dois processos
coexistem atuando conjuntamente no estabelecimento do modelado. Ainda segundo o
referido autor (op. cit.), Tricart e Killian (1979) ao falarem da interação entre os
processos geomorfológicos e pedológicos, estes afirmavam haver um verdadeiro
antagonismo entre pedogênese e morfogênese, o que não diferenciaria a Ecodinâmica
da teoria bio-rexistásica de Erhrart (1956).
Igualmente importante, entretanto, aponta-se aqui à ideia de que para Tricart e
Killian (1979) o que de fato poderia existir seria uma predominância e não
necessariamente um antagonismo conforme citado por Queiroz Neto (2010). Esta
proposição poderia ser observada através dos meios intergrades, os quais, segundo
Tricart e Killian (1979, p. 26) seriam, pois, caracterizados pela existência de uma
“interferência permanente entre morfogênese e pedogênese”, onde “ambas são
exercidas concomitantemente sobre o mesmo espaço”.
De todo o modo, ainda para Tricart (1976, p. 30), “tanto do ponto de vista
geomorfológico quanto do ponto de vista pedológico, é o aspecto temporal dos
fenômenos que é determinante”. A ótica dinâmica impõe-se quando se trata de
ordenamento. Realmente esta não consiste em intervir em um meio inerte, em
considerar dados imutáveis como uma espécie de inventário.
No que diz respeito à análise das fragilidades dos ambientes naturais, diante das
diferentes instabilidades/estabilidades, face às intervenções humanas, esta será,
segundo ressalta Ross (1992, 1994), maior ou menor em função de suas características
genéticas. A princípio, acrescenta o referido autor (op. cit.), o conceito tem por base o
estado de equilíbrio dinâmico, até o momento em que se passa a progressivamente
haver intensa intervenção humana com a exploração dos diferentes recursos naturais.
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Com base nessa fundamentação decorre-se a análise da paisagem. Para Bertrand
(1972, p. 02), a paisagem se apresenta como sendo o “resultado da combinação
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo
dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e
indissociável, em perpétua evolução”.
Nesse contexto, Cavalcanti (2014, p. 33) atenta ainda para o fato de que “a
identificação de paisagens, por definição, pressupõe a utilização de um raciocínio
sintético”. De modo que os diferentes elementos devem ser analisados em conjunto,
sobre um considerado esforço de (re)integração e síntese.
Destaca-se a contribuição da proposta de Ab’Saber (1969), com a indicação dos
níveis de pesquisa geomorfológica. Nesse caso, adaptando a referida metodologia para
a análise da paisagem essa parece fornecer interessantes apontamentos para uma
possível agregação dessas abordagens em diferentes aspectos da paisagem. Para isso
decorrem e atentam-se, para a realização desse trabalho, os seguintes aspectos:



Compartimentação geoambiental: topografia regional, assim como a

descrição e caracterização das formas do relevo de possíveis (sub)compartimentos.
Nesse caso, destaca-se pela inserção de um caráter territorial ou espacial do sistema
(RODRIGUES, SILVA E CAVALCANTI, 2004) e pelo viés de construção hierárquica de
sistemas geoambientais (SOTCHAVA,1978);


Estrutura superficial das paisagens, até certo ponto estática, possibilitaria

ideias da ‘cronogeomorfologia’ e algumas aproximações dos processos quaternários.
Seria exemplo as observações geológicas dos depósitos e as geomorfológicas antigas
(aplanamentos, relevos residuais) e recentes (pedimentos, terraços, etc); Igualmente
adaptado propõe-se destacar, sobretudo, a análise da vegetação e dos solos.


Dinâmica da paisagem objetiva ao entendimento dos processos morfo- e

pedogênicos pretéritos e atuais. Propõe-se então à análise perante a teoria ecodinâmica
de Tricart. Enfoca as relações mútuas entre os diversos componentes, sua dinâmica e os
fluxos de matéria/energia no ambiente. Decerto, essas são proposições e contextos que
acabam por coexistir em prol das análises integradas, em uma hierarquização de
elementos e fatores geoambientais.
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Capítulo II
UMA REVISÃO CRÍTICA AOS ESTUDOS
SOBRE DESERTIFICAÇÃO
E O CONTEXTO GEOAMBIENTAL DE TERRAS SECAS
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3. UMA INTRODUÇÃO CRÍTICA AOS ESTUDOS SOBRE DESERTIFICAÇÃO

Apesar do crescente aumento das pesquisas cientificas referente a
desertificação, atualmente ainda não existe um consenso por grande parte dos
pesquisadores sobre esse fenômeno. De modo que seriam atualmente mais de 60
conceitos, 80 indicadores e outros inúmeros métodos de análise (SALES, 2002;
NASCIMENTO, 2006, 2010). Esse é um contexto que para Oliveira-Galvão (2001, p. 13)
determinam profundas diferenças no reconhecimento e, consequentemente, nas
possibilidades de controle e combate dos processos de desertificação.
Por isso, é difícil começar a falar sobre desertificação sem notear um possível
viés construtivo dos aspectos teórico-metodológicos, que fundamentam os estudos
sobre o referido fenômeno. De modo que, nesse contexto, esse capítulo tem como
objetivo apresentar e tentar discutir introdutoriamente o fenômeno da desertificação e
o seu significado no tempo, por vezes contraditório, generalista e/ou ambíguo.
Destarte, procura-se ainda identificar os elementos básicos que devem ser
incluídos em uma definição para que ela seja tanto inequívoca e útil, destacando ainda
os estudos da desertificação no Brasil e no mundo, com ênfase no semiárido brasileiro
e sobre o núcleo de desertificação do Seridó, com reflexos a partir de metodologias
relacionadas à possíveis indicadores da análise desse fenômeno.

3.1. Aspectos históricos e conceituais da desertificação

É a desertificação um fenômeno de grande complexidade, ainda não em
completo compreendido com relação as variáveis, os processos e as interações
envolvidas. De modo que, suas causas e consequências se apresentam um tanto
abstrusas com relação ao entendimento de seus processos em sua totalidade.
Segundo destaca Verstraete (1986), a própria palavra “desertificação” tem
recebido uma série de significados, alguns deles contraditórios e a maioria deles
ambíguos. De modo que, para Herrmann e Hutchinson (2005) esse fenômeno é ainda
atualmente bastante debatido acerca de sua existência, definição conceitual e formas
de avaliação e análise. Para Mabbutt (1986) esse contexto tende, pois, a se refletir na
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falta de acordo sobre a escolha dos indicadores utilizados, se constituindo em um
importante obstáculo para a avaliação da situação, das tendências e cenários futuros.
Com base nessas proposições, busca-se de início destacar alguns períodos ou
aspectos que se fizeram relevantes para o desenvolvimento e evolução do conceito da
desertificação. De modo a discutir, posteriormente, algumas das questões que se
tornam aparentemente contraditórias ou de grande generalização dos aspectos em si.
Trata-se, portanto, duma tentativa de aproximação no sentido de identificar elementoschaves que moldaram o entendimento atual do referido fenômeno. Nesse sentido,
destacam-se os seguintes períodos e aspectos, a saber:



Décadas 1910/1930 - Verstraete (1986) destaca o conceito de

"dessecação", usada por Hubert (1917, 1920), Schwartz (1919) e Chudeau (1921), como
uma das primeiras palavras encontradas na literatura para se referir especificamente ao
que os referidos autores percebiam como sendo uma secagem gradual do clima,
sobretudo nas margens do Sahara.



Década de 1940 - O conceito de desertificação é introduzido pelo

botânico e ecólogo francês Albert Abreuville, para destacar o processo de degradação
de florestas, intensificação dos processos erosivos, ressecamento dos solos, mudanças
no físico e propriedades químicas dos solos, e invasão de espécies de plantas mais
xericos (DREGNE, 1987; NASCIMENTO, 2013). Algo que, segundo acrescenta Verstraete
(1986), o próprio Aubreville descreve em 1947 como sendo 'bovalization', seguido
posteriormente, em 1949, pelos termos de 'savanização' e 'desertificação'. Uma
tentativa de descrever uma transformação ou substituição progressiva das florestas
tropicais e sub-tropicais na África por savanas (savanização) ou em ecossistemas ainda
mais secos (desertificação). Nota-se, pois, a utilização desse conceito para descrever os
processos de degradação em toda a África, incluindo nas florestas equatoriais.



Década de 1950 - Destaca-se nesse período o programa Zonas Áridas

Research, lançado pela United Nations Educational, Ciência e Cultura (Unesco), para o
conhecimento e percepção das áreas secas do mundo, com a criação da primeira
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enciclopédia dessas regiões. Igualmente interessante, Le Houérou (1959) introduz o
termo 'desertization' para se referir especificamente a áreas semi-desérticas fronteiriças
com desertos reais. Algo de grande importância aos estudos da desertificação, de modo
a atentar para essa errônea descrição na degradação ecológica em qualquer tipo de
ambiente, como as florestas tropicais que nada têm a ver com desertos, física ou
biológica (LE HOUROU, 1977).



Década de 1960 - Ocorrem mudanças importantes nos padrões

pluviométricos, com a ocorrência de secas graves no Sahel africano. De modo que, em
associação com a degradação ambiental, um conceito mais amplo para a realidade em
questão seria então necessário afim de descrever os múltiplos aspectos dos desastres
extensivos que se seguiram – o conceito desertificação.



Década de 1970 - Em resposta à magnitude dos problemas encontrados

no Sahel, a Assembleia Geral das Nações Unidas ordenou a criação de UNSO (United
Nations Sudano-Saheliana Office) e solicitou a UNEP para organizar uma conferência
internacional sobre a desertificação (UNCOD). Desse modo, ainda em meados da década
de 1970, a conferencia de Estocolmo representa o primeiro momento de discussão
mundial da desertificação, implementado posteriormente em Nairóbi, no Quênia, em
1977, com a conferência das nações unidas sobre desertificação (UNCOD)
(NASCIMENTO, 2013). Nesse momento adota-se um plano de ação de combate à
desertificação (PACD), o qual entende-se como sendo desertificação “a degradação
progressiva dos ecossistemas naturais de uma área, resultante de fatores naturais ou da
ação do homem, e geralmente de ambos conjugadamente”.



Década de 1990 – Com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), realizada no Rio de Janeiro em 1992, destaca-se
a necessidade do Comitê Intergovernamental de Negociação (INCD) para a preparação
de uma convenção internacional de combate à desertificação. De modo oficial,
atualmente, segundo a Convenção Internacional de Combate à Desertificação e à Seca
(UNCCD), o fenômeno da desertificação pode ser conceituado como sendo “o processo
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de degradação das terras em áreas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultante de
vários fatores, incluindo variações climáticas e atividades humanas”.
Sobre o conceito oficial, Sampaio, Araújo e Sampaio (2008) realizam uma
interessante crítica ao afirmar que a referida definição é propositadamente vaga,
quando trata de caracterizar a degradação das terras e os fatores causuais do fenômeno.
Nesse caso, segundo destacam os referidos autores (op. cit., p.98) a definição abrange:

“vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades
humanas”. “Vários fatores” deixa margem a que qualquer degradação
da terra, seja lá qual for sua causa, seja considerada desertificação.
“Variações climáticas” é por demais indefinida para um fenômeno
variável por natureza e sem que sejam especificadas as escalas
temporal e espacial. “Atividades humanas”, sem qualificativos, é tão
abrangente que engloba todas as ações da humanidade, no presente
e no passado. Não há área no mundo que não tenha sofrido alguma
ação humana, direta ou indireta.

Nesse contexto, trata-se, pois, de uma definição insuficientemente definida.
Entretanto, no mesmo documento oficial, a definição da degradação da terra é por sua
vez esmiuçada e passa a ser estabelecida como sendo:
“a redução ou perda da produtividade biológica ou econômica e da
complexidade das terras agrícolas de sequeiro, das terras agrícolas
irrigadas, das pastagens naturais, das pastagens semeadas, das
florestas e das matas nativas devido aos sistemas de utilização da terra
ou a um processo ou combinação de processos, incluindo os que
resultam da atividade do homem e das suas formas de ocupação do
território, tais como: I) a erosão do solo causada pelo vento e/ou pela
água; II) a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas
ou econômicas do solo, e III) a destruição da vegetação por períodos
prolongados”.

De igual modo, segundo acrescentam Sampaio, Araújo e Sampaio (2008, p. 93),
em uma interessante crítica, outra questão importante é a ausência de uma referência
escalar mínima (espacial e temporal) onde a degradação ou desertificação é de
ocorrência e identificação possível.
Nesse aspecto, os referidos autores se sustentam na proposição de que a
“redução ou perda da produtividade biológica ou econômica e da complexidade das
terras” deveria então implicar em mudança no tempo, resultado de um processo, de
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uma dinâmica. Algo que necessitaria, pois, de uma série temporal de dados, para qual o
quadro instantâneo da situação seria insuficientemente.
Essa torna-se uma questão crítica no cálculo dos índices de desertificação e,
portanto, da análise do fenômeno. De modo que, qualquer análise com base neste
cenário, segundo acrescentam Sampaio, Araújo e Sampaio (2008, p. 93), tem de trazer
implícito um quadro de referência, uma suposição do que seria a situação passada.
Com esse pano de fundo observa-se, pois, que a desertificação é uma questão
controversa e de grande complexidade. Mas há, sobretudo, uma progressão. Conforme
destacam Sampaio, Araújo e Sampaio (2008, p. 92), o conceito de desertificação tinha
em sua origem “o sentido de formação de deserto, pela expansão do Saara no Sahel
africano (LE HOUÉROU, 2002), mas o significado foi sendo modificado à medida que o
texto da Convenção foi sendo elaborado”. Algo que Verstraete (1986) corrobora quando
ressalta o fato de que a preocupação, no início do século XX, era mesmo com os desertos
em expansão, ao passo que somente a partir da década de 1970, a ênfase foi dada sobre
a degradação “proveniente do exterior” – e relacionado a ação humana.
Decerto, não haveria então nenhum problema em particular com estas palavras
e expressões se essas fossem consideradas meros sinônimos. Para Verstraete (1986), o
problema incide no fato de que que cada autor, por vezes, insiste em que sua palavra é
diferente de (se não melhor do que), ao passo ainda por muitas vezes atribuir
significados diferentes para a mesma palavra.
Nesse contexto, a afim de se evitar conflitos dessa ordem, consideram-se os
seguintes conceitos, discutidos e analisados para base desse trabalho:



Desertos naturais – segundo Nascimento (2006, p. 50), a rigor esse

conceito não pode ser confundido com o de desertificação, nem se deve equiparar os
processos de degradação ambiental nas terras secas ao surgimento de um bioma
desértico. Esses ambientes, segundo acrescenta Kovda (1980), tiveram suas extensões
osciladas no período Quaternário, com uma inclinação geral para aumentar. De modo a
se abordar o processo de desertificação natural de pradarias, estepes, e planícies
aluviais. Para Verstraete (1986), a ênfase recai na escala de tempo geológico. Trata-se,
em nossa opinião, um bioma clímax com certa sustentabilidade a que lhe impõe.
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Desertização – enquanto Rubio (1955) reserva o vocabulário

“desertização” exclusivamente para designar os processos naturais de formação de
desertos, “a escalas geológicas do tempo” (NASCIMENTO, 2013, p. 43), para Le’ Houérou
(1978), citado por Vasconcelos Sobrinho (1983, p. 02), é esse um processo “induzido
pela ação do homem”. Algo ainda corroborado por Conti (1980, 2002), ao designar a
“extensão de paisagens e formas tipicamente desérticas, em áreas semiáridas e subúmidas, como consequência da ação humana”. Para Verstraete (1986) a ênfase recai
sobre o relevo e a vegetação.



Desertificação – segundo as nações unidas (1978), é a diminuição ou a

destruição do potencial biológico da terra, e pode levar, em última instância para
condições desérticas. É um aspecto da deterioração generalizada dos ecossistemas, e
tem diminuído ou destruído o potencial biológico de produção das terras, isto é, vegetal
e animal. Trata-se, pois, de “uma forma de degradação dos ecossistemas no sentido de
um crescente ressecamento ambiental” (NIMER, 1988, p. 07), dinâmico e em
processamento que em desclímax pode ser entendido como “a redução do potencial
biológico das terras” (VASCONCELOS SOBRINHO, 1983, p. 03).
Em termos gerais percebe-se, pois, que o conceito está relacionado tanto a
causas naturais como aquelas derivadas da pressão exercida pelas atividades humanas
em ecossistemas frágeis. Algo que conduziria determinadas áreas a se transformarem
em desertos ou a eles se assemelharem (CONTI, 1995). Para Verdum et al (2001), é desse
modo que ao longo dos anos, dois critérios essenciais passam a ser utilizados para base
de sustentação conceitual: o espaço geográfico e o tempo de sua ocorrência. Sampaio,
Araújo e Sampaio (2008, p. 94) destacam processos como reduções de produtividade,
assim como aumentos, são freqüentes dentro da variabilidade natural das áreas áridas
a sub-úmidas. As definições não estabelecem escalas de tempo para estas reduções.
Além dos períodos e aspectos rapidamente abordados ainda são diversos os
aspectos e/ou conceitos que norteiam e/ou embaçam a presente realidade. Entre esses
destacam aridização ((Paylore e Haney, 1976), cripto-desertificação (Talla e Sengele (1977),
xerofitazação (Kovda), para descrever os graves aspectos de degradação ambiental em
regiões áridas e semiáridas (Vaerstraete (1986).
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Igualmente interessante, há ainda outro conjunto de termos para descrever a
reversão do processo de desertificação, a saber: "de-desertization” (PNUMA, 1975) e
‘oasisification' (WILSON, 1976). Ou mesmo para tratar o desaparecimento dos
ambientes desérticos intocados, como Nowinson (1972) se refere à degradação do
turismo de e a transformação de desertos em terrenos baldios, pela sua sobreexposição à veículos 4x4 (VERSTRAETE; 1986).

3.2. Causas, processos e consequências do fenômeno da desertificação

Segundo Ypersele e Verstraete (1986), existe uma enorme complexidade no
entendimento das causas da desertificação. Para Rodrigues; et al (1995, p. 265), essa
questão defronta muitas vezes em situações conflituosas com exemplo à gênese do
processo. Seriam as causas da desertificação puramente antrópicas ou produto da
interação de fatores de ordem física e fatores humanos? E se produto da interação, qual
o peso de cada um dos fatores?
Igualmente importante, mesmo nesse contexto, conforme anteriormente
observado, a definição oficial é ainda atualmente confusa e tanto incompleta. Exemplo
dessa assertiva, Conti (1989) estabelece duas modalidades para o processo da
desertificação: a climática e a ecológica. Nesse estudo, o autor aponta como causas da
modalidade climática as variabilidades nos padrões climáticos levando a uma deficiência
de água no sistema natural. Essas mudanças podem ser resultantes de fenômenos
naturais como desencadeadas pela ação antrópica ou, ainda, decorrer da combinação
de ambos. Quanto à modalidade ecológica, o autor aponta o crescimento demográfico
e a pressão antrópica como geradores de condições semelhantes às dos desertos.
Como produto de causas naturais, Verdum et al (2001), citando Le Houérou,
(1977), destaca que o processo de desertificação está associado à degradação de vários
tipos de vegetação destacando a interferência da variabilidade pluviométrica. O autor
estabelece a mesma escala temporal da existência do processo que aquela da
conferência do Quênia em 1977, contudo define um diferencial quanto à escala espacial
então relacionada tanto nas margens dos desertos como em florestas úmidas.
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Conforme é destacado por Mainguet (1992) apud Alves, Souza e Nascimento
(2009) a desertificação seria revelada pela seca em associação a capacidade de carga
das terras é ultrapassada; ela procede de mecanismos naturais que são acelerados ou
induzidos pelo homem e se manifesta através da degradação da vegetação e dos solos
e provoca na escala humana de uma geração, (25-30 anos), uma diminuição ou
destruição irreversível do potencial biológico das terras e de sua capacidade de
sustentar suas populações.
Nesse caso, para Ypersele e Verstraete (1986) a seca tem sido muitas vezes
intimamente associada com a desertificação. De modo que, devido a seu considerável
impacto econômico, tem sido sempre objeto de investigações preditivos. Entretanto,
segundo vários autores citados em Rodrigues (1987),

as causas da desertificação dificilmente poderiam ser atribuídas às
adversidades do clima, uma vez que não tem sido constatada
mudanças climáticas de proporções significativas nas regiões
semiáridas da terra em tempos recentes. Assim, dificilmente se
poderia aceitar que fatores ecológicos como aridez ou seca possam
provocar processos de desertificação. Já um ecossistema que
apresente predisposição à desertificação (aridez) estará mais
vulnerável à ocupação inadequada, e vai apresentar as consequências
do processo em menor espaço do tempo.

É com base talvez nesses preceitos, que para Nascimento (2013, p. 44), a
desertificação físico-ecológica não ocorre no Brasil, contudo, as implicações de
inabitabilidade e impactos emergentes se assemelham àquela, sobretudo no que tange
ao ressecamento dos solos e ao definhamento dos recursos hídricos.
Igualmente importante, há aqueles autores que destacam a desertificação como
sendo um processo essencialmente desencadeado pela atividade antrópica. PerezMarin et al (2012), por exemplo, destacam que esse é um processo que quase sempre
se inicia com o desmatamento. Nesse caso, conforme ainda ressaltam Rodrigues et al
(1987, 1995) são causas frequentes para a ocorrência desse fenômeno, as atividades
humanas como a pecuária, irrigação, desmatamento, mineração e cultivo excessivo,
além do sistema de propriedade da terra e da superpopulação, entre outros. OliveiraGalvão (2001) citando Wickens (1997), ainda corrobora com o mau uso do solo como
agente determinante no desenvolvimento dos processos de degradação, que resultam
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na desertificação, refletido especialmente a partir do sobrepastoreio, desmatamento ou
uso agrícola inadequado à capacidade de suporte do meio.
Além desses grupos de pesquisadores, há alguns outros que acreditam ser as
causas da desertificação uma combinação de aspectos sociais e ambientais. Para Hare
et al (1992) esse processo inicia-se, em geral, nas zonas naturalmente frágeis e
submetidas à utilização intensiva dos recursos naturais, sem manejo técnico adequado.
Sobre esse contexto, Sales (2002) ainda acrescenta com propriedade:
A pressão da população sobre os recursos naturais, já naturalmente
frágeis, leva à deterioração ambiental gerando um ciclo de pobreza e
miséria, tornando a região cada vez mais vulnerável. A vulnerabilidade
neste caso é resultado da fragilidade ambiental, econômica e social,
constituindo-se em um imbricado processo de retroalimentação.

Galvão e Saito (2003) destacam fundamentalmente ser a desertificação o
resultado da fragilidade natural do meio, frente às ações de uso e ocupação do solo e
da consequente susceptibilidade aos processos de degradação. Exemplo dessa
assertiva, Pereira Neto e Fernandes (2015), destacam uma intrínseca associação da
fragilidade ambiental com o núcleo de desertificação do Seridó.
Nesse contexto, Nascimento (2013, p. 13) ainda corrobora para o fato das
regiões secas possuírem, em grande parte, uma vocação agropastoril desde os
primórdios de sua colonização, que aliada às condições climáticas desfavoráveis, com
consecutivas e cíclicas secas, agrava o processo de degradação nas quais a
sustentabilidade é baixa e a ecodinâmica instável.
Para Goudie (1990) o processo de desertificação incorpora, pois, as atividades
humanas e o fator climático como sendo os principais agentes genéticos. Nesse caso há,
sobretudo, destaque para o excesso de monocultura, o superpastoreio, a salinização e
o desmatamento. Algo que Nascimento (2013, p. 30), ainda relaciona com os totais
pluviométricos e o padrão de vida e pressão antrópica, passando pelo nível de
desenvolvimento das nações e suas políticas de prevenção à degradação e às secas.
Igualmente interessante, Boluda, Carrasco e Oliveira (2005) ainda acrescentam
que é atualmente válido que a desertificação se destaca como sendo o resultado
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combinatório de diversos fatores sociais e ambientais, que de modo interacionados
atuam negativamente em diferentes escalas.
Por último, segundo destaca Verstraete (1986), não há, portanto, um consenso
sobre as causas da desertificação. De modo que o referido autor ainda acrescenta os
argumentos de El-Baz (1983) no qual a desertificação é o resultado de uma “secagem
progressiva do clima de África, como uma tendência que começou há 5000 anos”. E por
outro lado, aqueles autores que como Dregne (1984) “considera a desertificação um
fenômeno global induzido pelo homem”.
Ora destaca-se que se não há acordo sobre quais são as causas do problema, não
se pode concordar sobre o que devesse ser feito a esse respeito. Com relação aos
fenômenos processuais relacionados à desertificação, esses se destacam pela forte
complexidade inerentes aos fluxos de entrada (causas), saída (consequências) e
retroalimentação.
Tratam-se esses processos, conforme é destacado por Ab’Saber (1977, p. 02),
sobretudo, de “todos aqueles fatos pontuais ou areolares suficientemente radicais para
criar degradações irreversíveis da paisagem e dos tecidos ecológicos naturais”. Algo
ainda relacionado, conforme acrescenta o referido autor (op. cit, p. 07), “as degradações
mais graves [...] que atingem a própria funcionalidade dos ecossistemas regionais”.
Para Hare et al. (1992), é esse um processo que pode ser entendido através do
declínio duradouro da atividade biológica, de modo a não surgir como um fenômeno
instantâneo, mas a complementação do processo de degradação da vegetação e do solo.
Algo que remete, pois, a questão de reversibilidade e que Verstraete (1986) destaca ser
então um assunto para debate. Nesse sentido, o referido autor, ao citar Talla e Sengele
(1977), destaca o seguinte:
"nós consideramos a desertificação como sendo o estado de
degradação final e irreversível de um ambiente frágil sujeitas a um
longo clima agressivo e uma pressão humana pesado". Isto pode ser
contrastado com o plano de ação da ONU, que afirma (Organização
das Nações Unidas, 1978) que "o objetivo imediato do Plano de Ação
de Combate à Desertificação é prevenir e deter o avanço da
desertificação, e, sempre que possível, recuperar as terras
desertificadas para o uso produtivo" [tradução nossa].
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Igualmente interessante, se por ventura tratar de um processo, outra questão a
ser colocada seria o entendimento da escala temporal, relacionada às taxas de
velocidade desse fenômeno. De modo que essa, segundo acrescenta Verstraete (1986)
é uma questão muito interessante para se estudar a partir de uma perspectiva histórica.
Nesse sentido, muitos são os autores que citam o “avanço da desertificação”
(WINSTANLEY, 1976, LAMPREY, 1975).
Sobre essa perspectiva, Perez-Marin et (2012, p. 89) ainda atentam que essa não
é uma questão fácil de análise. Nesse sentido, Sampaio, Araújo e Sampaio (2008)
destaca que no contexto dos processos erosivos no SAB, mesmo perdas de grande
magnitude são pouco observáveis em curto espaço de tempo, se não abrirem sulcos de
pelo menos alguns centímetros de profundidade. Algo que pelas características de
erosão laminar no semiárido pode passar despercebido (BERTONI E LOMBARDI NETO,
1999; SAMPAIO et al, 2003; ARAÚJO ET AL., 2005).
Conforme ainda acrescenta Matallo Júnior (2001, p. 79), é desse modo que “os
núcleos de desertificação possuem dinamismo próprio baseado na morfodinâmica
característica do sistema semiárido e têm uma tendência a evoluir em detrimento das
áreas vizinhas por processos regressivos de erosão”. Trata-se a desertificação, pois,
segundo destaca Verdum et al (2001), não como um processo generalizado de
“degradação global em determinadas ecozonas”, mas de uma combinação das variáveis
locais envolto de uma singularidade.
É, além disso, portanto, a desertificação um processo de singularidade dinâmica.
Encontra-se relacionada com uma cadeia de eventos, que se mantem mediante a uma
causa inicial que remete a uma dada consequência e que podem se retroalimentar às
causas originais (SAMPAIO, ARAÚJO E SAMPAIO, 2008). Nesse caso, conforme é
destacado por Oliveira-Galvão (2001, p.10):

a associação e a retroalimentação, no tempo e no espaço, dos
processos desencadeadores (de causa) e resultantes (de efeito) da
desertificação são consideradas como principais responsáveis pela
potencialização de efeitos devastadores da degradação ambiental, em
seus múltiplos aspectos
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Por último, conforme é destacado por Sampaio, Araújo e Sampaio (2008, p. 95),
“o texto da Convenção é claro quanto à degradação ambiental causando desertificação
e quanto à preocupação com as consequências sociais do processo. Mas existe pouca
menção à circularidade de causas e efeitos”.
Com relação as consequências, essas têm sido aparentemente amplamente
discutidas. Nesse sentido, Sampaio, Araújo e Sampaio (2008, p. 95), destacam que
apesar de ser um quadro complexo, o processo parece progredir em fases, a saber: “1)
a degradação do solo em uma certa área; 2) a redução da capacidade produtiva da
agropecuária nesta área; 3) a redução da renda agropecuária; e 4) a deterioração das
condições sociais da população da área”.
Além disso, a partir de sua influência dos e sobre os diferentes componentes
ambientais, são sintomas consequentes de degradação que podem culminar na
desertificação os seguintes processos, a saber (ver Quadro 01):

Quadro 01: Processos de degradação relacionados ao processo de desertificação
Vegetação

1.
Redução da biodiversidade (flora e fauna) e do patrimônio
genético regional consequência da eliminação da cobertura
vegetal original e presença da cobertura invasora.

Solos

2.
Perda do solo pelos processos erosivos ou processos
químicos (salinização ou alcalinização), acompanhada do aumento
da frequência de redemoinhos e tempestades de areia.
3.
Diminuição da fertilidade e produtividade do solo, que
afeta a produção agropecuária.

Recursos Hídricos

4.
Diminuição espaço-temporal da quantidade e qualidade
das águas interiores que afeta principalmente o escoamento
superficial (quantidade e frequência).

Socioeconômico

5.
Na população humana: redução da qualidade de vida das
populações afetadas, com a diminuição da densidade
populacional, relacionado ao abandono de áreas improdutivas;
aumento relativo de jovens e anciões, predomínio do sexo
feminino em função da alta migração do sexo masculino (o que
incrementa os cinturões de pobreza).
6.
No comportamento socioeconômico: diminuição das
fontes de infresso e da relação entre produção e consumo: a
ocupação humana, que era basicamente primaria ou produtiva,
passa a ser secundaria ou consumista.

Fonte: organizado com Rodrigues (1987), Matallo Júnior (2001) e Nascimento (2013)
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Destarte, para Verstraete (1986) “o problema é que a desertificação não é nem
seca nem a erosão do solo, nem a destruição da cobertura vegetal, [...] nem mesmo a
degradação das condições de vida: ela é tudo isso e muito mais”.

3.3. Metodologias associadas aos estudos do processo de desertificação

São variados os métodos para a análise do fenômeno da desertificação. Esses
incluem desde procedimentos “in loco” relacionados a observações, medições e
estimativas, assim como o uso do sensoriamento remoto, em ambos os casos, por vezes,
para a constituição de indicadores de desertificação (SOUZA et al, 1998; RUBIO E
BOCHET, 1999; OLIVEIRA-GALVÃO, 2001).
Nesse contexto, Oliveira-Galvão e Saito (2003) ao realizar uma análise dos
diferentes mapeamentos temáticos relacionados à identificação da desertificação no
semiárido brasileiro, esses destacam a ocorrência de resultados substancialmente
diferentes entre si. De modo a registrarem ainda resultados de grande generalização,
muito mais preditivos e de estimativa do que fidedignos com a realidade apresentada.
Para a referida análise, os autores em questão (op. cit) destacam os estudos, a saber:

1.

Nimer (1980) - “Zoneamento das áreas mais predispostas à desertificação

no Brasil”. Trata-se do primeiro mapeamento regional da desertificação, baseado
unicamente na utilização de indicadores climáticos.
2.

UFPI/IBAMA (1992) - “Susceptibilidade à Desertificação no Nordeste do

Brasil, 1ª aproximação”; que objetiva identificar diferentes graus de susceptibilidade à
desertificação (Rodrigues, et al. 1993). No qual se baseia da identificação de áreas
correspondentes às classes de índice de Aridez Oliveira-Galvão e Saito (2003), segundo
os critérios adotados por UNEP (1992).
3.

UFPI/IBAMA (1995) – “Ocorrência de Processos de Desertificação no

Nordeste do Brasil”. Esse estudo tem como base a aplicação de uma matriz de
indicadores (variáveis causais e resultantes), que é analisada em função dos critérios de
presença (1) ou ausência (0) de cada indicador considerado.
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4.

Riché et al. (1994) - Zoneamento das Áreas em Processo de Degradação

Ambiental no Trópico Semi-árido Brasileiro”, utiliza-se da integração de dados relativos
às características dos tipos de solo predominantes e de informações relativas às práticas
de manejo a eles impostas.
5.

MMA/PNCD (1997) - Ocorrência de Desertificação e Áreas de Atenção

Especial no Brasil. Se baseia na reprodução dos resultados constantes do primeiro mapa
de Susceptibilidade (UFPI/ IBAMA, 1992b). Igualmente interessante, Sampaio, Araújo e
Sampaio (2008) ainda classifica quatro grupos de trabalhos relacionados aos estudos da
desertificação no Brasil que possivelmente desencadeiam em resultados distintivos.
2.

Inclui as apresentações do Seminário sobre Desertificação no Nordeste

(SEMA 1986), nas quais a caracterização foi feita com base apenas em aspectos
ambientais. As áreas identificadas eram desmatadas, sobre solos desnudos e com sinais
evidentes de erosão.
3.

Deste grupo, fazem parte os trabalhos incluídos no Boletim Informativo

da SBCS (Accioly 2000; Oliveira 2000; Saadi 2000) de modo relacionados à discussão do
conceito de desertificação e seus possíveis indicadores. São exemplos ainda os estudos
de Vasconcelos Sobrinho (1978) com a adaptação de indicadores propostos por Reining
(1978). Pelos trabalhos de Rodrigues et al. (1995), com a atribuição de diferentes graus
de susceptibilidade a desertificação. Matallo Junior (2001) e Sampaio et al. (2003) com
o estabelecimento de índices de susceptibilidade e de desertificação, com base na
progressão de etapas do processo: 1) redução na cobertura vegetal; 2) degradação
ambiental; 3) deterioração da agricultura; 4) declínio econômico; e 5) complicações
sociais. De modo que para cada etapa foram listados e discutidos indicadores
específicos. Igualmente interessante, são os estudos relacionados às estimativas da
desertificação ou degradação nos municípios do Ceará (Viana & Rodrigues 1999;
Rodrigues & Viana 2000) ou do Nordeste, como um todo (Lemos 2001).
4.

Tem com base em estimativa da cobertura vegetal, vista por satélite,

incluindo, também observações da erosão. Sobre esse destacam-se os estudos de Leite
et al. (1994, 2003), mapeando a desertificação no Ceará, de Galvão (1994) e Sales (1996)
sobre o núcleo de Gilbués que embora abordem principalmente os aspectos ambientais,
citam efeitos na agricultura e na economia dos municípios envolvidos, e do Seridó (Silva
et al. 2002; Costa et al. 2002) que amplia a descrição do clima e dos solos.
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5.

Há ainda uma vasta literatura sobre secas e seus efeitos e sobre

diferentes formas de degradação das terras no semi-árido Nordestino, que não
relacionaram seus temas à desertificação, embora a ligação possa ser feita.



Indicadores de desertificação como método de análise

No que diz respeito aos estudos da desertificação é de grande interesse a
utilização de indicadores para o entendimento dessa problemática. Segundo destaca
Nascimento (2013, p. 85), a busca dos indicadores de desertificação é marcante na
orientação desses trabalhos, que exibem diferenças quanto aos números, tipos e
critérios de classificação de áreas potencialmente susceptíveis.
Tratam-se os indicadores de um conjunto de aspectos e elementos que servem,
segundo Breekman (2006), para a observação, descrição e análise do estado atual, onde
se permite englobar grande complexidade, a partir de uma informação significativa,
dentro de uma base de dados organizada. É, pois, um determinado fenômeno que,
segundo acrescentam os referidos autores (op. cit), serve para uma descrição
simplificada da realidade e tomada de decisão.
Para Boluda, Carrasco e Oliveira (2005), admite-se que esses elementos (os
indicadores) devam ser sensíveis, fáceis de mensuração, quantitativos, sensíveis às
mudanças e diretamente relacionados com as funções ecológicas básicas. Para
Kazmierczak (1998), citado por Oliveira-Galvão (2001), um indicador ambiental é, pois,
um atributo que quantifica a magnitude do estresse, as características do habitat, o grau
de exposição ao agente estressante ou seu grau de resposta ecológica.
Para a análise da desertificação, segundo ressaltam Rodrigues e Viana (1998) os
indicadores devem ainda atender principalmente aos objetivos de: a) prever a
desertificação antes que ela se inicie; b) vigiar a vulnerabilidade de uma área à
desertificação; c) avaliar a vulnerabilidade de uma área à Desertificação; e/ou d) avaliar
os efeitos dos processos e dos programas de desertificação.
Cada componente avaliado deve ser representado por um indicador específico
(KUST, 1992; NAVAS E MACHIN, 1997). Posteriormente, Boluda, Carrasco e Oliveira
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(2005) destacam que uma vez considerados os critérios dos indicadores, o passo
seguinte seria, pois, eleger os atributos para a avaliação do processo em questão.
Exemplo dessa contextualização, o índice de aridez (IA) destaca-se como sendo
um dos principais parâmetros para atribuição da susceptibilidade de determinado
ambiente para a ocorrência do fenômeno. Foi a partir desse que, segundo destaca
Nascimento (2013), o PNUMA elaborou o Atlas mundial de desertificação. E no qual as
Áreas Susceptíveis à Desertificação do Brasil (ASD) foram determinadas seguindo os
pressupostos norteadores da UNCCD. Sobre essa questão, Nascimento (2013) destaca o
fato de que “esse índice deva sempre ser contextualizado com os fatores que podem
causar a desertificação, para evitar reducionismos e determinismos climáticos”.
Para Matallo Júnior (2001), seriam os indicadores de vegetação, solos e recursos
hídricos àqueles que melhor permitiriam identificar, de fato, à perda da capacidade
produtiva da terra relacionados ao processo de desertificação. Os indicadores sociais
serviriam apenas para ajudar na caracterização do fenômeno, não devendo “ser
considerados como parte do processo de identificação dos processos de desertificação”.
Como indicadores de vegetação têm sido sugeridos: espécies vegetais chave
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1982), produtividades primária e secundária, estratificação
da vegetação, presença de plântulas, vigor do rebrote, produção de propágulos, índice
de diversidade e composição de espécies. Ao passo que é interessante ressaltar que,
embora haja alguma informação sobre estas variáveis no semiárido nordestino, ainda
não foi buscada sua relação com degradação ambiental (MATALLO JÚNIOR, 2001).
Em todo caso, o desmatamento consta ainda como um dos principais indicadores
de desertificação de todos os trabalhos brasileiros que abordaram o tema. Entretanto,
é preciso atentar para o caráter dinâmico da desertificação e não admiti-lá como
presente apenas pela pobreza da vegetação de uma área, que pode refletir somente
condições ambientais difíceis. Para a variável solos, Doran e Parkin (1996), inclui
parâmetros físicos (granulometria, conteúdo de água e densidade aparente), químicos
(pH, matéria orgânica, CE, NO3-N, NH4-N, P extraível, C total, e N total) e biológicos (C
e N da biomassa microbiana e N potencialmente mineralizável).
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Nesse caso, acrescente-se ainda que se as perdas de solo são pouco observáveis,
outros dos efeitos da erosão são mais nítidos e têm sido sugeridos como indicadores
(VASCONCELOS SOBRINHO 1982; VIANA & RODRIGUES 1999; MATALLO JÚNIOR 2001).
Desafortunadamente, não há dados sobre nenhum deles na região. Os mais diretos são
os pedestais de erosão, tormentas de pó e areia, escoamento das águas barrentas,
carregadas de sedimentos, presença de sulcos e voçorocas, entre outros.
Igualmente interessante, ressalte-se ainda que com a proposição de diferentes
metodologias, diferentes são os resultados e as áreas identificadas, conforme é
apresentado por Oliveira-Galvão e Saito (2003) (ver Figura 06):

Figura 06: Mapas de identificação da desertificação por diferentes metodologias

Fonte: Oliveira-Galvão e Saito (2003)
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2.3.4. Distribuição espacial do fenômeno da desertificação no mundo

Apesar de não ser um fenômeno em completo conhecido, com relação às suas
causas, processos e consequências, esse é de fato um processo que se revela de modo
preocupante em todas as regiões secas (áridas, semiáridas e sub-úmidas secas) ao redor
do globo. Nesse caso, é interessante destacar, segundo ressalta Verdum et al (2001),
que esse não é um processo generalizado de “degradação global em determinadas
ecozonas”, mas uma combinação das variáveis locais envolto de uma singularidade.
Cerca de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados (19,0% da
superfície terrestre do planeta) estão ameaçados pela desertificação, distribuídos em
mais de dois terços do mundo e cerca de 150 países. Entretanto, se pautados na
natureza do solo e da vegetação, incluindo áreas de desertos e semidesertos, a área
total se aproxima dos 43,0% da superfície terrestre do planeta. Nesse caso, nota-se
ainda uma considerável extensão afetada por um avançado processo de desertificação
(9,115,000 Km²), se constituindo, pois, em uma área maior que o Brasil (UNCOD, 1977).
Nota-se com o contexto exposto, que as áreas afetadas pela desertificação se
encontram, pois, diretamente relacionadas com as regiões secas do mundo. Ao passo
que quase metade da superfície terrestre da terra, igual a 6,45 bilhões de hectares, ou
47% é composta de terras secas, ainda habitadas por um quinto do mundo população
ou 1,2 bilhões de habitantes no ano 2000. (UNEP, 1997).
A diferença dessas zonas áridas, semi-áridas e sub-húmidas está possivelmente
no seu grau de aridez. Nesse caso, esse se apresenta como sendo o resultado da
interação entre vários elementos climáticos e evapotranspiração. Igualmente
importante, segundo documento da UNESCO, a base ambiental dessas regiões é
definida pelas características, a saber: baixos totais de precipitação, ainda pouca
frequente, irregular e imprevisível; grandes variações diárias de temperaturas; solos
pobres em matéria orgânica e, especialmente frágeis; vegetação esparsa; escassez ou
falta de água para consumo humano e animal; com biota adaptada as variáveis
climáticas. Some-se à complexidade social paralelo à capacidade de suporte do meio.
Para o Brasil, de acordo com os dados oficiais, as áreas susceptíveis à
desertificação (ASD’s) abrangem 1.338.076km² em 1.482 municípios, sendo habitada
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por mais de 30 milhões de pessoas (BRASIL, 2004; SOUSA, ARTIGAS E LIMA, 2015). Algo
que corresponde, basicamente, ao que se conhece oficialmente como sendo o “Polígono
das Secas” (1.000.000 Km²) e que se encontra periodicamente sujeito à períodos de
estiagens (CARVALHO, 1988). Essas foram determinadas seguindo os pressupostos
norteadores da UNCCD, que propõem a adoção do índice de aridez (IA), base da
classificação climática de Thorntwaite (1941). Em dados mais recentes, divulgados pelo
CGGE (2016), essas áreas podem ser melhor identificadas, a saber:

Fonte: CGEE (2016)
Oficialmente, de acordo com o PANBRASIL, entre as áreas onde os processos de
desertificação estão mais avançados, destacam-se os núcleos de desertificação com
destaque no Brasil aos núcleos de Cabrobó (PE), Gilbués (PI), Irauçuba (CE) e Seridó (RN).
Por definição, esses podem ser considerados como áreas com degradação da cobertura
vegetal e do solo em uma condição de irreversibilidade, reflexo da excessiva exploração
e pressão antrópica (BRASIL, 2004; VASCONCELOS SOBRINHO, 1971).
Especificamente no que diz respeito ao núcleo do Seridó (RN/PB), o qual a
presente tese encontra-se estruturada, segundo destaca Duque (1953, p.45), ainda em
meados da década de 1950, essa é a região “mais erodida do Nordeste”; de modo a já
“não mais existir solo nas colinas e as árvores e os arbustos se localizam muito
distanciados pela dificuldade de enraizamento”. Trata-se de um núcleo de desertificação
(ver Figura 07) que, apesar das incongruências quanto ao método de análise, se destaca
como consenso em torno da problemática exposta.
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Figura 07: Diferentes níves de susceptibilidade à desertificação no estado potiguar

Fonte: Carvalho, Gariglio e Barcelos (2000)

Conforme é ressaltado por Pereira Neto e Fernandes (2015), em recente estudo
sobre o referido núcleo de desertificação, a degradação ambiental torna-se ainda mais
preocupante nas áreas de maior fragilidade potencial, onde as condições geoecológicas
impedem ou dificultam a regeneração da vegetação em meio à uma possível
oportunidade para o reestabelecimento de seu tênue equilíbrio.
Nesse caso, as manchas de maior instabilidade integram e tendem a
compreender os municípios componentes do núcleo de desertificação do Seridó. Sobre
o recorte pesquisado, merecem destaque os trabalhos, a seguir:

1.

Silva et al. (2001) - caracteriza os recursos naturais de um fragmento do

núcleo de desertificação do Seridó (RN – PB).
2.

Costa et al. (2002) – destaca-se pelo uso do sensoriamento remoto, em

uma interessante análise da biomassa regional do Seridó/RN.
3.

Oliveira-Galvão (2003) – como tese de doutoramento faz uma

interessante análise do fenômeno da desertificação, a partir da integração de diferentes
indicadores, enfatizando ainda o núcleo do Seridó potiguar.
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4.

Carvalho (2003) – referência ao mapeamento de áreas susceptíveis à

desertificação no Rio Grande do Norte, com destaque para as áreas em avançado
processo no núcleo Seridó.
5.

Costa et al (2009) – analisa o nível de degradação de um recorte da

Caatinga no núcleo de desertificação do Seridó (RN/PB), a partir do emprego dos
procedimentos fitossociológicos.
6.

Almeida (2012) – realizou pesquisas de mestrado e doutorado no núcleo

de desertificação do Seridó paraibano;
7.

Pereira Neto (2013) e Pereira Neto e Fernandes (2015) – pesquisa de

identifica e analisa a fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do Seridó (RN/PB), com
destaque para a instabilidade e desertificação.
8.

Damasceno e Souto (2014) – apresenta uma análise de indicadores

biológicos do núcleo de desertificação do Seridó na Paraíba.
9.

Pereira Neto e Fernandes (2016) – destaca a fragilidade emergente e os

aspectos de degradação da bacia hidrográfica do Seridó.

Apesar da importância das referidas pesquisas, segundo é destacado por Souza,
Suertgay, Lima (2009), ao fazer referência ao Cariri paraibano, somente a partir da
década de 1990 é que esse problema começa a ser realmente pesquisado, ao passo que
até agora, são poucos os trabalhos em específico. Nesse sentido, com base no
desmatamento, erosão e a consequente perda ou diminuição da fertilidade, os referidos
autores (op. cit) ressaltam não haver quase nenhuma análise laboratorial que comprove
essas observações. É um contexto, que certamente recai também sobre a realidade do
núcleo do Seridó (RN/PB).

3.5. Estrutura geoambiental de terras secas com reflexo no semiárido brasileiro
Diversas abordagens e classificações têm sido usadas na delimitação de regiões
climáticas, a exemplo dos modelos de Köppen (1936), Thornthwaite (1948), Gaussen
(1954), Emberger (1955), Meigs (1957), entre outros. Algo de fundamental importância
para o entendimento de como se relacionam e distribuem as estruturas geoambientais
e os processos associados, dentro de um contexto sobre a superfície da terra.
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No caso das regiões semiáridas, por exemplo, a dificuldade de delimitação
consiste por serem essas, segundo destaca Bailey (1979), áreas caracterizadas por uma
mistura de estados intermediários entre condições verdadeiramente áridas e outras que
são típicas de regiões mais úmidas.
Conceitualmente, se caracterizariam por abranger um complexo geográfico
relacionado às áreas de baixa precipitação, relacionadas, sobretudo, ao fenômeno das
secas. Ao passo que, com relação à localização das regiões secas do globo, Tricart e
Cailleux (1969) destaca ser algumas dessas áreas do tipo zonais e outras resultantes de
sua posição geográfica, que introduz o referido fenômeno de maneiras variadas.
Para Noin (1998), existe uma grande diversidade de regiões secas no mundo. De
modo que, diferentes são suas intensidades de precipitação, da mesma forma que suas
composições florísticas, feições fisionômicas, formas de relevo, faunas nativas ou seus
tipos de solo e substratos geológicos. E variados também são os povos que as habitam,
suas culturas, formas de produção, uso e ocupação do solo. A única coisa comum a todas
as regiões semi-áridas é a baixa pluviosidade. Tudo o resto varia tanto que não é prático
para pensar em termos de procura de soluções universais (HUDSON, 1987)
Em termos gerais, a compreensão da estrutura e do funcionamento atual da
paisagem, deveria ainda envolver o conceito dinâmico de espaço-tempo, segundo a qual
é destacada Ab’Sáber (2007) como sendo uma resultante de heranças, relacionadas à
processos e estruturas dominantes pretéritas. Destarte, os fatores e elementos
associados às estruturas e dinâmicas geoambientais de regiões secas serão em seguida
caracterizados, em uma visão sistêmica, com reflexos ao semiárido brasileiro.



Situação geográfica e aspectos geoambientais de regiões secas

São vários os fatores envolvidos que explicaria a azonalidade dessas regiões no
globo, cuja posição latitudinal é bastante variada. Algo, pois, ainda extremamente
complexo de se entender. Igualmente interessante, Tricart e Cailleux (1969) destacam
três fatores da disposição geográfica que intervêm na mesoescala, a saber:
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a)

Correntes Marinhas: relacionadas à maior ou menor potencialidade de

evaporação das aguas oceânicas, de acordo com as temperaturas encontradas;
b)

Orografia: em regiões onde a circulação atmosférica e/ou a umidade

segue uma direção predominante, a intercalação de um relevo desempenha
importante e continuo papel sobre a região situada além (sotavento), de modo
a se constituir em áreas mais secas.
c)

Disposição Paleoclimática:

Acrescente-se à essas causas, a subsidência de células atmosféricas em zonas de
alta pressão. Além disso, poder-se-ia destacar a associação de forças e dos mecanismos
relacionados ao desenvolvimento e trajetos das massas de ar (sistemas
frontogenéticos), com a irregularidade dos padrões pluviométricos de modo a
atribuirem determinada aridez sobre o clima de uma região.
A localização dessas áreas pode ser melhor observada através do inventário das
regiões secas do globo, realizado por Meigs (1957) para a UNESCO com base no índice
de umidade/aridez, proposto por Thornthwaite (1948) (ver Figura 08). Segundo Tricart
e Cailleux (1969), essas regiões recobririam cerca de 1/3 das áreas continentais do
mundo, com cerca de 33,6% das terras continentais, de modo ainda estimados em
26,3% pela proposta de Koppen e em 30,6% por Thornthwaite em 1943.
Figura 08: Localização das regiões secas (hiper-áridas, áridas e semiáridas) do mundo

Fonte: FAO (2002)
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Destarte, as características gerais de regiões secas se apresentam de modo
bastante complexas; de modo que essas poderiam se caracterizar, segundo Tricart e
Cailleux (1969), através de recursos hídricos escassos, com forte evaporação e variações
de temperatura, por vezes extremas, com condições para o desenvolvimento da vida
não muito boas e riqueza de espécies animais e plantas geralmente menor.


Aspectos geoambientais na configuração das paisagens semiáridas

Para Tricart e Cailleux (1969), associados à deficiência de água os fatores
litoestruturais potencializam os efeitos da seca no globo com o “ressecamento” das
paisagens. De modo que, os afloramentos de rochas compactos são desfavoráveis à
vegetação por conta da ausência de infiltração e impossibilidade ou maior dificuldade
do armazenamento de água subterrânea. É justamente nesses ambientes que se
encontram as formações vegetais com características de xerofitismo acentuado.
Igualmente importante, com relação as formas do relevo, essas são muito
específicas para regiões secas. No geral predomina-se a formação de pedimentos, então
relacionados às vastas superfícies de aplanaimentos, de modo inclinados cuja superfície
ascende em direção a relevos residuais íngremes – os inselbergs (AB’SABER, 1974;
TRICART, 1969; CHRISTOFOLETTI, 1969). Contexto esse decorrente do processo de
pediplanação (PENK, 1953; KING, 1956), ou mesmo de echtplanação (BÜDEL, 1963;
1982), relacionados às variações ou alternâncias climáticas.
São regiões decerto caracterizadas por um sistema morfogenético e predomínio
de ações mecânicas, de modo que quase não são encontrados processos específicos. De
modo que as formas essenciais do relevo são provenientes das ações controladoras que
normalmente ocorrem também em outras regiões do globo: água, vento, variações de
temperatura e umidade, com ou sem geadas. Entretanto, são esses elementos decisivos
para a elaboração das formas próprias das regiões secas: fragmentação de rochas, glacis,
campos de dunas, entre outros (TRICART E CAILLEUX, 1969).
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Aspectos hidroclimáticos

Para Sharma (1998) as regiões secas do mundo apresentam elevada radiação
incidente, acentuadas variações sazonais de temperatura, baixa umidade, fortes ventos,
precipitação esporádica (porém intensa e com alta variabilidade espaço-temporal),
taxas de escoamento superficial com forte variabilidade e curta duração.
Segundo Grigs (1994), apesar das regiões semiáridas tropicais apresentarem
baixas taxas de precipitação, essas são maiores que as médias de precipitação às demais
terras secas, áridas e semiáridas do mundo. Ainda segundo o referido autor (op. cit),
observa-se frequentemente à formação de chuvas convectivas, com alta intensidade,
pequena duração e elevada frequência, com reflexos, consequentemente, pois, para
uma elevada capacidade erosiva.
Uma das principais características dessas regiões diz respeito ao fenômeno da
seca, acompanhada geralmente de balanço hídrico deficiente e índice de aridez
acentuados, de modo a se constituírem em importantes elementos limitantes para o
meio ecológico. Segundo acrescenta Tricart e Cailleux (1969), com relação aos aspectos
climáticos associados à seca, esses compreendem basicamente dois elementos: a
pluviosidade e um certo número de elementos conexos, como temperatura e ventos,
que influenciam o estoque hídrico por intermédio da forte evaporação.
Em todo caso, para Ribot, Najam e Watson (1996), a água se torna, pois, o fator
mais precioso e limitante no desenvolvimento nas áreas semiáridas.



Aspectos pedológicos

Boulet et al (1984) analisando solos do continente africano, por exemplo,
ressalta que à gênese desses solos decorreria, sobretudo, das variações do material
original, da própria drenagem ao longo da encosta (catena) ou mesmo como relíquias
pertencentes e originárias de formações passadas, geralmente climática - muitas vezes
como sistemas de transformação. Sobre essa assertiva, Boucquier (1973) ainda destaca
para o fato de que o gradiente de chuva em regiões tropicais teria um papel semelhante
ao tempo na distribuição dos solos.
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Em meio a essa complexidade, segundo é destacado por Hudson (1987), a
variedade de solos nas terras secas torna-se imensa, ainda que os alfisols e aridisols
representem mais da metade do total (HUDSON, 1987). Em todo caso, os solos dessas
regiões se diferem em sua origem, estrutura e propriedades físico-químicas. No caso das
terras áridas, por exemplo, destacam-se ainda, especialmente, a forte lixiviação de
nutrientes e o intemperismo intensivo de minerais, embora sejam esses dois processos
retardados com a diminuição da precipitação.
Com relação à fertilidade natural (que depende em grande parte do teor de
matéria orgânica do solo), essa é de maneira geral frequentemente baixa. Na zona
semiárida, os Arenosols e Cambissolo são bastante difundidos e incluem solos arenosos
grosseiros, areias finas e solos areno-argilosos. Nesses, a retenção de água é pobre e o
conteúdo de nutrientes, é geralmente baixo. Em termos gerais, eles incluem ainda os
Calcisols, Gypsisols, Leptosols (FAO, 2015).



Aspectos fitossociológicos

No contexto de ambientes semiáridos, segundo destaca Maia (2012, p. 29), a
adaptação das espécies típicas se revela através de diferentes padrões “da forma, na
cor, no metabolismo, nos ciclos vitais e organização social”. De modo que, são exemplos
dessa adaptação, o clareamento das cascas, a diminuição do tamanho das folhas, e os
processos vitais de floração e frutificação em associação às condições climáticas.
Segundo acrescenta Tricart e Cailleux (1969), a vegetação das regiões secas se
encontra, pois, adaptada principalmente pelo fator limitante e inibidor do meio natural:
a escassez de água. De modo que, ainda acrescentam os referidos autores (op. cit, p.
36), destacam-se como forma de adaptação os aspectos, a saber:

1. Fisionômicos: aquisição de bulbos, formação de espinhos em vez de folhas,
tamanho

folicular

reduzido

na

tentativa

de

limitar

a

evapotranspiração,

desenvolvimento de tecidos suculentos, e complexidade do sistema radicular;
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2. Modificação do ritmo biológico: quando em condições favoráveis, há uma
aceleração do ritmo de desenvolvimento concentrado nas fases iniciais do ciclo de vida,
na qual a germinação é extraordinariamente rápida. Os ramos crescem em poucos dias
após a chuva, seguidos por folhas. As flores podem surgir em 2 ou 3 semanas após as
chuvas ter desencadeado o despertar repentino. As sementes são formadas, caem, e a
planta entra em uma nova ‘fase’. Algumas plantas perdem as folhas (xerofitismo) e só
persistem bulbos ou rizomas, que, eles próprios, surpreendentemente resistem ao
ressecamento. Essas podem até prolongar o seu período de atividade para 3 ou 4 meses,
se a umidade for adequada e, em seguida, fazer duas ou mais sucessivas florações.

Em termos gerais, as Savanas e as Savanas-Estepes podem ser então
caracterizadas como os ecossistemas típicos das terras secas. De modo que, essas
constituem ecossistemas tropicais marcados por forte sazonalidade (geralmente verões
chuvosos/invernos secos) relacionados ao estresse hídrico; ao passo que, em sua maior
parte, a vegetação constitui uma cobertura herbácea contínua de gramíneas e
ciperáceas, com descontínua presença de árvores e arbustos. Uma mistura bastante
interessante, pois, de vegetação herbácea e lenhosa (FROST et al, 1986; WALKER, 1987).
Igualmente interessante, a dinâmica desses ecossistemas, em termos de
estrutura e composição de espécies compreende três tipos de fatores regulatórios ou
determinantes, a saber: a) forças externas (ex. clima), b) processos internos (ex.
competição) e c) efeitos de oportunidade (ex: queda de sementes em um “local seguro”
ou mesmo ausência/presença da atividade antrópica).



O homem como agente geográfico de transformação das terras secas

Apesar das terras secas se revelarem como ambientes desafiadores, o
(semi)árido tem uma população relativamente importante, do ponto de vista
demográfico (NOIN E CLARKE, 1998). De modo que há ainda, sobretudo, uma estreita
relação entre as dinâmicas do ambiente com as próprias dinâmicas sociais resultando
em uma das principais características dessas regiões, que é o caráter das migrações
sazonais – reflexo da indisponibilidade de recursos (FAO, 2015; GROVE et al, 1997).
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Outra característica marcante da estrutura social são os sistemas pastoris –
geralmente móveis – comuns a todas as regiões de sequeiro de ecossistemas de
montanha na América Latina, Europa e Ásia para as savanas da África (FAO, 2015). Uma
atividade evoluída resultante das relações simbióticas entre as pessoas e certas espécies
de animais. Com certa dose de recursos hídricos, essas regiões possibilitam uma o
cultivo de uma grande variedade de culturas, de modo a render mais pesadamente, pois,
do que em qualquer outro lugar do mundo (GROVE et al, 1997).



Reflexos geoambientais sobre o semiárido brasileiro

Em termos gerais, Ab’Saber (1999) ressalta ser a região semiárida brasileira um
dos três núcleos de semelhante associação na América do Sul, sobrepostos em um
contexto geoambiental de características predominantemente úmidas. Um ambiente
que se destaca, sobretudo, pela azonalidade. Algo que corresponde a aproximadamente
42,0% da região nordeste, dispostos em 11,0% do território nacional (MMA, 1997).
Segundo é destacado por Lucena e Steinke (2015), entre os fatores geoambientais
relacionados ao clima semiárido brasileiro destaca-se, a saber:

A localização latitudinal e as modestas cotas altimétricas da região
explicam as elevadas temperaturas registradas anualmente. O
predomínio de depressões interplanálticas situadas entre maciços e
chapadas, a localização geográfica com relação às massas de ar
atuantes, as grandes migrações da ZCIT, agindo conjuntamente ou não
com as teleconexões, à exemplo do ENOS, e a formação e localização
de VCANs, exemplificam, resumidamente, a complexidade climática
na gênese da semiaridez do [...] Nordeste brasileiro.

Trata-se de um dos semiáridos mais densamente povoados de todo o mundo,
envolto por um complexo mosaico de características e dinâmicas sociais e ambientais
distintas (AB’ SABER, 1974, 2007; ANDRADE-LIMA, 1981; DUQUE, 1953, 1964) em
aparente instabilidade potencial. De modo a apresentar, pois, grande diversidade no
domínio físico (estrutura geológica, relevo, clima e hidrografia) e no domínio biológico
(vegetação e fauna) (SILVA et alii, 1993a). Com reflexos sobre uma grande variedade de
paisagens e (sub)sistemas geoambientais (SOUZA, et al, 1996).
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Capítulo III
CARACTERIZAÇAO E COMPARTIMENTAÇÃO
GEOAMBIENTAL DO NÚCLEO SERIDÓ
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4.

CARACTERIZAÇAO E COMPARTIMENTAÇÃO GEOAMBIENTAL DO

NÚCLEO SERIDÓ - BRASIL
A primeira questão a ser colocada no entendimento de qualquer sistema natural
perpassa pela própria identificação do objeto de análise e da escolha de suas variáveis
relevantes (CHRISTOFOLETTI, 1999). De modo ainda, a caracterizar os elementos
constituintes associados à forma, ao arranjo estrutural e a composição integrativa.
Sobre essa assertiva, a paisagem surge como uma entidade global (BERTRAND,
1972) de modo a admitir implicitamente uma dinâmica comum entre os elementos
componentes. Para Sotchava (1978, p. 88), é, pois, a homogeneidade das condições
naturais o fator principal de toda a paisagem, ainda relacionada à escala de análise. Essa
é uma abordagem que, para Souza (2000), pressupõe a integração e síntese dos aspectos
físico-naturais e, porventura, as alterações resultantes das atividades antrópicas.
No que diz respeito à região do Seridó, por exemplo, são ainda escassos os
estudos integrados, de modo a ser ainda considerado um dos quatro núcleos de
desertificação do Brasil (VASCONCELOS SOBRINHO, 1974; BRASIL, 2004). Ressalte-se ser
esse um assunto ainda atualmente bastante debatido acerca de sua existência e formas
de avaliação e análise (HERRMANN E HUTCHINSON, 2005).
Nesse contexto, a identificação de diferentes possíveis (sub)sistemas
geoambientais do núcleo Seridó, representativos no contexto regional, deve possibilitar
e fornecer interessantes subsídios para o entendimento da organização, estrutura e
sobre o referido fenômeno (a desertificação), no contexto e cenário da região semiárida.
De modo que será ainda enfatizado, nesse momento, uma abordagem interdisciplinar,
segundo as proposições de Souza et al (1996). De modo ainda a se complementar com
proposições acerca de suas potencialidades e limitações.
Destarte, a análise acerca da organização do conjunto decorrente das relações
entre os elementos confere a estrutura, o estado e a função do todo. Ou seja, o esforço
sistêmico, conforme ressalta Christofoletti (1999, p. 04), é o de entender como as partes
estão integradas em uma totalidade, “[...] compreender o conjunto mais do que suas
partes”. O sistema a priori como o objeto de análise.
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4.1. Aspectos Morfoestruturais

É a estrutura geológica do Nordeste bastante complexa, de modo relacionada à
um mosaico litológico do embasamento cristalino. Essa corresponde em grande parte à
Província Borborema (ALMEIDA et al., 1977) caracterizada por ser uma entidade tecnotermal afetada pelo Brasiliano – Orogenia Pan-Africana – em 750-540 Ma (BRITO NEVES
et al., 2000) de modo ainda reativadas por processos de neotectônica (MATOS, 1992).
Apresenta em suas zonas de cisalhamento fortes tendências direcionais de E-W
e NE-SW, (VAUCHES et al., 1995) destacando-se, sobretudo, por terrenos gnáissicosmigmatitíco-graníticos e algumas coberturas metassedimentares, metavulcanosedimentares, ou cinturões de metamorfitos (BRITO NEVES, 1983), conforme o mapa
geológico regional (ver Figura 09).

Figura 09: Litoestrutura da Província da Borborema, com destaque a área da pesquisa

Fonte: Brito Neves (1983)

Sobre essas assertivas, acerca dos sistemas de dobramentos, Brito Neves (1983,
p. 23) destaca para o fato de serem essas áreas “muito e diferencialmente trabalhadas
pela erosão, e são muito acidentadas do ponto de vista geomórfico”. Ao passo que,
segundo acrescenta o referido autor (op. cit):
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Esta erosão diferencial forma feições de cristas residuais (“serras”) das
litologias mais resistentes consoante o “trend” estrutural dominante.
Há casos extremos de arrasamento erosional, e de modo geral há uma
expressão topográfica movimentada e definida que caracteriza e
pontificam estes tipos de terrenos, e suas estruturas lineares.

A expressão topográfica dos maciços relacionados aos terrenos e extensos
complexos gnassicos e migmatíticos, granitoides brasilianos e um variado mosaico de
rochas graníticas, essas são de natureza litológica mais resistente, nas quais se
preservam as principais frações e retalhos dos pediplanos do Planalto da Borborema,
exibindo porções positivas do relevo (BRITO NEVES, 1983).
Especificamente sobre o recorte espacial da pesquisa, esse integra os sistemas
de dobramentos marginais Seridó e os terrenos gnáissicos-migmatitíco-graníticos Rio
Piranhas, então relacionados à presença de litotipos o Grupo Seridó e do Complexo
Caicó, respectivamente (Ver Figura 10). Além disso destaca-se a intrusão de alguns
corpos ígneos, com a presença de granitoides indiscriminados, associados ao
magmatismo brasiliano. Em termos gerais, essas unidades litoestratigráficas podem ser
melhor descritas, a saber2:
a) Complexo Geológico Caicó e São Vicente (gnaisses e migmatitos);
b) Grupo Seridó (micaxistos e formações ferríferas);
c) Formação Seridó (micaxistos feldspáticos ou aluminosos)
c) Formação Jucurutu (gnaisses diversos)
d) Formação Equador
c) Suítes intrusivas (granitoides indiscriminados);
d) Depósitos quaternários representados pela formação Cacimbas e pelos
sedimentos aluviais do holoceno, e;
Igualmente interessante, o domínio estrutural e litológico regionais, justifica a
presença e a extração de vários minerais, que possuem elevada importância econômica,
tais como os pegmatitos da formação do Equador (com ênfase sobre as micas, berilos e
quartzo) e a extração da scheelita no município de Currais Novos, no estado do Rio
Grande do Norte. Igualmente interessante, resulta em diferentes fácies de paisagens

Segundo MORAIS E BARROS, 1960; SUDENE, 1971; FELIPE, 1978;
ANGELIM; MEDEIROS e NESI, 2006.
2
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Figura 10: Unidades geológicas sobre o recorte espacial da pesquisa, no núcleo de desertificação do Seridó potiguar

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

____________________________________________________________________________

É o sistema morfopedológico um complexo mosaico resultante das combinações
físico-naturais do semiárido brasileiro. Algo reflexo das condições bioclimáticas e
litológicas regionais, com influência e predominância direta e indireta dos processos de
intemperismo pretéritos e atuais. No recorte espacial da pesquisa, destacam-se, a saber:
o Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja, Maciços Residuais e as Planícies Fluviais.
O Planalto da Borborema, por exemplo, corresponde à um conjunto estrutural
de maciços ou blocos falhados e dobrados, em vasta superfície dômica, então
caracterizado por dois níveis altimétricos distintos (AB’SABER, 1967), ao longo da
fachada do Nordeste oriental do Brasil. Geneticamente, encontra-se associado à
fragmentação da Pangeia e ao magmatismo continental Cenozoico (CORREA et al.,
2010), como símbolo do arqueamento máximo do escudo nordestino (SAADI, 1993). Na
região do Seridó potiguar, relacionado ao embasamento cristalino, destaca-se,
sobretudo, a associação dos Neossolos Litolicos nas cristas e Argissolos, nos planos.
Com relação à Depressão Sertaneja, trata-se essa unidade de um histórico
processo de pediplanação e coalescência de pedimentos, com diferentes níveis de
erosão e setores de relevo dissecado em colinas rasas (SOUZA et al, 1996; BRANDÃO,
2003). Destaca-se por extensas superfícies aplainadas com topografias situadas entre 50
e 300 metros de altitude, de modo interrompidas por relevos isolados, onde se verificam
o predomínio dos processos de dissecação, então relacionadas ao processo de erosão
diferencial das rochas (MAIA, 2014). Há nessa unidade o predomínio, sobretudo, da
classe dos Luvissolos Crômicos nas áreas mais rebaixadas e os Neossolos Litólicos nas
áreas relacionadas aos inselbergs e cristas (ver Figura 11).
As Planícies Fluviais, por sua vez, aparecem como importantes áreas planas
resultantes de acumulação fluvial (aluvial), sujeitas a inundações periódicas
correspondendo às várzeas atuais (SCHUMM, 1977; IBGE, 2009). No recorte da
pesquisa, encontra-se relacionada aos cursos dos rios Salgado e Acauã. Em termos
gerais, se sobressaem os Neossolos Flúvicos e Planossolos de grande fertilidade natural.
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Figura 11: Unidades geomorfológicas sobre o recorte espacial da pesquisa, no núcleo de desertificação do Seridó potiguar
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4.3. Aspectos Hidroclimáticos

Nada seja tão preciso no semiárido quanto a incerteza acerca da dinâmica dos
padrões espaço-temporais do clima. De modo que a transformação das paisagens
naturais dessa região são reflexo, sobretudo, da materialização dos aspectos climáticos.
Se apresentando, pois, como importante input no desenrolar dos processos naturais.
Na região do Seridó potiguar observam-se, sobretudo, baixos totais médios
anuais de precipitação entre os 400 mm a 800 mm, com interessante padrão espacial
em ordem decrescente sobre direção de leste para oeste (HARGREVES e IBGE apud
Cestaro, 1991; MEDEIROS, 2005; PEREIRA NETO, 2013) (ver Figura 12).
Igualmente importante, verifica-se alto índice de radiação solar em torno das
2.800 a 3.200 horas/ano, elevadas temperaturas médias anuais ao redor dos 27,5°C, de
modo a caracterizar elevadas taxas de evapotranspiração ao redor de 2.000 mm
(MOLINIER et al., 1994; VARELA-FREIRE, 2002). Um contexto que se configura pelo
balanço hídrico negativo na maior parte do ano, de modo ainda associado à ocorrência
frequentes do fenômeno das secas, com repercussões às atividades socioeconômicas.
Sobre essa assertiva, com relação a análise do balanço hídrico da região do
Seridó, verifica-se em termos gerais que as chuvas são concentradas entre os meses de
fevereiro e maio (ver Figuras 13a/b/c); apresentando pequenos excedentes hídricos no
período chuvoso, ao longo do setor oeste do recorte espacial, no município de Caicó.
Há, igualmente ao padrão de pluviosidade, uma acentuação do déficit produzido e dos
índices de aridez, conforme direção do setor oeste para leste do recorte pesquisado.
Destarte, para efeitos de ilustração, Molinier et al. (1994) corrobora para a
presença da grande a variabilidade pluviométrica anual existente nos padrões climáticos
do semiárido. Neste sentido, Grigs (1994) acrescenta que apesar das regiões semiáridas
tropicais apresentarem baixas taxas de precipitação, essas são maiores do que às demais
terras secas, áridas e semiáridas do mundo. De modo que, podemos ainda
frequentemente observar a formação de chuvas convectivas, com alta intensidade,
pequena duração e elevada frequência, com reflexo à elevada capacidade erosiva.
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Figura 12: Distribuição espacial dos totais médios pluviométricos do núcleo de deserficação do Seridó potiguar
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Figura 13a: Resultado para o balanço hídrico para o município de Caicó/RN (1978-2014)

Figura 13b: Resultado para o balanço hídrico para o município de Florânia/RN (1978-2014)

Figura 13c: Resultado para o balanço hídrico para o município de Cruzeta/RN (1978-2014)
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4.4. Aspectos Fitoecológicos

O recorte espacial da pesquisa, encontra-se integralmente inserido sobre o
domínio semiárido das caatingas brasileiras3. Em termos gerais, a vegetação apresenta
características ecológicas distintas (caráter de xerofilismo, tamanho foliar reduzido,
entre outras) como forma de adaptação às condições climáticas próprias do semiárido
(DUQUE, 1953; ANDRADE-LIMA, 1981; MAIA, 2012).
Ressalta-se ser a vegetação de Caatinga, ainda atualmente, erroneamente
caracterizada por uma fitofisionomia homogênea; apresenta senão uma grande
diversidade de paisagens e tipos vegetacionais, diretamente relacionados ao complexo
geoambiental. Para Andrade-Lima (1981), o conceito de Caatinga seria, pois, melhor
descrito como sendo “caatingas”, o qual vem a ser utilizado no decorrer desta pesquisa.
Em termos gerais, segundo proposta de Duque (1953), o recorte espacial da
pesquisa, seria, pois, melhor representado pela região fitoecológica de mesmo nome da
região territorial presente em toda a sua extensão – o Seridó. Conforme ressalta o
referido autor (op. cit), essa vegetação seria aquela que mais se assemelharia à savana
então encontrada em outros países. A diferença estaria no fato de que a savana seria
uma mistura de capins com árvores e arbustos; ao passo que na vegetação denominada
Seridó, os arbustos e as cactáceas se encontrariam mais densos, dotados de grande
agressividade e o capim estaria presente somente quando sob à formação de pastagens.
Em termos gerais, a maior parte da vegetação de Caatinga encontrada na região
do Seridó potiguar se caracteriza pela predominância de árvores e arbustos
frequentemente degradada – com o predomínio de apenas uma espécie pelo caráter de
pioneirismo (Jurema-Preta/Mimosa tenuiflora [Willd.]).
Segundo acrescenta Maia (2004), seria essa uma espécie de “caatinga arbórea
devastada ao nível de arbusto”, devido à histórica degradação decorrente da sobreexploração sobre toda esta extensão. Entretanto, conforme ressaltam Pereira Neto e
Silva (2012), em algumas áreas específicas, como as áreas serranas, ainda se encontram
importantes refúgios da flora regional.

3

Segundo denominação de Ab’Saber (2007) acerca dos domínios de natureza no Brasil.
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4.5. Sistemas geoambientais no Seridó potiguar: o esforço de integração

Os sistemas geoambientais identificados sobre o recorte espacial da pesquisa,
são: Depressão sertaneja do Seridó potiguar, Planalto da Borborema; Inselbergs e
Serras Secas; Maçico residual da Formiga, Planícies Fluviais Semiáridas. A tipologia em
consideração é destacada, sobretudo, pelas características naturais e de localização.

4.5.1. Superfícies Pediplanadas dos Sertões Seridoenses

Esse sistema se apresenta como um dos principais geoambientes não somente
no âmbito do Seridó potiguar, mas também com relação ao Nordeste brasileiro.
Segundo é destacado por Ross (2009, p. 84), em âmbito regional, a Depressão Sertaneja
corresponderia à superfície rebaixada e aplanada, “constituindo superfícies de erosão
que secciona uma grande diversidade de litologias e arranjos estruturais”.
Embasado por terrenos cristalinos, esse sistema destaca-se como reflexo de um
histórico processo de pediplanação. De modo que, embora corresponda a rochas muito
antigas, relacionadas ao Pré-Cambriano, a Depressão Sertaneja se constituiria em um
dos geoambientes mais recentes dentro do contexto regional.
Igualmente importante, devido à sua grande extensão territorial, esse sistema
compreende importantes espacializações dos totais pluviométricos que quando
amparados pela variação dos aspectos lito- e morfoestruturais acabam por caracterizar
diferentes superfícies de erosão. Estes níveis são denominados de Pd3, Pd2, Pd1, sendo
o Pd3 a superfície mais antiga e elevada e o Pd1 o nível de pedimentação, e/ou formação
de terraços aluviais, mais recente e topograficamente mais rebaixados.
Sobre essa assertiva, destacam-se os postulados de Lester King acerca da
evolução do relevo, com a identificação de diferentes níveis topográficos e suas
respectivas superfícies erosivas (ANDRADE, 1958; BIGARELLA e ANDRADE, 1964).
Com base nessa contextualização, e guiando-se pela dissecação do relevo, em
associação aos diferentes níveis de erosão obtém-se, pois, diferentes subsistemas
geoambientais então relacionados à grande unidade da Depressão Sertaneja do Seridó
potiguar. Ao passo que, sobre esses subsistemas haveria ainda um mosaico bastante
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diversificado derivado dos fatores controladores. De modo que, a própria rede de
drenagem se apresenta como superficial, muito ramificada e de regime intersazonal
reflexo desse contexto. As reservas subterrâneas ficam restritas aos aquíferos fissurais.
Como resultante dessa amálgama, destacam-se classes de solos rasos a
mediamente profundos, com evidência à associação de Luvissolos, Planossos, Argissolos
e com certa frequência, alguns afloramentos rochosos, ou de pavimentos desérticos. Ao
passo que a vegetação de Caatinga se apresentaria com uma grande diversidade
fisionômica em resposta às interações dos componentes ambientais. No caso da região
do Seridó potiguar, as caatingas de porte arbóreo recobrem as áreas mais planas e as
arbustivas as áreas morfologicamente mais degradadas com solos mais pobres.
Em âmbito regional, a Depressão Sertaneja compreende, portanto, diferentes
fácies de paisagens com características e dinâmicas próprias. Uma condição que tende
a se refletir em diferentes potencialidades para o desenvolvimento de atividades
humanas, assim como ecodinâmicas e níveis de estabilidade diferenciados.
Em termos gerais, com relação à capacidade de suporte deste ambiente, verificase que entre as suas principais potencialidades estão as águas superficiais, que são
limitadas pela irregularidade pluviométrica; solos férteis, limitados pela pouca
profundidade e frequência de afloramentos rochosos; extrativismo vegetal, limitado
pelo avanço da degradação dos recursos naturais; topografia favorável ao
desenvolvimento viário, assentamentos humanos, limitados pela alta suscetibilidade à
erosão dos solos, impedimento à mecanização e irregularidade pluviometria.

a) Superfície de aplanamentos conservados (Pd1) dos sertões de Caicó;

Geologicamente, esse subsistema compreende rochas do complexo Caicó. De
modo a ainda se tratar de uma das áreas mais aplainadas sobre o recorte espacial da
pesquisa (ver Figura 14), destacando-se pelas cotas altimétricas mais rebaixadas e
presença dominante das classes dos Luvissolos Crômicos. Nesse contexto, apresenta
ainda uma marcante presença de cursos hídricos, em sua maioria afluentes do Rio
Seridó.
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Esse contexto remete à uma vegetação de Caatinga arbustiva-arbórea, com
fortes características de degradação ambiental refletindo na baixa diversidade de
espécies, por vezes, com a dominância da jurema preta (Mimosa tenuiflora) em
decorrência de seu caráter de pioneirismo no estrato vegetal.

Figura 14: Depressão sertaneja nas proximidades da cidade de Caicó/RN

Fonte: acervo do autor
As atividades agropastoris se destacam como potenciais para esse subsistema,
em decorrência de seu histórico processo regional de desenvolvimento, ainda
fortemente arraigado à cultura do sertanejo seridoense. Entretanto, ressalte-se para a
necessidade de manejo, uma vez que a sobre-exploração das atividades desenvolvidas
pode acarretar como consequência à compactação, o avanço dos processos erosivos, a
perca de fertilidade e salinização dos solos.

b) Superfície de aplanamentos conservados (Pd2) dos sertões de Cruzeta

Diferentemente do subsistema referente à superfície de aplanamentos
conservados (Pd1) dos sertões de Caicó, essa unidade encontra-se relacionada à um
nível topográfico de ligeiramente mais elevado, embora também contemple um
interessante aplanaimento de base local. Trata-se de uma área de grande interesse
científico, pelo complexo arranjo geoambiental encontrado.
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Essa área envolve, em associação à planura topográfica e fraca dissecação, uma
presença marcante de argissolos. Algo que tende a potencializar o despontar de algumas
lagoas naturais e forte potencial para a ocorrência de aquíferos com volume freático
considerável. Como consequência a vegetação adquire porte diferenciado, com relação
às outras áreas da Depressão Sertaneja, pelas características predominantes arbóreas e
arbóreo-arbustivas (ver Figura 15). Além da relevância dessa contextualização, em
termos de região semiárida, a área apresenta ainda uma forte presença de tapiocangas
– destacando-se como potenciais indicadores de mudanças paleoclimáticas (!).

Figura 15: Superfície de aplanamentos conservados (Pd2) dos sertões de Cruzeta

Fonte: acervo do autor
Igualmente interessante, apesar do potencial científico e ecológico dessa área
para a implantação de unidade de conservação, a mesma encontra-se atualmente
voltada (infelizmente) para o desenvolvimento da mineração de ferro. Algo que o poder
público deve atentar para a frequente necessidade de fiscalização ambiental.

c) Superfície de colinas dissecadas/degradadas (Pd2) de Cruzeta/Acari.

Esse subsistema apesar de integrar os mesmos níveis topográficos da superfície
de aplanamentos conservados (Pd2) dos sertões de Cruzeta, apresenta moderada
dissecação do relevo. Nessa unidade destacam-se os micaxistos da formação Seridó que
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em associação às características de forte cisalhamento estrutural e planos de
xistosidade, parecem, pois, potencializar o papel das ações ou processos erosivos no
modelado do relevo em decorrência de sua fraca resistência litológica.
Sobre essa assertiva, os cursos hídricos entalham e acabam ainda por delinear o
modelado geoambiental, a partir dos quais o padrão direcional dos lineamentos
estruturais serve como fator controlador (ver Figura 16). Apesar do predomínio dos
Luvissolos Crômicos, esses já se encontram bastante comprometidos pelas ações
erosivas e remoção dos horizontes superficiais, reflexo ainda da forte ação das chuvas
torrenciais associadas às coberturas vegetais de caatinga com pouca proteção aos solos.
Figura 16: Superfície de colinas dissecadas/degradadas (Pd2) de Cruzeta/Acari

Fonte: acervo do autor

É, pois, uma área com grave processo de degradação ambiental integrada ao
núcleo de desertificação do Seridó, que necessita urgentemente de medidas e ações
mitigativas para a promoção do desenvolvimento local/regional.

d) Cristas Residuais e Inselbergs

No que se referem aos relevos residuais de menor dimensão, sobre o recorte da
pesquisa, esses são frequentemente representados pelos alinhamentos de cristas
residuais e inselbergs. Se apresentam de modo dispersos sobre a superfície sertaneja,

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

____________________________________________________________________________

com variação brusca de declives, geralmente com topos aguçados. Segundo Maia (2015,
p. 239), caracterizam-se ainda como relevos que “ocorrem principalmente em áreas de
intrusões graníticas que atualmente estão sendo exumadas pela erosão diferencial”.
Geneticamente, os inselbergs se apresentam, pois, como interessantes formas
residuais derivadas de erosão diferencial, constituídos por litologias mais resistentes ao
intemperismo do que os terrenos circundantes. Assim, é o Inselberg uma forma
escultural, que reflete influências da estrutura e da litologia.
Como unidades geoambientais, sobre o recorte espacial da pesquisa, esses
possuem variações altimétricas variadas entre os 250 a 700 m, associados à declives
abruptos, forte influência do embasamento cristalino e influencias microclimáticas de
maior umidade e menores médias de temperaturas – com relação ao sistema da
Depressão Sertaneja. Esses se destacam, sobretudo, pela predominância de Neossolos
Litólicos, por vezes, associados a presença de afloramentos rochosos. Algo que se reflete
em diferentes padrões de Caatingas, desde arbustivas a arbóreas-arbustivas, de acordo
ainda com a estrutura e profundidade dos solos e a natureza lítica associada.
Igualmente importante, Pereira Neto e Silva (2012) destacam que sobre o
recorte espacial dessa pesquisa, essas unidades podem ser ainda caracterizadas como
importantes áreas refúgios da biodiversidade regional. De modo que essas apresentam,
pois, um interessante acrescimento no número e diversidade de espécies da flora. De
modo que se revelam como de grande potencial para o ecoturismo, educação ambiental
e desenvolvimento de pesquisas científicas.

4.5.2. Maciço Residual da Formiga

Constitui-se por diferentes litologias do embasamento cristalino, relacionadas ao
complexo Caicó. O modelado apresenta feições aguçadas (cristas), convexas (colinas) e
de topos planos. Essas feições são intercaladas por vales, estreitas (em forma de V) ou
ligeiramente alargadas nos setores de suavização topográfica (SOUZA e OLIVEIRA, 2006).
Preponderam nessa unidade, sobre o recorte espacial da pesquisa, totais médios
pluviométricos em torno dos 700 a 800 mm. De modo que as temperaturas típicas do
semiárido são atenuadas pelo efeito altimétrico, sem, porém, ser muito contrastante
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com a unidade geoambiental da depressão sertaneja. Segundo ressaltam Souza et al
(1996), e em paralelo ao que se é verificado também no Seridó potiguar, nas feições
dissecadas em colinas rasas e topo plano há ocorrência de Argissolos vermelhoamarelos, moderadamente profundos; e nas vertentes declivosas os Neossolos litólicos.
Essa unidade é representada pelo conjunto de cristas na forma de maciço, em
espécie de abaulamento, conhecido regionalmente como Serra da Formiga. Trata-se de
um relevo residual com dimensões consideráveis, localizadas basicamente na unidade
da Depressão Sertaneja, em rochas do embasamento cristalino (ver Figura 17).

Figura 17: Maciço Residual da Formiga com visão do município de Caicó/RN

Fonte: acervo do autor
Esse sistema geoambiental pode ser ainda dividido em duas subcompartimentações, a partir da integração dos elementos físico-naturais, a saber:

a) Superfícies de cristas e topos aguçados do Maciço da Formiga

Esse subsistema do Maciço da Formiga se caracteriza pelos fortes declives e
presença marcante dos Neossolos Litolicos. Nesse caso, embora note-se certa
semelhança com os subsistemas da unidade geoambiental do Planalto da Borborema,
as superfícies de cristas e topos aguçados do Maciço da Formiga se individualizam por
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estarem essas últimas compreendidas em um contexto de maiores totais pluviométricos
médios anuais e aspectos geológicos distintos (ver Figura 18).
Em sua litoestrutura esse subsistema compreende as rochas relacionadas ao
complexo Caicó, dispostos sobre um conjunto de falhamentos/lineamentos, destacamse com a presença de solos rasos. De modo a se refletir, quando na ausência da
cobertura vegetal, na intensificação dos processos morfogenéticos.

Figura 18: Superfícies de cristas e topos aguçados do Maciço da Formiga

Fonte: acervo do autor

Tratam-se de áreas que possuem o potencial para o ecoturismo, ações de
educação ambiental e para a conservação da biodiversidade regional. Ao passo que
necessitam ainda de ações de manejo, visando a mitigação dos processos erosivos
correspondentes às áreas com forte instabilidade ambiental.

b) Superfície do paleoplano argiloso do Maciço da Formiga

Esse subsistema destaca-se pelo aplanamento de fraca dissecação, com relevo
suave-ondulado, relacionado à presença de solos mais profundos à exemplo dos
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Argissolos (ver Figura 19). De modo a se refletir em uma densa cobertura vegetal de
Caatinga, ainda associada no aumento do número de espécies presentes.
Nesse contexto, embora não necessariamente se constitua como um maciço
úmido, esse possui algumas de suas características básicas com exemplo ao incremento
da umidade. Para Souza e Oliveira (2006), essas unidades possuem balanço hídrico
duplamente beneficiado, uma vez que além da maior umidade, existe a modificação do
regime térmico pela altimetria, provocando maior nebulosidade e diminuição da
insolação e temperatura e por consequência a diminuição da evapotranspiração.

Figura 19: Superfície do paleoplano argiloso do Maciço da Formiga

Fonte: acervo do autor
Nesse contexto, entre as potencialidades geoambientais desse subsistema do
Maciço da Formiga podem-se destacar o patrimônio paisagístico e genético, a realização
de pesquisas científicas e ações relacionadas à educação ambiental. Entretanto, quando
em presença de maiores declives, algumas áreas apresentam maiores limitações em
função da alta susceptibilidade a erosão que constituem as classes dos Argissolos.
O reconhecimento da capacidade de suporte dessas áreas subsidia, portanto, o
planejamento territorial ambiental. De modo que, em termos gerais, o referido
subsistema geoambiental tem forte potencial e vocação para o estabelecimento de
unidades de preservação/conservação ambiental representativo do contexto regional.
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4.5.3. Planalto da Borborema dos Sertões Seridoenses

Esse sistema geoambiental “afigura-se como uma vasta superfície dômica”, com
diferentes níveis topográficos regionais, apresentando baixo potencial de águas
subterrâneas decorrente acentuada declividade e impermeabilidade dos terrenos
associados (SOUZA et al, 1996, p. 18). De modo a se constituir, todavia, como uma
importante difusora regional da rede de drenagem para a Depressão Sertaneja.
Com relação ao recorte espacial da pesquisa, sobre esse geoambiente recaem as
áreas com os menores totais pluviométricos médios anuais, que, em conjunção à
litoestrutura cristalina e aos grandes declives, se é verificado uma predominância das
associações de solos rasos, relacionados à classe dos Neossolos Litolicos e constante
presença de afloramentos rochosos. Esse é um contexto que resulta, por vezes, em uma
vegetação de Caatinga de grande rusticidade e características hiperxerófilas acentuadas.
Nesse contexto, destaque-se ainda um interessante incremento da aridez em
direção leste, possivelmente resultante do fator de sotavento do Planalto da
Borborema. Algo que em associação às condições pedológicas refletiriam em condições
especificas, com a potencialização e ‘favorecimento’ do fenômeno da desertificação.
São áreas que apresentam, em termos gerais, processos que denotam uma
instabilidade morfodinâmica em potencial quando na ausência da cobertura vegetal.
Entretanto, em meio a presença de uma cobertura vegetal densa dessas áreas
conseguiriam manter o equilíbrio dinâmico existente.
Destarte, em face a diversidade regional dos aspectos lito e morfoestrutural do
Planalto da Borborema, esse compreende ainda diferentes compartimentações, com
características e dinâmicas próprias, com grande potencialidade para o ecoturismo e
ainda para as atividades de mineração. Sobre essa assertiva, sobre o recorte espacial
dessa pesquisa, destacam-se ainda os (sub)sistemas, a saber:

a)

Serras secas do complexo granítico Acari/Currais Novos

Esse subsistema se destaca pelo conjunto de serras baixas, associadas a corpos
graníticos (suítes intrusivas) e presença dominante da classe dos Neossolos litolicos; de
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modo então associados à uma vegetação de Caatinga mais aberta, embora com
diversidade mais elevada com relação às suas áreas circundantes.
Apresenta ainda um relevo bastante dissecado, em função de ser essa uma área
contraforte com a Depressão Sertaneja, destacando-se pelo potencial de entalhamento
perante a presença dos cursos hídricos afluentes do Rio Acauã, que desponta sobre o
antigo boqueirão local, como área de superimposição fluvial e que acaba por represar
onde atualmente é o açude Gargalheiras (ver Figura 20).

Figura 20: Serras secas do complexo granítico Acari/Currais Novos

Fonte: acervo do autor
Esse subsistema se destaca pelo seu potencial turístico, em sua função de sua
expressiva beleza cênica. Em suas proximidades, destacam-se o Cânion dos Apertados,
considerado uma das maravilhas do estado potiguar, assim como o açude público de
Gargalheiras. Além disso, apresenta-se como uma área com expressivo potencial para a
atividade de mineração. Algo que tem sido de considerável importância para a economia
regional, com destaque à extração de Shelita no município de Currais Novos/RN. É um
contexto, que requer planejamento e manejo para a sustentabilidade desse subsistema.

b)

Serras secas e morros baixos relacionados à Formação Seridó

Caracteriza-se por altimetria acentuada, em torno dos 600m e presença dos
Neossolos Litólicos, relacionadas ao Planalto da Borborema, de modo a diferir das Serras
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secas do complexo granítico Acari/Currais Novos, por estarem associadas aos aspectos
litológicos da Formação Seridó (ver Figura 21).
Nesse caso tende a fornecer menor resistência ao processo de intemperismo,
ainda associados ao microclima topográfico de maior umidade, destacando-se pelos
Neossolos litolicos que ganham profundidade quando na ausência de fortes declives.
Por essa razão, em decorrência de uma maior permoporosidade das rochas e em
decorrência de um maior grau de fraturamentos há, sobretudo, um maior potencial para
a infiltração e o armazenamento de águas subterrâneas. De modo que, diante de um
considerado estado de conservação, a cobertura vegetal se assemelha muito com o
complexo granítico Acari/Currais Novos, ganhando porte arbóreo-arbustivo e arbustivoarbóreo e espécies com DAP expressivos, como exemplo à Umburana cearensis.

Figura 21: Serras secas e morros baixos relacionados à Formação Seridó

Fonte: acervo do autor
Esse subsistema se destaca pelo potencial de conservação, uma vez que integra
o núcleo de desertificação do Seridó e se observam crescentes o desenvolvimento atual
da atividade de mineração em suas proximidades. Igualmente importante, às Serras e
Morros baixos relacionados à Formação Seridó se destacam pela beleza cênica da
paisagem que através do manejo adequado, possuem potencial para o desenvolvimento
sustentável da região do Seridó potiguar.
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Depressão Interplanáltica da porção Borborema em Currais Novos

Esse subsistema se caracteriza pela fraca dissecação e relevo suave-ondulado,
relacionadas à formação Seridó e presença de solos rasos, nas proximidades de Currais
Novos/RN – em pleno Planalto da Borborema (ver Figura 22). Difere da Depressão
Sertaneja, por estar situada numa área topograficamente mais elevada – 375m.
Nesse caso, é interessante ressaltar, que conforme se avança em direção oeste
do recorte espacial da pesquisa, incrementa-se as condições de aridez, que por sua vez
se refletem em uma vegetação de Caatinga arbustiva aberta, com caráter de nanismo e
baixa densidade de indivíduos. Nesse contexto, nota-se ainda uma primazia dos
processos erosivos laminares, com a quase inexistência de horizontes pedológicos. O
que de fato acentua e reflete o avançado processo de desertificação nessa localidade.

Figura 22: Depressão Interplanáltica da porção Borborema em Currais Novos

Fonte: acervo do autor
Nesse contexto, apesar de se destacar historicamente pela atividade de
mineração, se caracterizando como um dos maiores produtores de shelita no Brasil, esse
é um dos subsistemas que mais merecem atenção com relação à complexidade
socioambiental inserida. É um subsistema que reflete em seus elementos físico-naturais
os efeitos de seu avançado processo de desertificação, correspondente ao núcleo
Seridó. Trata-se ainda de uma área com grande potencial à geodiversidade regional.
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4.5.4. Planícies Fluviais dos Sertões do Seridó

Referente às Planícies Fluviais, essas aparecem como importantes áreas planas
resultantes de acumulação fluvial (aluvial), sujeitas a inundações periódicas
correspondendo às várzeas atuais (SCHUMM, 1977; IBGE, 2009). Segundo o IBGE (2009),
essas ocorrem principalmente nas áreas de vales com preenchimento aluvial,
relacionadas aos baixos cursos e menor capacidade de transporte dos sedimentos.
São compostas regionalmente pela classe dos Neossolos Flúvicos, moderados a
imperfeitamente drenados e com fertilidade natural média a alta. Além destes, pode-se
encontrar os Planossolos e Vertissolos (SOUZA, et al, 1996). Os mesmos são revestidos
por diferentes espécies vegetais que bordejam os canais fluviais, pois estes apresentam
as melhores condições de solo e água, formando as matas ciliares.
Constituem, no geral, áreas de destaque regional nos sertões semiáridos, pois
abrigam melhores condições de solos e disponibilidades hídricas (SOUZA, 2000). São
áreas que se apresentam como verdadeiros oásis ou áreas de exceções dentro das
condições ambientais reinantes da Depressão Sertaneja.
Nesse caso, acrescente à importância social dos rios regionais que foram às
primeiras estradas utilizadas pelos colonizadores que se aventuravam pelos seus leitos
secos. Segundo Ab’Saber (2003, p. 96):

Desde o início da colonização [...]. O cavalo facilitava os deslocamentos
de pessoas e mercadorias pelo leito seco dos rios, pelas veredas
situadas à margem de pequenas e estreitas matas ciliares ou pelos
primeiros caminhos rasgados no dorso das colinas sertanejas.

No recorte espacial da pesquisa, essa unidade é destacada pelos rios integrantes
da microbacia hidrográfica do rio Salgado, sub-bacia do rio Seridó, e hierarquicamente
abaixo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Assu. Nessa área preponderam totais
médios pluviométricos em torno dos 700 mm, que em associação a extensa faixa de
aluviões permitem a presença de um grande potencial de águas subterrâneas e,
consequentemente, à presença e o desenvolvimento de extensas áreas de matas
ciliares, de porte mais elevado. Nesse (sub)sistema destaca-se o perímetro irrigado do
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município de Cruzeta/RN relacionado às condições geoambientais, é apontado como um
importante produtor de frutas e hortaliças (ver Figura 23).
Figura 23: Unidade Geoambiental das Planícies Fluviais no município de Cruzeta

Fonte: acervo do autor
Segundo Felipe (1978), na região do Seridó potiguar, as planícies fluviais se
constituem de areias finas a grosseiras, cascalhos e camadas de argilas com matéria
orgânica. Trata-se, sobretudo, de áreas com grande potencial para o desenvolvimento
de práticas agrícolas, para a subsistência regional das comunidades locais.
Apresentam-se como geoambientes de ecodinâmica integrade, mas que são
atualmente fortemente afetadas pelas ações antrópicas de pressão e degradação; se
demonstrando, pois, como áreas altamente instáveis do ponto de vista emergente.
Aliado à dinamicidade social e ambiental no semiárido (BIGARELLA, 2003), as
Planícies Fluviais do semiárido com ênfase para o Seridó potiguar são áreas com grande
potencial para o desenvolvimento de práticas agrícolas e subsistência das comunidades
locais. Destacam-se como potencialidades a oferta de recursos hídricos subterrâneos; o
desenvolvimento da agricultura irrigada; as atividades ligadas ao lazer; entre outros.
Como limitações, destacam-se as restrições legais à preservação das matas ciliares;
inundações sazonais; salinização dos solos; expansão urbana nos baixos cursos fluviais;
vulnerabilidade a poluição/contaminação dos recursos hídricos. Destarte, segue o mapa
síntese das unidades geoambientais identificadas no Seridó (ver Figura 24).
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Figura 24: Compartimentação geoambiental de (sub)sistemas representativos do núcleo Seridó/RN
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Quadro 02: Sistemas ambientais identificados sobre o recorte espacial do Seridó/RN
Capacidade de Suporte
Características Gerais (Geossistemas)

Aspectos de Pressão e Degradação
Potencialidades

Maciço residual, conhecido regionalmente como Áreas de proteção ambiental
Serra da Formiga, apresenta topos planos com
Extrativismo
presença de argissolos vermelhos-amarelos
espessos, e vegetação de Caatinga arbóreaEcoturismo.
arbustiva densa.

Depressão sertaneja, com diferentes níveis de
aplanaimento, com a ocorrência de sulcos de
erosão em áreas de maiores declives.
Predominância de Luvissolos com sobreposição de
vegetação de Caatinga arbustiva

Agropecuária

Planície fluvial, sujeita a inundações periódicas,
com o predomínio de aluviões e vegetação de
caatinga arbóreo-arbustiva (matas ciliares).

Agricultura Irrigada

Ecodinâmica
Ambiente de transição tendendo a

Perca do material genético regional

estabilidade, com o favorecimento dos
processos formadores de solos

Agricultura e Pecuária

(pedogênese),

Compactação, perca de fertilidade e

Ambiente de transição tendendo a

salinização do Solo

instabilidade, quando em decorrência

Pecuária Extensiva

de maiores declives.

Cristas residuais e Inselbergs, apresentam
Áreas de proteção ambiental
Neossolos Litólicos, e uma vegetação muito
variada, desde caatingas arbustivas a arbóreasEcoturismo
arbustivas.

Planalto da Borborema, apresenta diferentes
níveis de dissecação, com destaque aos Neossolos
Liitólicos, e uma vegetação de Caatinga com porte
reduzido.

Limitações

Mineração

Salinização do Solo

Solos rasos, presença de afloramentos
rochosos, movimentos de massas

Ambiente de transição tendendo a

Retirada das matas ciliares, em áreas

instabilidade

de preservação permanente

Ambientes de forte instabilidade

Solos rasos, presença de afloramentos

Ambiente de transição tendendo a

rochosos, forte presença de

instabilidade, com o favorecimento

ravinamentos

dos processos morfogenéticos.
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A região do Seridó potiguar destaca-se uma grande variedade de sistemas
geoambientais. Refletem essa composição o embasamento cristalino, o clima semiárido
quente e seco, a presença de solos rasos e pedregosos, desenvolvidos pela predominância
de um intemperismo físico, além de uma vegetação de caatinga hiperxerófila e cursos fluviais
intermitentes e/ou efêmeros.
Os aspectos morfoestruturais são de fundamentais importância para a identificação
e caracterização de sistemas geoambientais, ao passo que em associação às condições
litoestruturais, climáticas, pedológicas e da cobertura vegetal resultam em um mosaico
paisagístico de grande complexidade (ver Fig. 27). Nesse contexto, o primeiro nível de
abordagem geomorfológica, proposta por Ab’Saber (1969) se caracteriza como um
importante método subsidiário para a análise integrada dos elementos e fatores
geoambientais intrinsecamente associados.
Sobre o recorte espacial da pesquisa, os (sub)sistemas geoambientais identificados,
são, portanto, ambientes de grande complexidade sistêmica, resultantes da combinação e
integração de uma variedade de aspectos e elementos – dinâmicos – com formas e processos
próprios, resultantes de mecanismos pretéritos e atuais. De modo que, a compartimentação
geoambiental em questão, se apresenta, pois, como uma importante ferramenta subsidiaria
às ações do planejamento territorial ambiental.
Sobre a região do Seridó, essa variação de ambientes e paisagens decorre, sobretudo
de uma interessante variação espacial dos aspectos litoestruturais, hidroclimáticos e
morfopedológicos, ao longo do recorte espacial da pesquisa. A compartimentação é algo de
fundamental importância, mesmo que indireta a análise dos processos ecodinamicos e
estrutura superficial.
A identificação dos sistemas geoambientais (geossistemas) do Seridó potiguar,
representativas dentro do contexto e cenário regional, é de significativo e interessante
subsídio para a compreensão sobre a variação espacial e dinâmica dos elementos, estruturas
e aspectos geoambientais, com destaque à identificação de suas diferentes potencialidades
e limitações. De modo que, sobre o contexto regional pesquisado, essa análise tende a
fornecer importantes subsídios ao entendimento da desertificação.
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Capítulo IV
ESTRUTURA SUPERFICIAL DE PAISAGENS SEMIÁRIDAS
DA CAATINGA SERIDÓ
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5.

ESTRUTURA SUPERFICIAL DE PAISAGENS SEMIÁRIDAS DA CAATINGA SERIDÓ
Apesar do entendimento conceitual da paisagem enquanto um complexo sistêmico

e dinâmico, envolto por uma infinidade de inter-relações, esse se torna ainda, na maioria
das vezes, algo difícil de ser concebida em sua totalidade. De modo que para Bertrand (1972,
p. 02), essa, a paisagem, não se traduz apenas como uma “simples adição de elementos
geográficos disparatados”.
Algumas abordagens se desenvolvem como tentativas de se entender uma dada
realidade, de grande complexidade, através de proposições metodológicas. Exemplo dessas
abordagens, a Geoecologia se apresenta atualmente como uma das tentativas mais
promissoras à análise da paisagem com base nos diferentes enfoques relacionados à análise
estrutural, funcional, dinâmico-evolutivo e antropogênico.
No que diz respeito à estrutura das paisagens, segundo é destacado por Rodriguez,
Silva e Cavalcanti (2004, p. 111), essa se caracterizaria como a “forma de sua organização
interior”, de modo que ao analisa-la acabar-se-ia por “conhecer sua essência”. Nesse caso,
conforme acrescentam os referidos autores (op. cit), o entendimento dessa complexidade
estrutural recai no modo de integração dos componentes geoambientais, através de
formações integrais e sobre as diferentes formas de organização do sistema paisagístico.
Igualmente interessante, observa-se o conceito de estrutura superficial proposto por
Ab’Saber, (1969), servindo como interessante subsidio ao estudo acerca da organização das
paisagens. Sobre essa proposição, segundo destaca Casseti (2004, s/n), com base nos
parâmetros geomorfológicos, esse refere-se a:
toda forma de depósito relacionada a uma determinada condição climática,
entende-se que desde as menores extensões, como os depósitos de
vertentes ou detritos de encostas, a exemplo dos pedimentos detríticos
associados a relevos residuais, até maiores, como as superfícies de
aplainamento, de extensão regional, se caracterizam como tal.

Conforme já abordado brevemente na problematização, nesse nível da pesquisa
procura-se identificar e analisar os aspectos relacionados às características fitossociológicas
e composição da cobertura vegetal e de fertilidade dos solos, de modo então direcionados
pela fase anterior relacionada à compartimentação dos (sub)sistemas geoambientais
identificados. Conforme já ressaltado, os pontos de amostragem dizem respeito ao transecto
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que perpassa diferentes sistemas ambientes anteriormente identificados e analisados no
Seridó potiguar (ver Fig. 28).
Nesse momento expõe-se, pois, as características que integram o que entendemos
constituir a estrutura superficial, reflexo das paisagens semiáridas do Seridó potiguar – o
estrato biótico relacionado à vegetação e os solos. Em termos gerais, observa-se, sobretudo,
uma diversidade paisagística condicionante à estrutura superficial a ser identificada e
analisada que, por sua vez, dependendo da escala analisada, reflete um caótico mosaico
geoecológico bastante diverso.
Destarte, os resultados obtidos e apresentados são, portanto, de fundamental
importância ao entendimento dos padrões estruturais das paisagens semiáridas, com
destaque subsidiário para a análise do fenômeno da desertificação – e sua possível
predisposição geoecológica. De modo a então se caracterizar como uma importante fonte
para à proposição de alternativas e restrições ao planejamento territorial ambiental da
Caatinga Seridó. Os dados podem ser melhor observados, a seguir:

5.1. Cobertura pedológica na Caatinga Seridó/RN: padrões espaciais de fertilidade e
estado de degradação atuais

Em relação ao domínio semiárido das caatingas brasileiras, do ponto de vista de sua
cobertura pedológica, esse pode ser caracterizado pela sua grande diversidade pedológica
então associado a complexidade litológica e morfoclimática dessa região do Brasil.
Referente à extensão do recorte espacial da pesquisa, no que se refere às regiões
morfopedológicas, destacam-se, a saber: a) o Planalto da Borborema, com a predominância
dos Neossolos Litolicos; b) a Depressão Sertaneja, com a predominância dos Luvissolos
Crômicos; c) os Inselbergs e alguns maciços residuais, com a presença dos Neossolos Litolicos
e; d) as Planícies Fluviais, com a predominância dos Neossolos Flúvicos (ver mapa 04).
Em termos gerais, a área pode ser caracterizada pela presença de uma cobertura
pedológica de pouca espessura e de grande pedregosidade. Não obstante, destacam-se
ainda pequenas manchas de solos de grande profundidade próximos ao sopé de serras, dos
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cursos de água como rios e reservatórios hídricos (açudes, lagoas, entre outros),
relacionados à predominância de classes como os Argissolos ou Neossolos Flúvicos.
Há ainda sobre a paisagem inúmeros afloramentos rochosos, caracterizados pela
exposição de diferentes tipos de rochas, com reduzidas porções de materiais detríticos
grosseiros não consolidados. Tratam-se de importantes microbiomas que se destacam por
avançado processo morfogenético, proveniente das forças litológicas e atmosféricas.
A morfopedologia dessa área é reflexo de um mosaico complexo envolto por
características distintas, de acordo com as inúmeras e variáveis combinações dos sistemas
naturais do semiárido. Algo resultante das condições bioclimáticas e litológicas regionais,
com forte influência do embasamento cristalino e intemperismo físico. Nesse caso,
desponta-se sobre os pontos analisados as características, a seguir:

Ponto 01 – Depressão Sertaneja localizada no município de Caicó/RN

Correspondente às superfícies de aplanamentos conservados (Pd1) dos sertões de
Caicó, de modo que se destaca pela predominância de Luvissolos Crômicos então
caracterizados por uma textura areia franca nos seus primeiros 20cm de profundidade.
Apresenta baixa saturação das bases de pouca fertilidade (41,3V%), baixa quantidade
de matéria orgânica (20,3% M.O) e magnésio, mas alta concentração de fósforo. Quando na
ausência da cobertura vegetal apresentam importantes ravinamentos (ver Figura 25a/b).

Figura 25: Solos relacionados ao ponto 01 (a), ainda associados a processos erosivos (b).

Fonte: acervo do autor (2016)
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Ponto 02 – Fertilidade do Maciço residual da Formiga no município de Caicó/RN

Destaca-se por uma área de fraca dissecação, com relevo suave-ondulado, embora
relacionada à área topograficamente elevada (600m). Corresponde à solos mais profundos,
com destaque a classe de Argissolos de textura franco arenosa. Quimicamente, sobre o
recorte pesquisado, apresenta uma baixa saturação de bases (48,2V%), mas próxima a
condição de “normalidade”. De modo a apresentar, pois uma baixa fertilidade natural. Nesse
caso, é interessante ressaltar que esse apresentou as menores quantidades de Fósforo (P).
Apesar de se caracterizar como sendo de alta riqueza e diversidade florística foi
encontrado uma baixa quantidade de matéria orgânica – com cerca de 10,34%. Destaque-se
à presença de gado com alguns sinais de compactação do solo (ver Figura 26a/b).

Figura 26: Argissolos do topo do maciço residual da Formiga, no município de Caicó

Fonte: acervo do autor (2016)

Ponto 03 – Fertilidade das cristas e topos aguçados no Maciço da Formiga em Cruzeta/RN

Esse ponto encontra-se ainda localizado sobre o Maciço da Formiga. Embora, difere
do subsistema anterior por estar associado a classes de solos pouco desenvolvidos, com
horizonte A diretamente superposto ao horizonte R ou horizonte C – os Neossolos Litólicos.
Apresenta caráter franco-arenoso apresenta características químicas e quantidade de
matéria orgânica relativamente similares. Destaca-se, sobre o recorte pesquisado, pela baixa
soma (2,0S) e saturação de bases (32,0V%), com leve acidez e um dos menores valores de
Cálcio (1,0mg/Ca) e Magnésio (0,9) encontrados entre os pontos analisados. Trata-se, pois,
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de uma área que merece atenção uma vez que além de ausência de profundidade e potencial
erosivo laminar (ver Figura 27a/b), relacionada às áreas de topos aguçados, apresenta
condições desfavoráveis para o desenvolvimento de atividades sem manejo.

Figura 27: Características dos Neossolos Litolicos, com áreas de erosão laminar acentuados

Fonte: acervo do autor (2016)

Ponto 04 – Fertilidade da Depressão Sertaneja em município de Acari/RN

Em associação à planura topográfica e presença de fraca dissecação destacam-se as
classes de Argissolos. No recorte espacial pesquisado esses solos apresentam um horizonte
mediamente profundos a profundos, com textura franco-argilo-arenosa (ver Figura 28a/b).
Quimicamente, apresenta alta saturação de bases (62,15%V%) com leve acidez e, como
consequência, uma alta fertilidade natural. De modo a apresentar ainda razoável quantidade
de matéria orgânica (27,0M.O). Apesar da relevância geoambiental, em termos de
semiárido, esse ponto encontra-se, sobretudo, ameaçado pela mineração de ferro.
Figura 28: Argissolos de Depressão Sertaneja, nas proximidades do município de Acari/RN

Fonte: acervo dos autor (2016)
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Ponto 05 – Fertilidade da Planície Fluvial de Cruzeta/RN (A)

Refere-se ao sistema geoambiental de planície fluvial, com a predominância de solos
desenvolvidos, mediamente rasos a profundos, apresentando um horizonte A, seguido de
camadas estratificadas sem relações pedogenéticas entre si – os Neossolos flúvicos.
No recorte pesquisado destaca-se, quimicamente, pela alta saturação de bases
(69,0V%) e grande quantidade de matéria orgânica (33,22M.O.), associados a neutralidade
de seu pH (7,0). Igualmente importante, esse ponto se destacou com as maiores
concentrações de Cálcio (11,5Ca) e Fósforo (124,0P) entre os pontos analisados.
Trata-se, pois, de uma área potencialmente importante do ponto de vista edáfico.
Encontra-se, sobretudo, de modo associado a uma importante mancha de vegetação nativa,
com alta diversidade florística e potencial serrapilheiro (ver figuras 29a/b) destacando-se,
portanto, pelo considerável estado de conservação de seu estrato geográfico.

Figura 29: Neosolos Flúvicos e serapilheira relacionados à planície fluvial de Cruzeta/RN

Fonte: acervo do autor (2016)

Ponto 06 – Fertilidade da Depressão Sertaneja município de Cruzeta/RN (A)

Caracterizado como a superfície de colinas dissecadas/degradadas (Pd2) de
Cruzeta/Acari, em área de Depressão Sertaneja, esse ponto amostral se destaca pela
presença predominante de Luvissolos Crômicos, fase pedregosa e textura franco arenosa, já
bastante erodidos. De modo a apresentar ainda forte processo de erosão laminar e
ravinamentos, com inúmeros sulcos com à exposição de afloramentos da Formação Seridó.
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Apesar de apresentar características físicas indicadores de forte instabilidade
ambiental, os solos dessa área se destacaram pela maior saturação de bases (70,89V%), com
alta fertilidade natural; ao passo que é importante ainda salientar que, sobre esse contexto,
foi também encontrado o maior teor de alumínio (0,68Al), entre as amostras analisadas,
destacando-se, esse elemento, como sendo de alta toxidade para as plantas.
Esse ponto apresentou ainda pH levemente ácido associado à baixa quantidade de
matéria orgânica (22,2M.O.) e às maiores concentrações de magnésio (8,25 mg) e sódio
(0,30Na). Decorre-se senão, pois, um alto potencial para o processo de salinização. Trata-se
de uma área que merece destaca pelo avançado processo de degradação ambiental, em
possível retroalimentação com às condições geoambientais (ver Figura 30 a/b).

Figura 30: Processos erosivos e presença de ravinamento/voçorocamentos

Fonte: acervo do autor (2016)

Ponto 07 – Fertilidade da Depressão Sertaneja em município de Cruzeta/RN

Também localizado na Depressão Sertaneja, esse ponto encontra-se ainda
relacionado às superfícies de colinas dissecadas/degradadas (Pd2) de Cruzeta/Acari. De mod
ainda compreender a presença de Luvissolos Crômicos de textura franco-arenosa, mas
especializados em relevo suave-ondulado, com menor dissecação topográfica.
Destacou-se, sobretudo, também pela grande quantidade de matéria orgânica,
possivelmente reflexo, nesse ponto, de um estado de conservação favorável e uma alta
saturação de bases (62,0% V%), de modo a apresentar alta fertilidade natural. Exibe uma
fase bastante pedregosa, com a presença de malhadas de pedras, que se destaca por uma
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vegetação de Caatinga hiperxerófila com diversidade mais elevada, em relação às suas áreas
próximas relacionadas no município de Cruzeta.

Ponto 08 – Fertilidade do Planalto da Borborema localizado em Acari/RN (A)

Esse ponto compreende solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, com
horizonte A diretamente superposto ao horizonte R ou ainda a um horizonte C – os
Neossolos Litólicos. Apresenta textura franco arenosa (ver Figuras 33a/b), com baixa
quantidade de matéria orgânica (20,62M.O) destacando-se pela baixa saturação de bases
(46,36V%), com baixa fertilidade natural (distróficos) e leve acidez.
Nesse caso, em associação aos Neossolos litolicos apresenta, por vezes, a constância
de afloramentos rochosos na forma de possíveis minibiomas de grande rusticidade
paisagística (ver Figura 31). São áreas de considerável instabilidade ecodinâmica potencial.

Figura 31: Neossolos litolicos de pouca profundidade localizados no município de Acari

Fonte: acervo do autor (2016)

Ponto 09 – Fertilidade do Planalto da Borborema em Currais Novos/RN (A)

Igualmente ao ponto anterior (08), esse subsistema está relacionado ao Planalto da
Borborema com solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos e com textura franco
arenosa. Difere daquele por estar compreendido geologicamente sobre a formação Seridó.
Nesse caso, destaca-se igualmente em sua química uma baixa saturação de bases (20,03V%),
com baixa fertilidade natural e leve acidez. Nesse caso, apesar de haver uma diferença
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marcante dos aspectos litológicos entre os pontos ressaltados, não se observou grandes
diferenças entre os parâmetros analisados de fertilidade, matéria orgânica e granulometria.
De modo que somente os valores de Potássio (k), Fosforo (P) e Sódio (Na) apresentaram
pequena elevação nas quantidades encontradas. Além disso, houve uma pequena diferença
com relação à quantidade de argila, em quantidade menor do que o ponto 08. Em todo caso,
a vegetação de caatinga, também se assemelhou consideravelmente.

Ponto 10 – Fertilidade do Planalto da Borborema em Currais Novos/RN (A)

Esse ponto compreende solos pouco desenvolvidos, com horizonte A raso a muito
raso, textura franco arenosa e fase pedregosa, diretamente superposto aos horizontes C ou
R – também relacionado aos Neossolos Litolicos. Sobrepõe-se sobre um relevo ondulado,
com altitude média de 350m, relacionado à formação Seridó.
Quimicamente, sobre o recorte pesquisado, esse destacou-se por uma alta saturação
de bases (66,90V%), de modo caracterizado pelo seu caráter eutrófico. Apesar de apresentar
alta fertilidade natural, esses solos possuem sinais de erosão laminar acentuados, em níveis
moderados a severos (ver Figura 32a/b); de modo a destacar, por vezes, a presença da rocha
matriz. Em todo caso, a vegetação de caatinga se expressa pelo seu acentuado
hiperxerófismo, baixo porte e pouca densidade. Os usos atuais estão atualmente bastante
associados com a atividade de mineração e ao avanço do centro urbano de Currais Novos.

Figura 32: Neossolos litolicos em Currais Novos com erosão laminar acentuada

Fonte: acervo do autor (2016)
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Em termos gerais, observa-se que há uma interessante variação dos parâmetros de
fertilidade, matéria orgânica e granulometria nos diferentes (sub)sistemas geoambientais do
núcleo de desertificação do Seridó (ver Tabela 01 e Gráfico 01).

Tabela 01: Características de fertilidade, matéria orgânica e granulometria
Fertilidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pH em
água
(1:2,5)
Ca
Mg
Al
H + Al
P
K
K/Cmol
Na
Na/Cmol
S
CTC a pH 7
(t)
V%

M.O.

Gran.

Franco
Areia Franco Franco
Franco Franco Franco Franco Franco Franco
ArgiloFranca Arenoso Arenoso
Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso
Arenoso

Areia
Argila
Silte
Fonte: elaborado pelo autor
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Gráfíco 01: Teores de nutrientes analisados
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Sobre essa contextualização, como interessante resultado dessa pesquisa, observase ainda que nos sistemas geoambientais topograficamente mais elevados, correspondentes
ao Maciço Residual da Formiga e ainda nas serras secas e morros baixos do Planalto da
Borborema, verificou-se, sobretudo, uma interessante diminuição da fertilidade com relação
aos geossistemas circundantes. De modo a se destacar, pois, pela baixa saturação de bases
(V%) então relacionada pelo caráter distrófico e baixo teor de nutrientes (ver Gráfico 02).

Gráfico 02: Saturação de bases em distintos ambientes no Seridó Potiguar
Saturação das Bases (V%)
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Fonte: elaborado pelo autor

Sobre essa assertiva, destacam-se as proposições de Sá, Riché e Fotius (2004) acerca
dessas características nos solos do Planalto da Borborema. Nesse caso, segundo os referidos
autores, esses são pouco profundos e de fertilidade bastante variada, predominando os
solos de fertilidade média e alta.
Sobre o recorte espacial estudado, entretanto, esses se revelam condizentes
somente no subsistema de depressão interplanáltica no município de Currais Novos, no
Planalto da Borborema; ao passo que, conforme observado, no restante desse geossistema
os teores se apresentaram, sobretudo, consideravelmente menores do que àqueles obtidos
em outros (sub)sistemas, tais como a planície fluvial e a depressão sertaneja. Essa última,
condizente com as assertivas dos autores citados anteriormente.
Nesses ambientes, a degradação ou à própria evolução do meio parece possibilitar e
impulsionar que haja uma maior ‘disponibilidade e mobilidade’ de nutrientes aos solos, de
modo ‘trazidos’ para a superfície. Poder-se-ia ainda, nesse caso, pensar em classes de solos
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com teores mais elevados de nutrientes, como são os Luvissolos Crômicos. Mas alguns
aspectos se revelam então complementares àquela assertiva, uma vez que na depressão
interplanáltica de Currais Novos, também foi encontrada uma alta saturação das bases (V%),
mesmo em áreas de Neossolos Litólicos em rebordo do Planalto da Borborema. Não escapa
essa do intenso processo erosivo, com o afloramento da rocha-mãe.
Para Prasad e Power (1997), as limitações na produtividade podem derivar devido à
falta de água, baixos níveis nutrientes como o resultado de níveis de matéria orgânica baixa
e ainda limitada capacidade de retenção de água. Nesse caso, sobre o recorte espacial
pesquisado ressalte-se, pois, conforme anteriormente citado, que o fator limitante à
vegetação não se encontra diretamente associado à baixa fertilidade, como exemplo ao
maciço da formiga, mas muito possivelmente para a associação nas condições
geoambientais e características relacionadas à profundidade e estrutura da cobertura
pedológica.
Nesse caso, igualmente interessante, acrescente-se que à quantidade de matéria
orgânica recebe um interessante incremento de acordo com sua espacialidade, no recorte
espacial dessa pesquisa, ao longo do sentido leste-oeste, entre os diferentes (sub)sistemas
ambientais (ver Gráfico 03). Em termos gerais, conforme é destacado por Duque (1953), os
solos do sertão se destacam, sobretudo, pela grande pobreza de matéria orgânica e elevado
teor de minerais.

Gráfico 03: Espacialidade e concentração de matéria orgânica no Seridó potiguar
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Fonte: Elaborado pelo autor
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É interessante ressaltar, conforme acrescenta Prasad e Power (1997), que é ainda a
matéria orgânica a principal fonte de nutrientes originados de um solo. Esse é um contexto
que foi também encontrado no recorte espacial da pesquisa, revelado por uma estreita
correlação entre os parâmetros analisados (ver Gráfico 04).
Gráfico 04: Relação de matéria orgânica e nutrientes no Seridó potiguar
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Fonte: Elaborado pelo autor

Nesse caso, nas áreas sujeitas a um estresse hídrico maior, o aumento considerável
da matéria orgânica pode ainda refletir e se constituir em um interessante bioindicador do
processo de desertificação. Uma vez que os baixos totais e forte irregularidade
pluviométrica, como são verificados no sentido leste-oeste do Seridó, pode dar margens
para a mortandade da cobertura vegetal, e com isso, refletir na incorporação de alto teor de
matéria orgânica ao solo. Sobre essa assertiva, acrescente-se ainda que esse parâmetro não
se encontra, diretamente associado com o parâmetro de riqueza florística obtido.
Igualmente interessante, acrescente-se que ainda a aparente disparidade com
relação às espacialidade e concentrações dos teores de argila e da matéria orgânica
encontradas, no recorte espacial dessa pesquisa. De modo que, entre os diferentes
(sub)sistemas ambientais parece existir uma correlação negativa entre argila e matéria
orgânica (ver gráficos 01 e 02), onde quanto menor a quantidade de argila maior a
quantidade de matéria orgânica – e vice-versa.
Nesse caso, a matéria orgânica se apresenta paralelamente oposta em relação aos
teores de argila. Segundo hipótese levantada esse decorre, em parte, pela presença de uma
maior susceptibilidade da vegetação às condições climáticas adversas, com exemplo aos
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baixos totais pluviométricos, e a consequente reincorporação da matéria orgânica e
elevação dos níveis obtidos quando em meio a uma maior mortandade de espécies.
Contrariamente, nas áreas de maior quantidade de água disponível no sistema,
através do aumento nos totais médios pluviométricos, essa tenderia a possibilitar para que
houvesse um maior teor de argilas disponíveis (ver Gráfico 05). Um contexto talvez ainda
baseado em um processo de retroalimentação positiva.
Gráfico 05: espacialidade e concentração de argila no Seridó potiguar
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Fonte: elaborado pelo autor

Segundo proposições da FAO (2015), a capacidade de retenção de água de um solo
depende de suas características físicas, incluindo textura, estrutura e profundidade do solo
que tende a regula a quantidade de umidade do solo e o tipo de disposição de raiz das
árvores. Em geral, quanto mais fina a textura, maior é a retenção de água.
Igualmente interessante, com relação à variação espacial da vegetação do estado de
Pernambuco, segundo é destacado por Rodal et al (2005, p. 152), “também é possível que
os solos mais argilosos nas áreas de Floresta, com maior retenção de água, influenciem o
maior número de espécies por parcela.
É um contexto que então corrobora com os dados obtidos nos (sub)sistema do
Maciço da Formiga e na superfície de aplanamentos conservados (Pd2) dos sertões de
Cruzeta, embora também possa observado como padrão também para áreas de Neossolos
litolicos. De modo a ressaltar ainda, pois, a importância da associação de variáveis
morfoestruturais e morfoclimáticas na riqueza florística e densidade populacional.
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5.2. Aspectos fitoflorístico e fitossociológico da Caatinga Seridó/RN (arboreo-arbustiva):
composição, diversidade e estado de conservação atuais

No que diz respeito ao bioma de Caatinga, esse é caracterizado, ainda por vezes
– erroneamente – como um bioma marginal com uma fitofisionomia homogênea e de
uma pobre variedade de espécies endêmicas, ainda de modo pouco alterado pelas ações
antrópicas (MMA, 2002; GUERDA, 2004).
Com relação ao recorte espacial dessa pesquisa, esse foi desde há muito tempo
caracterizado por um subtipo da vegetação de Caatinga, reconhecida segundo a
proposta de Von Luetzelburg (1922) e Duque (1953) pela região fitoecológica homóloga
à região territorial em grande parte de sua extensão – o Seridó.
Conforme é ainda ressaltado por Duque (1953), essa vegetação seria aquela que
mais se assemelharia à Savana. A diferença estaria no fato de que a savana seria uma
mistura de capins com árvores e arbustos; ao passo que na vegetação denominada
Seridó, os arbustos e as cactáceas se encontrariam mais densos, dotados de grande
rusticidade e o capim estaria presente somente quando sob à formação de pastagens.
Para Maia (2004), essa seria uma espécie de “caatinga arbórea devastada ao
nível de arbusto” devido, segundo a autora, à histórica degradação decorrente da sobreexploração sobre toda esta extensão. Entretanto, conforme ressaltam Pereira Neto e
Silva (2012), em algumas áreas específicas, como as áreas serranas ainda se
encontrariam possíveis e importantes refúgios da flora.
Com base nessas premissas e buscando entender possíveis padrões
geoecológicos e de vegetação, com relação aos aspectos fitoecológicos e
fitossociológicos, e suas possíveis variações sobre o espaço no semiárido do Seridó
potiguar, destacam-se a seguir os parâmetros resultantes alcançados sobre os diversos
pontos amostrais, dispostos em diferentes (sub)sistemas geoambientais.
Acerca dessas proposições, de acordo com Martins e Rodal et al, apud Medeiros
(2005), a fitossociologia se caracteriza como sendo o estudo quantitativo da
comunidade vegetal (fitocenose) envolvendo sua observação, descrição e explicação,
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tendo em sua composição florística, estrutura dinâmica, funcionamento, distribuição,
origens, desenvolvimento e suas relações com fatores ambientais (bióticos e abióticos).
Nesse contexto, em termos gerais, entre as espécies mais abundantes
encontradas sobre o recorte espacial dessa pesquisa destacam-se, a seguir: Caatingueira
(Caesalpinia pyramidalis Tul), Marmeleiro (Croton blanchetianus Baill.), Pereiro
(Aspidosperma pyrifolim Mart.), Jurema-Branca (Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke),
Pinhão-Bravo (Jatopha mollisima (Pohl) Baill.), Jurema-Preta (Mimosa tenuiflora (Willd.)
Poir) e Imburana (Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett).
Esse resultado está em consonância com aqueles destacados pelo plano de
manejo florestal da região do Seridó (1988) e com os estudos de Amorim, Sampaio e
Araújo (2005) e Santana e Solto (2006) realizados na Estação Ecológica do Seridó (ESEC).
Nesse caso, em um total de dez pontos amostrais, foram encontradas 34 espécies da
flora, com cerca de 1.684 indivíduos (ver Tabela 02). Algo que discutiremos
posteriormente. Os dados obtidos podem ser então melhor observados, em termos de
ausência/presença, a seguir:

Tabela 02: Lista de espécies da flora presentes (1)/ausentes (0) na Caatinga Seridó
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

Anadenanthera colubrina var. cebil
(Griseb.) Altschul

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

Aspidosperma pyrifolim Mart.

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Bauhinia aromatica Ducke

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

Caesalpinia pyramidalis Tul.

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

Cochlospermum vitifolium (Willd.)
Spreng

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Combretum leprosum Mart

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.
Gillett
Copernicia cerifera (Arruda) Mart.

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Espécies

Parcelas

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm.
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Crateva tapia L.

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Croton blanchetianus Baill.

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Senegalia Polyphyla (DC.) Britton & Rose

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Cochlospermum vitifolium (Wild) Spreng

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Jatropha mollisima (Pohl) Baill.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Justicius sp.

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul)

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Licania rigida Benth

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

Parkinsonia aculeata L.

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Myracrodruon urundeuva Allemão

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

Bauhinia aculeata Vellozo

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Handroanthus impetiginosus Mattos

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Piptadenia sp.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil.,
Juss. & Cambess.) A. Robyns

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

Sideroxylon obtusifolium (Humb.ex
Roem. & Schult.) T.D. Penn.

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Spondias tuberosa Arruda

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

ssp. (1)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ssp. (2)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ssp. (3)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Ziziphus joazeiro Mart

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Fonte: elaborada pelo autor
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Ponto A – Vegetação de Caatinga na Depressão Sertaneja em Caicó/RN (A)

Trata-se de um ponto com características de fitossociologia bastante densa, mas
com índice de diversidade baixo. Algo possivelmente decorrente do histórico de
degradação da depressão sertaneja. Nessa área destacam-se uma associação e
dominância de espécies pioneiras conhecidas popularmente como Pereiro
(Aspidosperma pyrifolim Mart.) e Jurema-Preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir).
Apresenta alturas médias em torno dos 2,80m e diâmetro de 8,50cm. Algo que
evidencia um porte médio com diâmetros não muito espessos, também reflexos de um
grau de antropismo avançado sobre a unidade de Depressão Sertaneja, nas
proximidades do município de Caicó/RN, conforme observa-se nos gráficos abaixo:

Gráfico 06: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto A.
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Ponto B – Vegetação de Caatinga no Maciço Residual da Formiga em Caicó/RN (B)

Apresenta uma vegetação de Caatinga bastante densa, com elevada diversidade
de espécies da flora. Algo que se distingui consideravelmente do contexto regional e,
em especial, da Depressão Sertaneja sobre o Seridó potiguar. Nessa área destacam-se
uma associação de espécies como Pereiro (Amburana cearensis), a Jurema-Preta
(Commiphora leptophloeos), o Pau D'arco e Caatingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.)
Com relação as classes altimétricas essas compreendem médias em torno dos
5m e diâmetro de 9cm. Algo que evidencia um aumento considerável do porte médio
da vegetação do Seridó, reflexos do estado de conservação e/ou mesmo em associação
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com características geoambientais favoráveis ao incremento do equilíbrio dinâmico, tais
como àquelas em que se verificam no processo de pedogênese (clímax).

Gráfico 07: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto B.
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Esse é um contexto que corrobora com os resultados de Pereira Neto e Silva
(2012), nos quais a vegetação de Caatinga adquire um porte mais elevado e presença de
uma maior diversidade de espécies da flora, conforme se verifica o aumento gradual do
perfil topográfico em direção ao topo do maciço residual da Formiga.
Este fenômeno pode ser ainda possivelmente explicado pelas menores
temperaturas, pelo aumento da umidade disponível, através de uma maior orografia
dos ventos mais úmidos, assim como pelo estabelecimento de uma maior restrição ao
desenvolvimento das atividades comumente empregadas sobre o restante da região,
devido aos padrões morfométricos do relevo.
Sobre essas assertivas, apesar dos relevos residuais serem frequentemente
destacados pela origem de distintos ecossistemas com elevado grau de endemismo,
podemos ainda sugerir que estas unidades geoambientais são também pontos onde o
processo de degradação antrópica torna-se restringido e/ou dificultado devido aos
diferentes aspectos litológicos e morfométricos servindo desta maneira como
verdadeiros Redutos da flora e Refúgios da fauna, assim descritos por Ab’ Saber (2003).
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Ponto C – Vegetação de Caatinga no Maciço Residual da Formiga em Cruzeta/RN (C)

Em termos fitossociológicos e florísticos esse ponto se assemelha
consideravelmente ao ponto 02, reflexo contextual de um mesmo sistema geoambiental
– o maciço residual da Formiga. Entretanto, se apresenta como subsistema distinto, por
compreender topos aguçados e presença dominante da classe dos Neossolos Litolicos.
Sobre essa assertiva, Troppmair (2012) destaca que os solos são um importante
fator na diferenciação da vegetação. No que diz respeitos às classes diamétricas, essas
ainda resultam em uma pequena diferença com relação ao ponto B. Nesse caso,
verificam-se médias diamétricas em torno dos 4 cm e alturas médias de 3m. Algo reflexo
da possível dominância de marmeleiros que possuem as menores médias diamétricas.

Gráfico 08: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto C.
Classes Altimétricas

Classes Diamétricas
200
150
100
50
0

140
120
100
80
60
40
20
0
≤2,00

≤3,00

≤4,00

≤5,00

≤6,00

Embora esteja situado no mesmo sistema geoambiental do maciço da formiga,
esse ponto se caracteriza pelos fortes declives e presença marcante dos Neossolos
Litolicos. Ao mesmo tempo que se assemelham com alguns dos subsistemas do Planalto
da Borborema, essa área se individualiza por estar compreendida em um contexto de
maiores médias pluviométricas e aspectos geológicos distintos. Algo que reflete, pois,
em uma maior diversidade e densidade de espécies vegetais encontradas.
Sobre esses aspectos, Stevens (1992) ressalta que a manutenção de possíveis
padrões biogeográficos pode estar relacionada às características altitudinais e
latitudinais semelhantes, ao passo que a diversidade de espécies aumenta com a
elevação do ponto médio desse intervalo. Nesse contexto, Brown (1905) ainda
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acrescenta se esses ainda possíveis de serem explicados por cinco hipóteses básicas – a
geometria continental, o acesso a ambientes favoráveis, restrições na dispersão de
espécies, alterações climáticas e concorrência tropical. É um contexto, que certamente
recai também a esse recorte espacial.
Igualmente interessante, Abbadie, et al (2006) ressaltam que a textura e
profundidade dos solos podem ainda influenciar fortemente à disponibilidade de água
do solo, em meio a uma possível sazonalidade climática. Neste contexto, os solos
arenosos, segundo os referidos autores (op. cit) são menos favoráveis do que os solos
argilosos. No entanto, a topografia tende a afetar fortemente também a redistribuição
de precipitação e a disponibilidade de água do solo.

Ponto D – Vegetação de Caatinga da Depressão Sertaneja em Cruzeta/RN (D)

Apresenta em sua composição fitoecológica a associação de espécies como a
Caatingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), a Jurema-Branca (Piptadenia stipulacea
(Benth.) Ducke) e o Marmeleiro (Croton blanchetianus Baill.). Trata-se de uma área de
grande interesse científico, pelas características geoambientais relacionadas, como a
presença de Argissolos e relevo com fraca dissecação, suavemente-ondulado a plano.
É um contexto que tende a potencializar o despontar de algumas lagoas naturais
e forte potencial para a ocorrência de aquíferos com volume freático considerável.
Como consequência a vegetação adquire porte diferenciado, com relação às outras
áreas da Depressão Sertaneja circundantes, pelas características predominantes
arbóreas e arbóreo-arbustivas.
É uma área que deveria receber atenção por parte das ações conservacionistas
do Estado. Algo que se deve pelo potencial de biodiversidade e genético regional.
Entretanto, o que atualmente se observa é o avanço da atividade de mineração de ferro.
Apresenta árvores de porte arbóreo, em torno de 5m e com diâmetros
expressivos com 6cm médios. Entretanto, em suas classes altimétricas e diamétricas,
essa área se revela potencialmente degradada, com reflexo ainda de um corte abrupto
entre as variáveis observadas, conforme se pode observar nos gráficos, a seguir:
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Gráfico 09: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto D.
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Igualmente interessante, além dessa contextualização, em termos de região
semiárida, a área apresenta ainda uma forte presença de tapiocangas – destacando-se
como potenciais indicadores de mudanças paleoclimáticas (!). Ao passo que, apresenta
fortes indicadores da transição de um ambiente mais úmido (biostásico), para um atual
período mais seco, mas que ainda mantém e favorece para um meio potencialmente
estável, do ponto de vista ecodinâmico.
É, pois, um ambiente que corresponderia ao que Erhart (1966) caracterizou
como sendo um estado de biostasia, e estabilidade, correlacionados a um período de
equilíbrio próximo daquilo que os ecologistas denominam de “clímax”, correspondente
ao desenvolvimento máximo do meio. Ainda conforme a observação do referido autor
(op. cit.), este fenômeno se dava em meio a uma cobertura florestal densa, com
ausência de um relevo suficientemente elevado, onde os materiais pedogenéticos
pudessem se acumular mediante a ausência de manifestações tectônicas ou vulcânicas.
Um contexto, que condiz com a realidade observada nesse ponto da pesquisa.
Apesar da importância e relevância do contexto geoambiental identificado nesse
ponto, esse se encontra atualmente diretamente afetado por um projeto da atividade
de mineração, com a intensiva extração de ferro, que avança sem a possível atenção ao
manejo às áreas de preservação permanente presentes sobre essa área. Uma vez que
as áreas de algumas lagoas, por exemplo, já se encontram “loteadas” para futura
atividade extrativista. Um contexto grave que deve ser revisto e reanalisado pelos
órgãos ambientais públicos competentes.
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Ponto E – Vegetação de Caatinga na Planície Fluvial em Cruzeta/RN (E)

Trata-se de uma área bastante heterogênea do ponto de vista biogeográfico, que
apesar de sinalizar alguns indicativos de degradação ambiental, com a ocorrência
marcante de algarobas (Prosopis juliflora (Sw.) DC.), apresenta características
interessantes do ponto de vista florístico.
Essa área corresponde a vegetação de mata ciliar relacionada ao sistema
geoambiental da Planície Fluvial de Cruzeta. Conceitualmente, segundo é destacado por
Lacerda e Barbosa (2006), esse é um tipo de cobertura vegetal que pode ser ainda
caracterizada como sendo àquela situada no entorno dos corpos hídricos, em áreas com
características hidrológicas e edáficas distintas. Condições que se diferenciam,
conforme acrescenta Mueller (1998), mesmo em áreas com baixa pluviosidade – como
é o caso do semiárido brasileiro e, consequentemente, do recorte espacial da pesquisa.
No recorte espacial da pesquisa, a vegetação apresenta alturas médias em torno
dos 5m e diâmetro médio de 12 cm. Algo que evidencia um porte alto com alguma
variedade diamétrica no geral muito espessa, reflexo das próprias condições
edafoclimáticas desses ambientes que permitem haver um maior desenvolvimento da
flora sobre a unidade de Planície Fluvial nas proximidades do município de Cruzeta/RN.

Gráfico 10: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto E.
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Igualmente importante, ressalte-se à importância das funções geoambientais
desenvolvidas pelas matas ciliares. Mueller (1998, p. 185 - 186), por exemplo, destaca
que essas exercem “proteção extremamente eficaz, tanto dos corpos d’água, quanto do
solo de suas margens e dos lençóis freáticos”, atuando, pois, no interessante
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amortecimento do impacto erosivo em áreas mais altas, quando nelas se
desenvolverem a agricultura.
Além disso, podem ser destacadas as funções, saber: a) proteção e controle da
qualidade hídrica, com a filtragem de produtos químicos, sedimentos e nutrientes; b)
aumento na capacidade de infiltração de água no solo; d) controle dos processos
erosivos em ribanceiras; e) regularização da vazão e perenidade dos cursos de água e; f)
manutenção da temperatura do ecossistema aquático (DELITI, 1989; LIMA, 1989).
Apesar da relevância desse tipo de vegetação para os sistemas geoambientais
inseridos, o processo de ocupação desordenada no Semiárido brasileiro, e em especial
sobre a bacia hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB) vem resultando atualmente graves
problemas ambientais aos mananciais da região. O desaparecimento das matas ciliares,
o assoreamento de mananciais e o processo de eutrofização são algumas das graves
consequências dos aspectos de degradação atualmente observados. A conservação das
manchas de matas ciliares ainda existentes torna-se, ainda elemento fundamental de
refúgio para a biodiversidade regional. De modo que o planejamento e a gestão eficiente
são proposições atualmente essenciais.

Ponto F – Vegetação de Caatinga na Depressão Sertaneja em Cruzeta/RN (F)

Essa é uma área que se destaca bastante degradada do ponto de vista ambiental,
com uma pouca variedade de espécies e baixa cobertura do solo. Destaca-se pelos
micaxistos da formação Seridó que em associação às características de forte
cisalhamento estrutural, parecem, pois, pela sua fraca resistência litológica,
potencializar o papel das ações ou processos lineares no modelado do relevo e intenso
modelado erosivo sobre os solos.
Em termos gerais, ressalta-se a presença do Pereiro (Aspidosperma pyrifolim
Mart.) e da Jurema-Preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir), em um cenário que demanda
a atenção por compreender o núcleo de desertificação do Seridó.
Trata-se, pois, de uma área que se caracteriza por uma vegetação de caatinga de
porte baixo, em torno dos 2m e diâmetro médio de 4. Algo resultante como produto e
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reflexo das condições de degradação ambiental sobre essa área da pesquisa, aliada a
uma forte fragilidade ambiental, com intenso processo de erosão laminar.

Gráfico 11: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto F.
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Ponto G – Vegetação de Caatinga na Depressão Sertaneja em Acari/RN (G)

Apesar da proximidade do ponto 06, esse ponto apresenta uma maior
conservação da vegetação, com uma variedade um pouco maior de espécies e maior
cobertura do solo. Destacam-se a presença da Caatingueira (Caesalpinia pyramidalis
Tul.), do Pereiro (Aspidosperma pyrifolim Mart.), Marmeleiro (Croton blanchetianus
Baill.) e Jurema Preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir ). Espécies bastante típicas da
vegetação de Caatinga como um todo.
Igualmente ao ponto 06, essa área se caracteriza por uma vegetação de Caatinga
de porte baixo, em torno dos 2m a 3m e diâmetro médio de 5 cm. Embora ainda se
observem espécies com mais de 5m de altura e 20cm de diâmetro, como a faveleira. De
modo a apresentar, portanto, e ser reflexo de um estado de conservação melhor que o
ponto anterior. Algo ainda aliada a um relevo mais plano a partir de uma dissecação
moderada, com condições favoráveis ao processo de pedogênese.
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Ponto H – Vegetação de Caatinga no Planalto da Borborema em Acari/RN (H)

Esse ponto destaca-se por uma interessante diversidade de espécies, apesar de
estar praticamente localizado em áreas de afloramento rochoso. Há, sobretudo, um
maior estado de conservação da vegetação de modo refletido em uma variedade maior
de espécies e um contraste interessante com os pontos marginais, localizado em área
de Depressão Sertaneja.
Há uma variação maior nas classes diametricas e altimetrica da vegetação de
Caatinga, quando comparados com outros pontos, em torno dos 4m a 5m e diâmetro
médio de 11 cm. Algo reflexo da quantidade de Imburanas encontradas nesse local.

Gráfico 12: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto H.
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Esse contexto merece destaque pelo fato de que, mesmo diante da associação
de corpos graníticos (suítes intrusivas) e presença dominante da classe dos Neossolos
litolicos; essa apresenta uma vegetação de Caatinga arbóreo-arbustiva e arbustivaarbóreo mais densa, destacada por uma diversidade mais elevada com relação às suas
áreas circundantes.
Igualmente interessante, apesar de uma maior diversidade há ainda uma
considerável queda na densidade de indivíduos, com relação a outros subsistemas com
características quase que semelhantes, como às superfícies de cristas e topos aguçados
do Maciço da Formiga.
Os resultados corroboram ainda com as proposições de Jacomine (1973) quando
na constatação de uma maior diversidade da flora regional encontradas em grande
parte do Planalto da Borborema, em estudos realizados no estado de Pernambuco.
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Trata-se, pois, de um complexo com diferentes geofácies resultante de variadas
condições morfopedológicas e climáticas e, ainda em associação à possíveis níveis de
degradação, historicamente estabelecidos na região do semiárido brasileiro.
Apesar da grande diversidade florística, esse é um subsistema que
corresponderia possivelmente, quando na ausência da cobertura vegetal, nesse caso,
segundo as proposições de Ab’Saber (1969) aos “lajedos, mares de pedras, patamares
de inselbergs e campos de inselbergs”. Algo que o referido autor destaca ser verdadeiros
geotópos áridos, diretamente relacionados a processos locais de desertificação. Nesse
contexto, acrescente-se ainda que apesar da diversidade de espécies esse é um
subsistema que apresenta baixa densidade de indivíduos. Algo possivelmente - e
silenciosamente - relacionado, como produto e processo direto ou indireto, do
fenômeno da desertificação.

Ponto I - Vegetação de Caatinga no Planalto da Borborema em Currais Novos/RN (I)

Igualmente ao ponto 08, apresenta uma considerável diversidade de espécies,
também em áreas de afloramento rochoso. Apesar disso, destaca-se pela
predominância florística da Caatingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.).
As classes altimétricas e diamétricas apresentam uma maior variação, com
relação aos pontos analisados. De modo que, a altimetria varia entre 3 m e as classes
diamétricas em torno dos 9 cm médios.

Gráfico 13: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto I.
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Ponto J - Vegetação de Caatinga na Depressão Interplanaltica do Planalto da
Borborema, no município de Currais Novos/RN (J)
Destaca-se por uma vegetação de caatinga arbustiva e esparsa, com caráter de
nanismo e baixa densidade de indivíduos. A Caatingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.)
assume o papel de espécie predominante, ao passo que nota-se ainda uma primazia dos
processos erosivos laminares, com a quase inexistência de horizontes pedológicos. O
que de fato acentua e reflete o avançado processo de desertificação nessa localidade.
As classes altimetricas e diamétricas apresentam uma menor variação, com
relação aos pontos analisados. A altimetria varia entre 2 a 3 m e as classes diamétricas
entre os 5 cm. Destacando-se, possivelmente como reflexo da baixa diversidade de
espécies e alto grau de antropismo.

Gráfico 14: classes diamétricas e altimétricas da vegetação de Caatinga, ponto J.
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A título de demonstração e apresentação dos dados analisados, esses podem ser
melhor destacados e identificados a seguir (ver Tabela 03). Destacam-se, pois, os dados,
parâmetros fitossociológicos e composição florística dos pontos amostrados.
Tabela 03: Composição florística e fitossociologia da vegetação de Caatinga no Seridó Potiguar.
AA (Abundancia Abs.); AR (Abundancia Relativa); FA (Frequencia Absoluta); FR (Frequencia
Relativa); Densidade Absoluta (DA); Densidade Relativa (DR); IVI (Indice de Valor de Import.).
Espécies (Ponto A)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

Aspidosperma pyrifolim Mart.

62

48,44

5

21,74

0,39

46,44

38,87

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

44

34,38

5

21,74

0,31

37,06

31,06

Caesalpinia pyramidalis Tul.

8

6,25

4

17,39

0,04

5,32

9,65

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

2

1,56

1

4,35

0,06

7,16

4,36
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Croton blanchetianus Baill.

5

3,91

2

8,70

0,00

0,46

4,35

Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke

2

1,56

2

8,70

0,01

1,59

3,95

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

2

1,56

2

8,70

0,01

0,80

3,69

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.)

2

1,56

1

4,35

0,01

1,00

2,30

Crateva tapia L.

1

0,78

1

4,35

0,00

0,18

1,77

Total Geral

128

100,00

23

100,00

0,84

100,00

100,00

Espécies (Ponto B)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

66

19,24

3

5,00

0,547

17,78

14,01

39

11,37

5

8,33

0,593

19,27

12,99

Handroanthus impetiginosus

43

12,54

5

8,33

0,403

13,08

11,32

Caesalpinia pyramidalis Tul.

38

11,08

4

6,67

0,475

15,44

11,06

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

34

9,91

5

8,33

0,211

6,85

8,37

Combretum leprosum Mart

39

11,37

4

6,67

0,088

2,85

6,96

Myracrodruon urundeuva Allemão
Anadenanthera colubrina var. cebil
(Griseb.) Altschul

8

2,33

4

6,67

0,296

9,62

6,21

13

3,79

3

5,00

0,180

5,86

4,88

Croton blanchetianus Baill.

13

3,79

4

6,67

0,023

0,74

3,73

Aspidosperma pyrifolim Mart.
Cochlospermum vitifolium (Willd.)
Spreng

11

3,21

4

6,67

0,037

1,21

3,69

11

3,21

3

5,00

0,076

2,48

3,56

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

4

1,17

3

5,00

0,006

0,19

2,12

Justicius sp.

3

0,87

2

3,33

0,044

1,44

1,88

Spondias tuberosa Arruda

4

1,17

2

3,33

0,035

1,13

1,88

Bauhinia aculeata Vellozo
Cochlospermum vitifolium

3

0,87

2

3,33

0,017

0,56

1,59

3

0,87

2

3,33

0,006

0,19

1,47

Bauhinia aromatica Ducke

5

1,46

1

1,67

0,005

0,15

1,09

Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul)

2

0,58

1

1,67

0,016

0,53

0,93

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

2

0,58

1

1,67

0,016

0,51

0,92

1

0,29

1

1,67

0,003

0,08

0,68

1

0,29

1

1,67

0,001

0,04

0,67

Total Geral

343

100,00

60

100,00

3,078

100,00

100,00

Espécies (Ponto C)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

56

18,73

5

9,26

0,982

40,03

22,67

34

11,37

5

9,26

0,613

25,02

15,22

65

21,74

5

9,26

0,074

3,02

11,34

38

12,71

5

9,26

0,056

2,28

8,08

28

9,36

5

9,26

0,041

1,67

6,77

Amburana cearensis (Allemão) A.C.
Sm.
Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B. Gillett

Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke
Pseudobombax marginatum (A.St.Hil., Juss. & Cambess.)

Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B. Gillett
Caesalpinia pyramidalis Tul.
Croton blanchetianus Baill.
Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke
Combretum leprosum Mart
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Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

14

4,68

4

7,41

0,198

8,08

6,72

Spondias tuberosa Arruda

5

1,67

3

5,56

0,251

10,25

5,83

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

22

7,36

2

3,70

0,090

3,68

4,91

Bauhinia aculeata Vellozo;

7

2,34

4

7,41

0,007

0,29

3,35

Myracrodruon urundeuva Allemão

4

1,34

1

1,85

0,083

3,39

2,19

Bauhinia aromatica Ducke

6

2,01

2

3,70

0,009

0,36

2,02

4

1,34

2

3,70

0,015

0,62

1,89

3

1,00

2

3,70

0,014

0,59

1,76

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

3

1,00

2

3,70

0,008

0,31

1,67

Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul)

3

1,00

2

3,70

0,003

0,13

1,61

Cochlospermum vitifolium

3

1,00

2

3,70

0,002

0,09

1,60

Aspidosperma pyrifolim Mart.

2

0,67

2

3,70

0,003

0,11

1,49

Handroanthus impetiginosus

2

0,67

1

1,85

0,002

0,09

0,87

Total Geral

299

100,00

54

100,00

2,452

300,00

100,00

Espécies (Ponto D)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

Caesalpinia pyramidalis Tul.

48

17,91

5

13,89

0,79

48,48

26,76

Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke

105

39,18

5

13,89

0,38

23,14

25,40

Croton blanchetianus Baill.

72

26,87

5

13,89

0,16

9,97

16,91

Justicius sp.

21

7,84

5

13,89

0,04

2,35

8,03

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

5

1,87

4

11,11

0,02

1,52

4,83

Myracrodruon urundeuva Allemão

3

1,12

2

5,56

0,09

5,69

4,12

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

2

0,75

2

5,56

0,05

3,17

3,16

Bauhinia aromatica Ducke

3

1,12

2

5,56

0,01

0,68

2,45

Piptadenia sp.

3

1,12

1

2,78

0,05

2,98

2,29

Anadenanthera colubrina var. cebil
(Griseb.) Altschul
Amburana cearensis (Allemão) A.C.
Sm.

Aspidosperma pyrifolim Mart.

2

0,75

1

2,78

0,02

1,42

1,65

Anadenanthera colubrina var. cebil
(Griseb.) Altschul

1

0,37

1

2,78

0,01

0,36

1,17

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

1

0,37

1

2,78

0,00

0,13

1,09

Ziziphus joazeiro Mart

1

0,37

1

2,78

0,00

0,06

1,07

Crateva tapia L.

1

0,37

1

2,78

0,00

0,05

1,07

Total Geral

268

100,00

36

100,00

1,62

100,00

100,00

Espécies (Ponto E)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

Copernicia cerifera (Arruda) Mart.

11

7,24

4

11,11

1,14

41,50

19,95

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

49

32,24

4

11,11

0,29

10,41

17,92

Ziziphus joazeiro Mart

20

13,16

5

13,89

0,25

9,23

12,09

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

15

9,87

4

11,11

0,18

6,50

9,16

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

18

11,84

2

5,56

0,22

8,10

8,50

Caesalpinia pyramidalis Tul.

12

7,89

4

11,11

0,08

2,85

7,28
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Licania rigida Benth

3

1,97

2

5,56

0,36

13,30

6,94

Senegalia Polyphyla (DC.) Britton &
Rose

13

8,55

2

5,56

0,11

3,97

6,03

Piptadenia stipulacea (Benth.)
Sideroxylon obtusifolium (Humb.ex
Roem. & Schult.) T.D. Penn.

5

3,29

3

8,33

0,03

1,02

4,21

2

1,32

2

5,56

0,07

2,47

3,11

Aspidosperma pyrifolim Mart.

2

1,32

2

5,56

0,00

0,17

2,35

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

1

0,66

1

2,78

0,01

0,24

1,23

Marizeiro

1

0,66

1

2,78

0,01

0,24

1,23

Total Geral

152

100

36

100

2,74

100

Espécies (Ponto F)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

100
IVI 100%

Aspidosperma pyrifolim Mart.

36,00

48,65

5

27,78

0,130

58,12

44,85

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

24,00

32,43

5

27,78

0,070

31,37

30,53

Croton blanchetianus Baill.

9,00

12,16

3

16,67

0,010

4,63

11,15

Piptadenia stipulacea (Benth.)

3,00

4,05

3

16,67

0,005

2,37

7,70

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

1,00

1,35

1

5,56

0,005

2,23

3,05

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

1,00

1,35

1

5,56

0,003

1,29

2,73

Total Geral

74,00

100

18

100

0,223

100

100

Espécies (Ponto G)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

Caesalpinia pyramidalis Tul.

86,00

41,75

5

18,52

0,38

53,82

38,03

Aspidosperma pyrifolim Mart.

35,00

16,99

5

18,52

0,13

18,15

17,88

Croton blanchetianus Baill.

51,00

24,76

5

18,52

0,05

6,84

16,71

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

20,00

9,71

5

18,52

0,11

15,61

14,61

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

7,00

3,40

4

14,81

0,02

2,45

6,89

5,00

2,43

1

3,70

0,01

2,02

2,72

1,00

0,49

1

3,70

0,01

0,75

1,65

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

1,00

0,49

1

3,70

0,00

0,36

1,52

Total Geral

206

100

27

100

0,71

100

Espécies (Ponto H)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

100
IVI 100%

Commiphora leptophloeos

18,00

15,93

5

12,8

0,592

31,53

20,09

Myracrodruon urundeuva Allemão

12,00

10,62

4

10,3

0,594

31,65

17,51

Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke
Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Anadenanthera colubrina var. cebil
(Griseb.) Altschul
Croton blanchetianus Baill.

9,00

7,96

5

12,8

0,406

21,64

14,14

26,00

23,01

5

12,8

0,073

3,89

13,24

Bauhinia aromatica Ducke

17,00

15,04

3

7,7

0,083

4,43

9,06

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

12,00

10,62

4

10,3

0,027

1,42

7,43

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

5,00

4,42

2

5,1

0,037

1,99

3,85

Combretum leprosum Mart
Amburana cearensis (Allemão) A.C.
Sm.

2,00

1,77

2

5,1

0,008

0,43

2,44

3,00

2,65

1

2,6

0,012

0,66

1,96

ssp. (3)

2,00

1,77

1

2,6

0,011

0,57

1,64
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Spondias tuberosa Arruda

1,00

0,88

1

2,6

0,008

0,43

1,29

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

1,00

0,88

1

2,6

0,007

0,38

1,28

Caesalpinia pyramidalis Tul.

1,00

0,88

1

2,6

0,005

0,29

1,25

Pseudobombax marginatum

1,00

0,88

1

2,6

0,005

0,24

1,23

ssp. (2)

1,00

0,88

1

2,6

0,004

0,22

1,22

ssp. (1)

1,00

0,88

1

2,6

0,003

0,17

1,21

Piptadenia stipulacea (Benth.)

1,00

0,88

1

2,6

0,001

0,03

1,16

Total Geral

113,00

100,00

39

100,0

1,878

100,00

100

Espécies (Ponto I)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

IVI 100%

Caesalpinia pyramidalis Tul.

48

0,40

5

12,50

0,63

50,23

21,04

18

0,15

4

10,00

0,21

16,74

8,96

7

0,06

5

12,50

0,09

7,24

6,60

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.

10

0,08

4

10,00

0,03

2,15

4,08

Bauhinia aromatica Ducke

9

0,08

4

10,00

0,03

2,78

4,28

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

4

0,03

2

5,00

0,14

11,49

5,51

Croton blanchetianus Baill.

6

0,05

4

10,00

0,04

2,95

4,33

Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B. Gillett
Myracrodruon urundeuva Allemão

Piptadenia stipulacea (Benth.)

6

0,05

4

10,00

0,02

1,50

3,85

Sideroxylon obtusifolium (Humb.ex
Roem. & Schult.) T.D. Penn.

3

0,03

2

5,00

0,02

1,42

2,15

Manihot Glaziovii Muell. Arg.

2

0,02

1

2,50

0,01

0,88

1,13

Anadenanthera colubrina var. cebil
(Griseb.) Altschul

1

0,01

1

2,50

0,02

1,59

1,37

Combretum leprosum Mart

2

0,02

1

2,50

0,00

0,37

0,96

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl
Pseudobombax marginatum (A.St.Hil., Juss. & Cambess.)

2

0,02

1

2,50

0,00

0,23

0,91

1

0,01

1

2,50

0,00

0,23

0,91

Aspidosperma pyrifolim Mart.

1

0,01

1

2,50

0,00

0,21

0,90

Total Geral

120

100,00

40

100,00

1,25

100,00

Espécies (Ponto J)

A.A.

A.R.

F.A.

F.R.

D. A.

D. R.

100,00
IVI 100%

Caesalpinia pyramidalis Tul.

41

42,27

5

18,52

0,14

17,50

26,09

Aspidosperma pyrifolim Mart.

9

9,28

4

14,81

0,28

35,67

19,92

Jatopha mollisima (Pohl) Baill.
Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B. Gillett

21

21,65

5

18,52

0,04

4,70

14,96

9

9,28

4

14,81

0,06

8,11

10,74

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

4

4,12

2

7,41

0,14

17,27

9,60

Ziziphus joazeiro Mart

1

1,03

1

3,70

0,10

12,10

5,61

Combretum leprosum Mart.

6

6,19

2

7,41

0,01

1,76

5,12

Croton blanchetianus Baill.
Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke

3

3,09

2

7,41

0,00

0,34

3,61

2

2,06

1

3,70

0,02

2,26

2,68

Anadenanthera colubrina var. cebil

1

1,03

1

3,70

0,00

0,29

1,67

Total Geral

97

100,00

27

100,00

0,80

97

100,00
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Esse primeiro contato, tende, pois, a fornecer algumas primeiras pistas acerca da
composição florística regional do núcleo Seridó, de modo ainda a permitir indiretamente
a correlação entre os meios naturais e antrópicos, com reflexo sobre a conservação
ambiental. Igualmente importante, esses resultados são a seguir detalhados entre os
pontos amostrais, em relação às suas características predominantes, e posteriormente
analisados em conjunto a partir de possíveis padrões espaciais de diversidade, a saber:
Para Amorim, Sampaio e Araújo (2005) seria a vegetação lenhosa do Seridó do
tipo aberta e de baixo porte, constituindo um tipo de fisionomia de caatinga distinto dos
demais. Algo então relacionado às ideias de Von Luetzlburg (1922), que ao classifica-la
considera como sendo um subtipo da vegetação de Caatinga – o Seridó, então
caracterizada pelo caráter hiperxerófila, de modo espassada e ainda constituída por
plantas atrofiadas (ANDRADE-LIMA, 1981) com tendência ao nanismo.
Atenta-se, entretanto, com os resultados obtidos nessa pesquisa para a
generalização errônea daquelas proposições para outros geoambientes do Seridó, tais
como os relevos residuais e as planícies fluviais. Nesse caso, ressaltamos uma
fitofisionomia distinta daquela encontrada pelos referidos autores. De modo que, ainda
amparados na classificação de Luetzlburg (1922) seriam, pois, melhor caracterizadas no
subtipo descrito como de Caatinga. Uma vegetação mais densa e com porte mais
arbóreo, com relação àquelas verificadas em grande parte da Depressão Sertaneja.
Nesse caso, o subtipo de vegetação Caatinga caracterizado pelo porte mais
arbóreo e com maior densidade de indivíduos estaria localizado, sobretudo, nas áreas
topograficamente mais elevadas ou em depressões com solos espessos como no caso
dos Argissolos. De modo relacionado à oferta de recursos naturais, tais como os maiores
totais médios pluviométricos e solos espessos. Em um contexto geral, com relação a
composição florística e caracterização fitossociológica, esses se destacam através e a
partir de um variado mosaico da vegetação composto por subtipos de caatingas, que se
especializam mediante a presença de alguns (sub)sistemas geoambientais. Reflexo, pois,
de diferentes contextos geoecológicos e de degradação ambiental.
Em termos gerais, conforme é ressaltado por Rodal (1992) apesar da existência
de alguns trabalhos fitossociológicos sobre a vegetação da Caatinga, ainda falta muito
para o conhecimento das caatingas como um todo. De modo que há, segundo a referida
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autora (op. cit), a necessidade de se continuar, em áreas localizadas, o levantamento
das espécies, determinando seus padrões de distribuição geográfica, abundância e
relação com os fatores ambientais, para que se possa estabelecer, com base em dados
quantitativos, os diferentes tipos de caatinga e suas conexões florísticas. Algo então de
fundamental importância para a preservação do patrimônio genético por meio do
estabelecimento de unidades de conservação.
Nesse sentido, um dos principais critérios utilizados para designar a importância
de determinada formação diz respeito ao grau de riqueza florística relacionado. De
modo que, nesse momento, decorrem-se ainda às análises relacionadas à similaridade
e diversidade fitossociologica das áreas consideradas então direcionadas e associados
como os diferentes geoambientes identificados. Algo com vista ainda para o despontar
de diferentes perspectivas com relação ao contexto analisado.
Com base nessas assertivas, busca-se assim abordar e compreender possíveis
padrões florísticos dispostos entre os diferentes ambientes, através dos índices de
diversidade – de Shannon (H’) e Simpson (1-D) – e dos índices de similaridade florística
– de Sorensen (S) e Jaccard (JD). No que diz respeito à área da pesquisa, com relação aos
índices de diversidade de Shannon (H’) e Simpson (1-D), esses podem ser melhor
observados nos gráficos, a seguir (ver gráfico 15):

Gráfico 15: índices de diversidade de Shannon (H’) e Simpson (1-D) para o Seridó/RN

Indíces de Shannon (H') e Simpson (1-D) - Transecto Seridó
3.00
2.50
2.48

2.00

2.31

1.50
1.00
0.50

2.26

2.08

2.05
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0.64

1.72

1.49
1.22

0.89

0.87

0.74

0.83

2

3

4

5

0.64

0.72

6

7

0.87

0.79

0.75

8

9

10

0.00
1

Indice de Shannon H'

1-D (diversidade) 1- muito alta

Fonte: elaborado pelo autor
Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

135

____________________________________________________________________________

Nesse caso, os índices obtidos de Shannon (H’) e Simpson (1-D) demonstraram
uma estreita relação entre a variação de riqueza florística e a espacialização dos
elementos e fatores ambientais, a partir da configuração integrada de geoambientes no
recorte da pesquisa. Nesse contexto, observou-se que os maiores índices sobre o
recorte espacial pesquisado se encontraram dispostos, sobretudo, nas áreas
topograficamente mais elevadas, como o Maciço da Formiga e no Planalto da
Borborema, assim como no sistema de Planície Fluvial.
As Depressões Sertanejas e a inter-planáltica de Currais Novos apresentam os
menores índices de riqueza e diversidade florísticas. É um contexto que, certamente se
reflete pelas condições geoambientais desfavoráveis, de modo ainda associados com a
intensificação das ações e aspectos antrópicos de pressão e degradação.
Nesse contexto, levantamentos florísticos e fitossociológicos realizados na
caatinga mostram grande variabilidade no número de espécies e de indivíduos
(SANTANA e SOUTO, 2006). Algo que fez com que Andrade-Lima (1981) então afirmasse
que as caatingas situadas em locais onde as precipitações são mais elevadas apresentam
maior número de espécies. E que Rodal (1992) ainda comentasse que o maior ou menor
número de espécies nos levantamentos realizados deve ser resposta a um conjunto de
fatores, tais como situação topográfica, classe, profundidade e permeabilidade do solo
e não apenas ao total de chuvas, embora este seja um dos fatores mais importantes.
O conceito de nestedenss poderia, pois, assumir importância fundamental com
relação ao padrão de distribuição da flora regional do Seridó, uma vez que se observam
ao longo do gradiente de condições ambientais (geoambientes), que os locais de maior
restrição abrigam subgrupos de espécies que ocorrem também nos ambientes menos
restritivos e, desta forma, com maior riqueza de espécies (ATMAR & PATTERSON, 1993).
Igualmente interessante, para Schluter e Ricklefs (1993) e Morrone (2009),
muitos são os processos que potencialmente podem interferir no grau de riqueza de
espécies e distribuição de um táxon, como os fatores físicos (clima e suprimento de
energia e química do solo), fatores históricos (taxas de especiação e dispersão) e
interações bióticas (predação e competição). Dentre essas condições que se encontram
diretamente associadas à Desertificação, destacam-se àquelas inerentes ao semiárido,
quais sejam: baixos totais pluviométricos e sua irregularidade espaço temporal,
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ocorrência de ventos quentes e secos, presença de drenagens intermitentes e sazonais,
forte incidência de radiação solar, baixa capacidade de retenção de água.
Sobre essa assertiva, dependendo das zonas latitudinais, atenta-se ainda para o
fato de que possíveis fatores ambientais encontram-se estreitamente correlacionados
com o padrão de riqueza e diversidade de espécies animais e vegetais, tais como a
evapotranspiração de solos e da cobertura vegetal (ODUM, 2004). Segundo acrescenta
o referido autor (op. cit), seriam as regiões de maior evapotranspiração então capazes
de suportar uma maior diversidade de espécies arbóreas, correlacionando-se
estreitamente com a produtividade. Algo que reflete, senão, pois, o potencial para a
realização de fotossíntese em uma dada região. Acrescente-se à necessidade de haver
água suficientemente disponível e energia de maneira satisfatoriamente constante.
É esse, pois, um contexto que, em termos de região semiárida, pode, pois,
desencadear diferentes padrões paisagísticos e inúmeras possibilidades, então
decorrentes de interessantes gradientes de aridez, de morfoestrutura e condições
geoambientais distintas, essencialmente complexo como a própria realidade.
Com relação aos índices de similaridade de Jaccard, esse é igualmente
interessante por demonstrar o grau de similaridade entre as áreas analisadas. Nesse
caso, os pontos de maior proximidade tendem a demonstrar equivalência dos valores
encontrados. Com relação aos pontos amostrados e analisados na região do Seridó
potiguar, destacam-se pela sua similaridade os pontos, a saber:
Nesse caso nota-se uma maior semelhança entre os pontos que estão
localizados, em um mesmo sistema geoambiental identificado. As serras da região, por
sua vez, apresentam uma maior similaridade fitoflorística em hipótese decorrente tanto
de serem essas áreas mais conservadas resguardadas perante o processo de
degradação, como por esses ambientes que se assemelham pelas condições
morfoestruturais, altimétricas e microclimáticas.
Esses sistemas geoambientais se apresentam ainda como distintos ecossistemas
em relação àqueles circundantes, constituindo-se, pois em importantes refúgios da
biodiversidade (POREMBSKIE BARTHLOTT, 2000; POREMBSKI, 2007). Acrescente-se,
nesse contexto, as Planícies Fluviais como importantes áreas para a biodiversidade
regional. Segundo acrescenta Rodal (1992), a proximidade geográfica e a
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geomorfológica se apresentam, pois, como importantes aspectos para o entendimento
das semelhanças e/ou diferenças florísticas presentes no semiárido. De modo que, se
sobressaem pelas suas características únicas, como exemplo à Planície Fluvial e os
Maciços Residuais, entre outros (ver Tabela 04).

Tabela 04: Índice de Jaccard entre as áreas do transecto no Seridó potiguar
Parcela (P)

1

2

1
1
*
2
0,25
1
3
0,35 0,86
4
0,44 0,40
5
0,38 0,17
6
0,50 0,29
7
0,70 0,26
8
0,24 0,58
9
0,33 0,57
10
0,46 0,41
Fonte: elaborado pelo autor

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
1
0,43
0,19
0,33
0,30
0,59
0,65
0,47

*
*
*
1
0,29
0,43
0,38
0,41
0,53
0,50

*
*
*
*
1
0,27
0,50
0,15
0,27
0,35

*
*
*
*
*
1
0,56
0,28
0,40
0,45

*
*
*
*
*
*
1
0,25
0,44
0,50

*
*
*
*
*
*
*
1
0,52
0,42

*
*
*
*
*
*
*
*
1
0,56

*
*
*
*
*
*
*
*
*
1

Na verdade, conforme é destacado por Silva, Santos e Tabarelli (2003) a ideia de
unidades de paisagem como preditoras de distribuição e abundância de plantas
lenhosas na Caatinga é bastante antiga, tendo sido abordada em diferentes escalas de
análise. A questão central talvez incida, pois, no modo como essa heterogeneidade
ambiental tende a refletir nas diferentes características, mecanismos e forças
responsáveis pela distribuição das espécies numa escala de paisagem (FORMAN, 1999).
Talvez sejam, portanto, os aspectos fitofisionômicos e florísticos aqueles que
mais refletem as condições dos elementos bióticos, abióticos e antrópicos com suas
diferentes inter-relações. Pelo menos no contexto do semiárido seridoense.
Esse contexto é o resultado de um complexo conjunto de gradientes e meios
evolutivos ao longo do tempo, materializados em diferentes unidades da paisagem. Para
Croizat (1964) o espaço, o tempo e a forma se configurariam como sendo as três
dimensões da biodiversidade. Segundo o referido autor (op. cit), a forma não se refere
somente à estrutura, mas também à sua funcionalidade ou comportamentos.
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Os geossistemas se caracterizam, conforme é ressaltado por Rodriguez, Silva e
Cavalcanti. (2004), como “estruturas complexas, interiormente heterogêneos, formados
pela associação, não só de unidades ou locais elementares, como também regionais”.
Ao passo que, sobre essa perspectiva, em cada um dos (sub)sistemas analisados, a
variedade de espécies da vegetação de caatinga se reflete em decorrência da grande
variedade espacial dos elementos dominantes.
Registre-se ainda a importância dos eventos paleoclimáticos diante das
influências dos componentes e dinâmicas naturais atuais – litoestatigrafia, relevo e clima
– como importantes condicionantes para a estruturação da vegetação e de algumas
classes de solos. Esse contexto estabeleceu nessas áreas a acomodação de uma
vegetação de porte arbóreo (FERNANDES apud SOUZA et.al. 1998, p. 160) associados à
presença das manchas de solos com grande profundidade e alto teor de argilas.
Há então uma estreita correlação entre os aspectos vegetacionais e pedológicos.
E esses em uma alinhada associação analítica e combinatória se revelam, pois, como
sendo de grande relevância acerca do entendimento do fenômeno da desertificação.
Trata-se de um arranjo de grande relevância, pois, na análise da estrutura superficial em
sua totalidade. Algo que se desvela por diferentes quadros e contextos geoecológicos
(ver Figura 33) e de degradação ambiental.
Nesse contexto, segundo ressalta Tricart (1977), a análise ambiental requer e
necessita, pois, de uma integração dinâmica dos diferentes elementos naturais e sociais.
Para Gondolo (2000), o essencial deste tipo de análise não deve ser então simplesmente
identificar os fatores que contribuem para a degradação, mas saber a quais processos
de degradação o sistema encontra-se submetido e que estruturas o mantêm ou
colaboram para que estes perdurem.
O padrão geoecológico observado, com ênfase e destaque para a biodiversidade
regional, condiz com o conceito de nestedness, ou seja, ao longo de um gradiente de
condições ambientais, os locais mais restritivos abrigam subgrupos de espécies que
ocorrem nos ambientes menos restritivos e, desta forma, com maior riqueza de espécies
(ATMAR & PATTERSON, 1993). Algo que bem se enquadrou devido à heterogeneidade
ambiental da Caatinga (ver BIGARELLA et al. 1994).
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Figura 33: Perfil geoecológico da Caatinga com relação aos (sub)sistemas geoambientais no núcleo de desertificação Seridó

Fonte: elaborado pelo autor (PEREIRA NETO, 2016)

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

____________________________________________________________________________

Capítulo V
ECODINÂMICA DA PAISAGEM E ESTADO DE DEGRADAÇÃO NO
NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DO SERIDÓ/RN
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6. ECODINÂMICA DA PAISAGEM E ESTADO DE DEGRADAÇÃO NO NÚCLEO DE
DESERTIFICAÇÃO DO SERIDÓ/RN

O crescimento dos processos de degradação, associados à demanda por recursos
naturais e crescimento demográfico e em paralelo à complexidade do meio natural,
coloca a Geografia como uma ciência das mais necessárias. Nesse contexto, o conceito
de ecodinâmica da paisagem surge como uma interessante fonte à análise geográfica.
De acordo com Conti (2001), a partir da fisiologia, em seu amago propositivo
esses estudos (da fisiologia) têm como três objetivos, a saber: a) compreender a
organização, do funcionamento e da dinâmica das paisagens; b) enfatizar o estudo e a
análise integrada da paisagem; e c) discutir conceitos, leis e influencias das ações
antrópicas. Sobre essa assertiva, Ab’Saber (1969) ainda é enfático ao ressaltar que:

o setor mais difícil da pesquisa geográfica diz respeito à compreensão
da dinâmica em processo, ou seja, o estudo da fisiologia da paisagem.
Muito embora as bases das ciências da terra tenham sido assentadas
na observação dos processos atuais – entendidos como chave para a
interpretação dos processos pretéritos.

Nesse caso, apesar da importância de caracterização e análise dos sistemas
ambientais identificados nas etapas de compartimentação e estrutura superficial,
procura-se suprir nesse momento o entendimento acerca dos processos atuais então
relacionados à ecodinâmica em sua totalidade.
Para Tricart (1976) e Ross (1994) a noção de estabilidade aplica-se, sobretudo ao
relevo. Esta escolha se deve ao fato deste último encontrar-se relacionado com o
potencial cinético para o escoamento hídrico superficial e instabilidade do ambiente,
mediante aos processos erosivos, entre outros processos de certa instabilidade.
Destarte, as unidades ecodinâmicas associadas à diferentes níveis de
estabilidade/instabilidade se reflete por uma grande complexidade mediante o
entendimento do ambiente natural (relevo-clima-solos) inerentes à própria concepção
dinâmica e de abordagem sistêmica. Seguem as seguintes unidades ecodinâmicas e seus
respectivos níveis de instabilidade potencial, emergente e ambiental.
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6.1. Instabilidade potencial de áreas geneticamente estáveis

Para Tricart (1976), a noção de estabilidade aplica-se, sobretudo, ao relevo,
então relacionado à interface atmosfera-litosfera. De modo que, a característica
fundamental e condição essencial para a classificação de meios estáveis, seria a
evolução suficientemente lenta, constante e praticamente imperceptível da
combinação de fatores relacionados. Aproximar-se-ia à condição de clímax.
A área entendida como sendo uma unidade ecodinâmica estável, sobre o recorte
espacial da pesquisa, essa envolve grande parte da Depressão Sertaneja, relacionada
aos subsistemas das superfícies de aplanamentos conservados (Pd1) dos sertões de
Caicó e das superfícies de aplanamentos conservados (Pd2) dos sertões de Cruzeta.
Além da superfície do paleoplano do Maciço da Formiga.
No primeiro subsistema destaca-se a predominância de baixas amplitudes
altimétricas, mediante a presença de um relevo suave ondulado, e de solos com baixa
ou média susceptibilidade à erosão, no caso da associação de solos que se predominam
os Luvissolos Crômicos. Nesse caso, em decorrência de um maior incremento dos totais
pluviométricos a vegetação de caatinga, apesar da pouca riqueza florística, acaba por
conseguir um adensamento potencial para a manutenção da estabilidade ecodinâmica.
Além disso, ressalta-se a área reconhecida como sendo o paleoplano do Maciço
residual da Formiga. É uma área sem forte dissecação, relativamente plana e em área
topograficamente mais elevada, destacando-se com a presença de solos de grande
profundidade e de baixa/média susceptibilidade à erosão, nesse caso, referente à classe
dos Argissolos. Igualmente interessante destaca-se as superfícies de aplanamentos
conservados (Pd2) dos sertões de Cruzeta também com a presença de argissolos,
vegetação densa de porte arbóreo, porem em área de depressão sertaneja.
Nesses locais onde se favorecem os processos formadores de solos
(pedogênese), com a formação de uma maior espessura dos solos, a cobertura vegetal
adquire condições de maior porte (com caráter arbóreo-arbustivo a arbóreo), por vezes
acompanhado por uma maior diversidade e riqueza da flora regional. São áreas com
menor potencial natural dos processos erosivos.
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Instabilidade Potencial Intergrade: pedogênese x morfogênese

Os meios de transição ecodinâmica, os chamados meios intergrades, segundo
destaca Tricart (1976), se caracterizam por uma interferência recíproca entre
pedogenese/morfogênese, sem que nenhum dos processos sejam predominantes. São
situações que não fornecem, pois, uma visão clara acerca de sua dinâmica, cujas ações
de ordenamento tendem a ser mais delicadas.
No recorte espacial da pesquisa, as unidades ecodinâmicas Intergrades,
abrangem as superfícies de cristas e topos aguçados do Maciço da Formiga, as serras
secas do complexo granítico Acari/Currais Novos e as serras secas e morros baixos
relacionados à Formação Seridó. São áreas que se caracterizam, sobretudo, pela
coexistência dos processos morfo/pedogênicos.
Esses (sub)sistemas, apesar de apresentarem um relevo com forte dissecação e
solos susceptíveis aos processos erosivos – referente à classe dos Neossolos Litólicos,
destacam-se ainda por uma formação de cobertura vegetal suficientemente densa. São
áreas que Tricart (1976) atenta estarem inclusas nessa classificação, uma vez que
mesmo topografia acentuada, mas com condições bioclimáticas favoráveis, a cobertura
vegetal tenderia a limitar os efeitos dos processos morfogenéticos. Nesse caso, segundo
acrescenta o autor (op. cit,p.21) “uma cobertura vegetal suficientemente espessa pode
manter os declives muito acentuados em uma relativa estabilidade”.
As condições microclimáticas de maior umidade, decorrente do fator
topográfico, tenderiam aparentemente a favorecer uma vegetação de caatinga mais
densa. Ao passo que, sobre essa contextualização, é interessante destacar que a
situação dos (sub)sistemas identificados, possuem ainda um direcionamento para a
instabilidade crescente. De modo que, a conservação da vegetação nesses meios tende
a ser, pois, fundamental para a manutenção do equilíbrio dinâmico encontrado.
Senão desse modo, essas áreas acabam por possuir fortes declividades com
potencial de erosão acentuada. De modo a favorecer que diante da presença de fortes
chuvas, e em meio a ações de desmatamento, a tênue camada pedológica seja mais
facilmente carreada, dificultando ou impedindo, pois, à regeneração do equilíbrio.
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Instabilidade Potencial Instável: o fator morfogênese acentuado

Os meios instáveis são mais complexos. Esses ambientes, segundo é destacado
por Tricart (1976), são caracterizados por modificações consideráveis da superfície
topográfica, em ocasiões rápidas e em outras repetidas e frequentes. De modo a
proceder de fluxos importantes de matéria, se constituindo como um fator ecológico
limitante que dificulta o desenvolvimento da cobertura vegetal e ainda sobre o processo
de amadurecimento dos solos.
As unidades ecodinâmicas instáveis merecem destaque pelo caráter potencial de
instabilidade, conforme estabelecido, pela intensificação dos processos erosivos, caos e
quedas de blocos, entre outros relacionados. Um contexto que em sinergia com os
aspectos de degradação tendem a culminar com a ocorrência da desertificação.
Constituem ainda essas unidades as encostas, cristas e topos aguçados do
maciço residual da Formiga com fortes declividades e potencial de erosão acentuada.
Este contexto favorece com que, diante da presença de fortes chuvas, e possível
desmatamento, a tênue camada pedológica referente aos Neossolos Litólicos, seja mais
facilmente carreada, dificultando ou impedindo à regeneração do equilíbrio do sistema.
A presença constante de outros inúmeros afloramentos rochosos, por vezes
sobre a forma de inselbergs, pequenos maciços e cristas compostas em sua gênese por
um forte processo de granitização, e predomínio de ações mecânicas destaca, pois, a
forte predominância do processo de morfogênese.
Sobre esse contexto, segundo acrescenta Tricart (1969), a rocha nua sofreria
ainda intensamente os efeitos de insolação, e, em comum com outras regiões secas,
conheceria, pois, consequentemente, as amplas oscilações térmicas resultando em um
avançado processo de intemperismo mecânico.
De modo que, em ambos os casos e áreas, essas estão relacionadas à uma
litologia da Formação Seridó, que parece subscrever um maior potencial erosivo, desde
que em associação a áreas de forte cisalhamento. Tratam-se de áreas que possuem um
outro aspecto de instabilidade, mas que por oposição de outras forças acabam por
equilibrar a relação estabelecida (ver Figura 34).
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Figura 34: Instabilidade potencial do núcleo de desertificação do Seridó Potiguar

Fonte: elaborado pelo autor (PEREIRA NETO, 2016)
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6.2. Instabilidade emergente e aspectos de degradação no Seridó potiguar

São crescentes os índices de degradação ambiental em todo o mundo. Este
fenômeno por vezes acontece em sinergia à falta de planejamento e gestão ambiental
territorial, que não levam em consideração as diferentes fragilidades potenciais, dos
variados sistemas naturais. A retirada e/ou proteção da vegetação tende a se constituir
em um ótimo indicador para a identificação das áreas mais ou menos instáveis.
No que diz respeito à proposta de Ross (1994), conforme ainda apontado em
momento anterior, às áreas de fragilidade emergente podem ser caracterizadas como
sendo aquelas nas quais as ações humanas desestabilizaram o equilíbrio dinâmico, e/ou
mesmo para aquelas cuja exista uma distância para que esta ação decorra - mediante
ao grau de proteção dos solos exercido pela cobertura vegetal.
Para Tricart (1976), é a vegetação um importante indicador da estabilidade do
meio. Neste contexto, a retirada da cobertura vegetal tende a possibilitar e/ou
intensificar a ação dos agentes climáticos, especialmente o caráter pluviométrico, sobre
a cobertura pedológica originando e/ou potencializando os diferentes processos
erosivos (SPÖRL, 2004). Segundo ressalta Guerra (1996), de todos os fatores
controladores dos processos erosivos, talvez seja a intervenção antrópica aquela que
possui a maior capacidade de aceleração desses processos, mas que em sinergia aos
aspectos físico-naturais abrem espaços para diferentes outros questionamentos.
Em termos gerais, atualmente sobre o núcleo do Seridó podem-se destacar a
caracterização da fragilidade emergente através da classificação da cobertura vegetal e
os respectivos graus de instabilidade, a saber: a) Instabilidade Emergente Fraca
(Caatinga arbórea-arbustiva densa, Caatinga arbustiva-arbórea densa); b) Instabilidade
Emergente Média (Caatinga arbustiva-densa) e c) Instabilidade Emergente Forte
(Caatinga antropizada, solo exposto, centros urbanos e corpos hídricos).
Essas classes serão melhor descritas com as respectivas classes de estabilidade
ou instabilidade, a saber:
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Instabilidade Emergente Estável: aspectos para a conservação regional



Vegetação de Caatinga Seridó arbóreo-arbustiva muito densa

Envolve áreas caracterizadas por uma vegetação de caatinga arbórea-arbustiva
e/ou de caatinga arbustiva-arbórea densas, de modo relativamente ainda conservadas.
Essas encontram-se distribuídas geograficamente pelas extensões topograficamente
mais elevadas e de difícil acesso, com exemplo a ausência da própria ocupação humana.
São exemplos dessas áreas, as escarpas dissecadas do complexo serrano nas
proximidades do município de Acari e do maciço residual conhecido regionalmente
como Serra da Formiga entre os municípios de Caicó e Cruzeta. Estas possuem ainda em
comum a influência direta de uma maior umidade, decorrente possivelmente do fator
topográfico, típico de regiões serranas, especialmente sobre aquelas com forte
influência das áreas de barlavento.
Prescreve-se atenção ainda para o fato de se apresentarem ainda atualmente,
segundo Pereira Neto e Silva (2012), como importantes refúgios da biodiversidade
regional. Áreas nas quais deve ser dada uma maior atenção, em caráter de urgência, por
parte das ações conservacionistas do Estado e de entidades privadas e acadêmicas, por
despontarem também atualmente como importantes reservas minerais e foco de
grande pressão, portanto da indústria de mineração nesta região.

 Vegetação de Caatinga Seridó arbóreo-arbustiva densa

Compreende, sobretudo, nas serras secas do complexo granítico Acari/Currais
Novos e àquelas relacionadas às serras secas e morros baixos relacionados à Formação
Seridó – ambos associados ao geossitema do Planalto da Borborema.
Esse subtipo da vegetação da Caatinga Seridó, apesar de envolver os mesmos
índices de riqueza florística daquelas encontradas no maciço residual da formiga, por
exemplo, apresenta-se e se caracteriza por um interessante decréscimo em sua
densidade populacional. Algo, possivelmente, decorrente das condições geoecológicas
um pouco mais adversas, tais como a diminuição dos totais médios pluviométricos.
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Trata-se, pois, basicamente de uma vegetação de caatinga arbórea-arbustiva
espaçada, de modo relativamente ainda conservadas. Sobre essa classe destaca-se uma
associação de espécies tais como: a Umburana (Commiphora leptophloeos (Mart.)), a
Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), o Angico (Anadenanthera colubrina var.
cebil (Griseb.) Altschul) e o Marmeleiro (Croton blanchetianus Baill.
Sobre essa assertiva, ressalte-se ainda a importância do estado de conservação
dessa cobertura vegetal, para a manutenção do tênue equilíbrio geoecológicos e
ecodinâmico das áreas correspondentes então relacionadas.



Vegetação de Caatinga Seridó arbustiva-arbórea densa

Abrange grande parte da depressão sertaneja com ênfase, sobre o recorte
espacial dessa pesquisa, nas superfícies de aplanamentos conservados (Pd1) dos sertões
de Caicó. Essa envolve uma cobertura vegetal do tipo caatinga arbustiva-arbórea ou
arbustiva densa, por vezes, com o predomínio de uma só espécie (a Jurema-Preta Mimosa Tenuiflora [Wild]), reflexo da degradação ambiental.
Igualmente importante, se apresenta como um cenário ecodinâmico intergrade
que envolve um tênue limiar entre a conservação e proteção do solo em relação aos
diferentes processos erosivos e/ou diferentes outros processos que demandem ao
sistema natural determinada estabilidade/instabilidade em potencial.
Trata-se de um estado sucessivo decorrente da histórica degradação da sobreexploração dos recursos naturais, sobre toda esta extensão. Igualmente associados às
condições geoecológicas mais favoráveis, tais como o incremento das médias
pluviométricas. Se apresenta então com um caráter de uma possível recuperação
quando na ausência e/ou diminuição das atividades de pressão ao longo dos anos.



Vegetação de mata ciliar Seridó relacionada às áreas de Planície Fluvial

Essa vegetação reflete condições geoambientais especificas sobre as áreas
amostrais destacadas pelo geossistema de Planície fluvial. É caracterizada, sobretudo,
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como uma importante mancha fértil em potencial para o desenvolvimento da atividade
agrícola de subsistência regional.
Conceitualmente, segundo destaca Lacerda e Barbosa (2006), esse é um tipo de
cobertura vegetal que pode ser caracterizada como sendo àquela situada no entorno
dos corpos hídricos, em áreas com características hidrológicas e edáficas distintas.
Entre as espécies predominantes destacam-se a Carnaúba (Copernicia cerifera
(Arruda) Mart.), o Pinhão-Bravo (Jatopha mollisima (Pohl) Baill.), o Juazeiro (Ziziphus
joazeiro Mart), a Jurema (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir) e a Oiticica (Licania rígida).
Essas se caracterizam, sobretudo, pelo aumento de seu porte com caráter arbóreoarbustivo e presença de diâmetros expressivos. Trata-se de ambientes que merecem
atenção ainda, porque, uma vez encontrados uma considerável riqueza florística, esses
tem sido ainda atualmente alvo de intenso e rápido processo de degradação antrópica.

Instabilidade Emergente Instável: aspectos de degradação potencial



Vegetação de Caatinga Seridó arbustiva-arbóreo aberta

Compreende áreas com a presença de uma “Caatinga antropizada’, de porte
arbustiva ou arbóreo de modo espaçado, caracterizada por intensas marcas de
degradação, ou ainda através da exposição do solo, centros urbanos e/ou pelos
reservatórios hídricos conhecidos regionalmente como açudes.
São áreas de alta fragilidade emergente reflexo de uma maior pressão antrópica
sobre a extensão da pesquisa, ou mesmo de condicionantes geoecológicos limitantes.
Entre as áreas identificadas destacam-se grande parte do município de Cruzeta e Currais
Novos, com interferência direta nos processos e engendramento do sistema
geomórfico. Nesse, parece ainda existir uma correlação ao Lineamento de Patos, com a
intensificação, por vezes, de processos morfogenéticos e ravinamentos (ver Figura 35).
Seria esse tipo de vegetação àquele que Maia (2004), embora generalize para a
região do Seridó, destaca ser a uma espécie de “Caatinga arbórea devastada ao nível de
arbusto”, devido à histórica degradação decorrente da sobre-exploração dos recursos
naturais sobre toda esta extensão. Merece destaque pelo contexto envolvido.
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Figura 35: Instabilidade emergente do núcleo de desertificação do Seridó Potiguar

Fonte: acervo do autor
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6.3. Ecodinâmica e o núcleo de desertificação do Seridó (RN/PB)

A análise ecogeográfica se apresenta, senão como um produto síntese dos dados
e informações geoambientais obtidos, associação à atividade humana de pressão e
degradação – nesse trabalho indicada pela análise da cobertura vegetal de Caatinga.
Segundo Ross (1994), esta se operacionalizaria, mediante a indicação e cruzamento das
chamadas fragilidade potencial com a fragilidade emergente de modo ainda relacionada
com a instabilidade genética do meio.
Esta etapa de análise reflete as áreas nas quais a instabilidade potencial do
sistema natural foi de sobremaneira afetada pelo estabelecimento de uma possível
pressão então emergente, aqui indicado pela classificação da cobertura vegetal,
conforme já abordado, de modo a dificultar o restabelecimento de um equilíbrio
dinâmico e estável.
Observa-se um interessante padrão espacial para a indicação de áreas mais ou
menos instáveis, com a consequente “avanço” da degradação/desertificação. Os fatores
controladores relacionados às forçantes morfoestruturais e morfoclimáticas acabam
por conduzir, em caráter regional, o modelo ecodinamico e espacialização geoambiental
dos fenômenos associados. Nesse caso, esses têm reflexos diretos na configuração dos
solos, da vegetação e da hidrográfia, que reagindo em constante dialética, fazem da
paisagem interessantes organizações espaciais sistêmicas em constante evolução.
O resultado da configuração existente sobre o recorte espacial da pesquisa se
apresenta, pois, como um interessante (paleo)indicativo de diversas transformações
que coadunam num contexto de espaço-tempo, através de diferentes rugosidades com
dinâmicas próprias. Sobre a área de pesquisa esses podem ser melhor descritos, a saber:



Níveis moderados de susceptibilidade à degradação/desertificação

Conforme o mapeamento, estas se apresentam como pequenas manchas sobre
a área da pesquisa abrangendo apenas uma extensão de aproximados 150,0 Km² na área
de estudo. São áreas que conceitualmente apresentam ainda uma relativa estabilidade,
com mudanças estruturais do sistema natural de maneira basicamente imperceptível à
percepção humana de análise (ver Fig. 38).
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São características dessas áreas a ausência de forte dissecação, diante de um
relevo plano e/ou suave-ondulado, com solos bem desenvolvidos e ainda sem grandes
totais pluviométricos ou mesmo da aridez, de modo contextualmente relacionados à
baixa susceptibilidade de erosão. Destaca-se por uma Caatinga arbóreo-arbustiva ou
arbustiva-arbórea, em grande capacidade de proteção do solo.
A cobertura vegetal suficientemente densa, ainda conservada, aparece como
uma variável quase que decisiva para esta estabilidade. Algo em consonância com o
termo de “biostasia” proposto pela teoria bio-rexistasica de H. Erhart.

 Níveis graves de susceptibilidade à degradação/desertificação

A área caracterizada como correspondente às Unidades Ecodinâmicas
Intergrades compreende grande parte do recorte espacial desta pesquisa. São áreas que
se destacam como sendo ambientes de transição, então relacionadas pelo tênue limiar
entre os processos de morfogênese ou de pedogênese.
Segundo acrescenta Tricart (1976, p. 29), do ponto de vista quantitativo, a
distinção entre meios estáveis e intergrades “só poderia ser convencional, mas isto
exigiria critérios numéricos que ainda não foram definidos. Não é certo que isto seja
possível”. Destacam-se, sobretudo, pelo equilíbrio das forças ecodinamicas potenciais e
indicadoras de instabilidade (moderada-forte dissecação) então compensados com
outros indicativos de maior instabilidade (cobertura vegetal suficientemente espessa).
Exemplo desta contextualização são áreas das serras secas do complexo granítico
Acari/Currais Novos e da superfície de aplanamentos conservados (Pd1) dos sertões de
Caicó. No primeiro exemplo, a forte instabilidade morfodinâmica (potencial),
proveniente de um relevo fortemente dissecado, com solos potencialmente susceptíveis
à erosão, é de sobremaneira ainda mantida em relativa estabilidade pela presença de
uma cobertura vegetal densa ainda bastante conservada.
Neste sentido, Tricart (1976, p. 21) aponta para o fato de que “uma cobertura
vegetal suficientemente espessa pode manter os declives muito acentuados em uma
relativa estabilidade”. No segundo caso, mesmo sem fortes indicativos de instabilidade
potencial, a cobertura vegetal já foi de sobremaneira bastante afetada pelas ações
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antrópicas, de modo a apresentar extensas áreas nucleares de intensa degradação e
exposição, por vezes, da cobertura pedológica.



Níveis muito graves indicativos de degradação/desertificação

Nesse ponto são apresentados como potencialmente indicativos pois, as áreas
que representam um contexto de níveis muito graves. São áreas que apresentam,
sobretudo, importantes indicativos do intenso processo de degradação/desertificação,
sobre o recorte espacial da pesquisa. Essas se distribuem como de considerável
extensão, especialmente nas áreas relacionadas à formação Seridó com forte influência,
pois, de cunho morfoestrutural.
Entre os indicadores correspondentes à essas áreas o caráter fisionômico da
cobertura vegetal de caatinga arbustiva aberta (instabilidade emergente), exerce
considerável pressão em paralelo e associação com as áreas potencialmente instáveis
com modera dissecação (fragilidade potencial). Neste sentido, Tricart (1976, p. 29) ainda
corrobora que “no caso de uma degradação antrópica a ativação morfodinâmica brusca
acarreta a destruição rápida dos solos preexistentes”.
Nesse caso, o fenômeno da desertificação surge como uma resultante deste
amálgama, então relacionado à associação de uma ecodinâmica potencialmente
instável e os aspectos de pressão e degradação verificadas indiretamente como reflexo
à própria cobertura vegetal. São áreas que como é descrito por Duque (1964, p. 91) está
envolta por um “terreno muito erodido, ondulado e pedregoso, de modo a não permitir
o adensamento vegetativo”.
Destarte, observa-se ainda, nesse contexto, uma intrínseca associação das áreas
aqui identificadas com as propostas oficiais da delimitação dos municípios componentes
do núcleo de desertificação. Essas áreas de maior intabilidade ecodinâmica seguem uma
direção predominante no sentido de oeste para leste. Algo que tende a subsidiar ações
de planejamento para o direcionamento de esforços na tomada de decisões e para a
mitigação dos processos então relacionados.
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Figura 36: Unidades ecodinâmicas do núcleo de desertificação do Seridó Potiguar
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Tabela 05: indicadores de Predisposição à Desertificação para o Seridó/RN
Indicadores Biogeofísicos de Desertificação (IBD)
Sistemas Ambientais (geossistemas)

IGBD1

IGBD2

IGBD3

(Geologia)

(Geomorfologia)

(Vegetação)

Maciço Residual

1

1

Depressão Sertaneja

1

Planície Fluvial

IGBD4 (Solos)

IGBD5 (Clima)

Índice Geral

1

3

1

1,4

1

3

3

1

1,8

3

3

1

3

3

2,6

Cristas residuais e Inselbergs

1

5

3

5

3

3,5

Planalto da Borborema

1

5

5

5

5

4,2
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A operacionalização do conceito de dinâmica da paisagem, através da teoria
ecodinâmica torna-se de grande relevância para o entendimento da dinâmica dos
processos pedo- morfogenéticos. Trata-se, pois, de uma interessante ‘ferramenta’
subsidiaria para a análise de mecanismos de feedbacks na estruturação da paisagem.
Para o semiárido brasileiro a proposta apresentada permite ainda que, no
contexto ecodinâmico e de degradação ambiental, os níveis de paisagem possam então
contribuir consideravelmente para o entendimento do fenômeno e problemática da
desertificação. Nesse caso, os processos tendem, pois, a se constituir em importantes
agentes controladores e/ou reflexos de uma dada realidade, em conjunção dialética.
Com relação ao núcleo de desertificação do Seridó, segundo é acrescentado por
Duque (1953, p.45), ainda em meados da década de 1950, esse descreve com
propriedade que é o Seridó “a região mais erodida do Nordeste”. Uma problemática que
para Faria et al (1980), encontra-se relacionada às queimadas, os desmatamentos, a
utilização de culturas e técnicas culturais inadequadas, a retirada de material para
olarias, além da mineração intensa.
Corrobora-se com Tricart (1976, p. 28) ao afirmar que “a degradação antrópica
se acrescenta às causas naturais”. Essa se se torna particularmente eficaz nas áreas mais
dissecadas em questão, onde as condições ecológicas, em sinergia a degradação
ambiental, impedem a reconstituição da cobertura vegetal quando surge uma
oportunidade para o (re)estabelecimento de seu tênue equilíbrio.
Em termos gerais, verifica-se uma tendência à instabilidade deste ambiente, com
reflexos à erosão dos solos e sobre a biodiversidade, que contribuem significativamente
para o avanço dos processos de degradação/desertificação nos sertões nordestinos.
Trata-se, pois, de um contexto decorrente da alta fragilidade com tendências naturais
e/ou potenciais para um modelado erosivo de larga escala.
Com relação às unidades ecodinâmicas na região do semiárido brasileiro, as
relações geoambientais se revelam de grande complexidade e aparente instabilidade.
Segundo Conti (2002), os elementos do meio físico nos trópicos, e em especial do
semiárido, possuem, desta maneira, e via de regra, diferentes fragilidades em seu
equilíbrio onde qualquer forma de instabilidade no meio natural pode intensificar os
processos de intemperismo, lixiviação, escorregamento de encostas e degradação.
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Capítulo VI
PREDISPOSIÇÃO À DESERTIFICAÇÃO NO NÚCLEO DO SERIDÓ
POTIGUAR E PROPOSIÇÃO DE INDICADORES BIOGEOFÍSICOS
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7.

PREDISPOSIÇÃO

À

DESERTIFICAÇÃO

E

PROPOSIÇÃO

DE

INDICADORES

BIOGEOFÍSICOS A PARTIR DO NÚCLEO SERIDÓ (RN/PB – BRASIL)

Em termos gerais, Ab’Saber (1999) ressalta ser a região semiárida brasileira um
dos três núcleos de semelhante associação na América do Sul, sobrepostos em um
contexto geoambiental de características predominantemente úmidas. Trata-se de um
dos semiáridos mais densamente povoados de todo o mundo, envolto por um complexo
mosaico de características e dinâmicas sociais e ambientais distintas (AB’ SABER, 1974,
2007; ANDRADE-LIMA, 1981; DUQUE, 1953, 1964).
Sobre essas assertivas, Noin (1998) acrescenta ainda que apesar das várias
limitações, o mundo (semi)árido tem uma população relativamente importante, do
ponto de vista demográfico. Ainda na década de 1990, a estimativa global para essas
regiões era de 841 milhões de pessoas, ou cerca de 15,0% da população mundial.
Nesse contexto, considerado um dos pioneiros nos estudos de desertificação no
Brasil, Vasconcelos Sobrinho (1983) discute o que considera ser a vocação pré-desértica
do polígono das secas, condicionada por um quadro ecológico de forte instabilidade de
regime pluviométrico “com baixo índice de precipitações e extrema irregularidade, dos
solos rasos, com limitada capacidade de retenção de água, amplo fotoperiodismo e
ventos secos e quentes com forte poder de desidratação".
Sales (2002), por exemplo, reconhece a contribuição e o mérito dos estudos de
Ab’Saber à indicação da predisposição da estrutura relacionada à forte fragilidade
ambiental do semiárido como condição sine qua non para a instalação dos processos de
desertificação. Algo então destacado com o surgimento de "pontos ou agrupamentode-pontos filiados a processos locais de desertificação", de modo considerado o
potencial natural aos processos de degradação e a ação antrópica.
Igualmente interessante, em meados de 1977 no Brasil destaque-se ainda as
proposições do Conselho Consultivo da Secretaria Especial de Meio Ambiente – CCMA,
com o encaminhamento da seguinte recomendação em seu art. 18, item 1:
que em extensas regiões do território nacional, notadamente nas
caatingas nordestinas e nos cerrados do Centro-Oeste, existem
condições ecológicas caracterizadas por um equilíbrio ambiental
instável, parecendo evidenciar uma vocação pré-desertica [...].
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Sobre essa assertiva, Edmon Nimer (1980), por exemplo, a partir de critérios
climatológicos, mapeou as áreas mais predispostas à desertificação no Brasil, de modo
a constituir uma metodologia calcada em três eixos: climatológico, geomorfológico e
pedológico, para estudo que chamou de potencialidade natural de semidesertificação
no território semi-árido do Brasil (SALES, 2002).
Apesar da importância de contexto natural, Conti (1995) atenta ainda que por
definição, a origem da desertificação encontrar-se-ia relacionada tanto a causas naturais
como aquelas derivadas da pressão exercida pelas atividades humanas em ecossistemas
frágeis. Igualmente relacionado à proposta do conceito oficial do referido fenômeno.
Nesse caso, também acreditamos que são diversos os fatores sociais que
contribuem para potencializar o fenômeno da desertificação, então destacados por
Nascimento, (2006, p. 14), com exemplo ao sistema de propriedade da terra, a
racionalidade dos agentes e atores sociais envolvidos, a intensa pressão humana sobre
os sistemas naturais, a tecnologia inadequada prevalece, a carência de infraestrutura
ambiental e social, e a insuficiente integração regional.
Apesar da importância dessa assertiva, essa análise seria senão de grande
complexidade de integração, dificilmente estabelecida com o atual das informações
acerca dos mecanismos das causas, consequências e retroalimentação relacionados ao
fenômeno da desertificação. Acrescente-se a isso, as considerações de Conti (2002) ao
afirmar que é a desertificação algo irreversível em uma escala de tempo à humanidade.
Destarte, apesar do reconhecimento de uma possível predisposição à ocorrência
dos processos de desertificação, estudos com essa temática são ainda escassos no Brasil.
Em especial, quando associados à diferentes condições geoambientais em hierárquicas
escalas e níveis de análise da paisagem. Nesse sentido, busca-se nesse momento
destacar algumas das variáveis geoambientais que consideramos ser de fundamental
relevância à análise dessa problemática – em acordo com diferentes escalas de análise.

7.1. Fatores geoambientais de predisposição à desertificação em escala global

De início, orientando-se pela própria definição oficial sobre desertificação
destaque-se a identificação das classes de vulnerabilidade/susceptibilidade,

Pereira Neto, M. C. Tese (Geografia). Universidade Federal do Ceará, 2016

____________________________________________________________________________

sobretudo, relacionadas com os tipos climáticos e as classes de solos. Nesse contexto
apresenta-se o mapa de distribuição do referido fenômeno no mundo.
É algo que merece referência pelo esforço de aproximação com o referido
fenômeno, mas que se faz senão passível de críticas devido à sua grande
generalização. Essas recairiam, sobretudo, provenientes do próprio conceito oficial
uma vez que esse tenderia a considerar a desertificação estritamente relacionada às
ações humanas, ao passo que não retrataria a susceptibilidade de solos.
Embora todos esses aspectos sejam há bastante tempo considerados como
referências para a análise do fenômeno. Em termos gerais, no que diz respeito aos
mecanismos climáticos associados à escala de análise global se sobressairiam
hipoteticamente os fatores similares àqueles voltadas à própria identificação das
terras secas do mundo (drylands). Nessa contextualização, para a ocorrência e
distribuição dessas regiões no planeta, Tricart (1969) chegou a abordar três variáveis
de disposição geográfica, a saber:

a)

Orografia: em regiões onde a circulação atmosférica e/ou a umidade

segue uma direção predominante, a intercalação de um relevo desempenha
importante e continuo papel em áreas de sotavento e constituição de terras secas.
b)

Correntes Marinhas: potencializa ou dificulta as taxas de evaporação,

e consequentemente a distribuição dos totais pluviométricos e taxas de umidade.
c)

Disposição Paleoclimática: representa importante condição para a

configuração geocológica, atribuídas às paisagens enquanto heranças.

Nesse caso, acrescente-se ainda a subsidência de células atmosféricas em
zonas de alta pressão, como exemplo ao continente australiano, que dificultam e
impedem a formação de condições para a ocorrência de precipitações regulares.
Igualmente importante, com relação à cobertura pedológica das terras secas
destaque-se ainda à ocorrência de solos estritamente rasos (ver Figura 37), na
maioria das vezes, com condições próprias de baixa fertilidade natural decorrentes
da própria dinâmica natural.
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Em termos gerais, conforme é destacado pela FAO (2015), são características
gerais dessas regiões: a precipitação pouco frequente, irregular e imprevisível,
grandes variações de temperaturas, solo pobre em matéria orgânica, falta de água
para consumo e plantas e animais adaptados ao clima variáveis (resistência ao calor,
falta de água).
Essas se perfazem por diferentes gradientes de aridez (árido, semiárido e subúmido seco) resultantes da interação entre vários fatores climáticos, litológicos,
geomorfológicos, pedológicos e de cobertura vegetal, então relacionados com a
evapotranspiração potencial.

7.2. Aspectos de predisposição ambiental no âmbito do semiárido brasileiro
Em escala regional, com ênfase sobre a região do semiárido brasileiro, esse
se destaca também pela instabilidade do equilíbrio ecológico, condicionando, em
associação à histórica e excessiva degradação ambiental, uma vocação e
possibilidade para o estabelecimento e instalação do fenômeno da desertificação.
Nesse caso, a fragilidade natural tenderia a propiciar que o surgimento ou
desenvolvimento de áreas degradadas evoluíssem de tal modo que se transformem
em núcleos de desertificação (AB'SABER, 1977; SALES, 2002; NASCIMENTO, 2006;
PEREIRA NETO, 2013).
Aliado à essa condição de instabilidade, Araújo filho (1996) apud Sousa,
Artigas e Lima (2015) ressalta ser a Caatinga um dos biomas mais degradados do
Brasil, com 80% da vegetação quase que completamente modificada devido ao
extrativismo e a agropecuária, com áreas em estádios iniciais ou intermediários de
sucessão ecológica.
É, pois, o semiárido brasileiro uma região que se destaca pelo
equacionamento de duas características fundamentais: “o equilíbrio ecológico
instável da área, resultante de fatores do clima e do solo, e a ação do homem”
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1983, p. 10). Um contexto que conduz o referido autor
(op. cit) a ressaltar o seguinte contexto:

o fenômeno caatinga e assim também a desertificação são,
primacialmente, fenômenos climáticos, fora da interferência
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humana. O homem pode acentuar ou minorar os efeitos do clima;
por exemplo, pode interferir no frágil equilíbrio do sistema e
deflagrar processos de degradação, ou usar uma política de uso
correto do solo e assim atenuar a desertificação ou evita-la (p. 28).

Sobre essa assertiva, Conti (2001) destaca poder ser múltiplas as causas
relacionadas, de modo a não se desconsiderar a possibilidade de estarem vinculadas
a processos naturais específicos. Trataria-se de uma extensa área submetida a
intensos processos de exploração que vão evoluindo para um quadro típico de
resistasia. O domínio do semiárido, onde o manto superficial é frágil e vem sendo
submetido, durante longo tempo, a um uso mal orientado, se mostra, portanto, de
alto risco. De modo que, a elevada pressão demográfica tem determinado, em alguns
pontos, exaustão dos recursos e empobrecimento biológico generalizado.
Igualmente interessante, como causas naturais de desertificação no
Nordeste, segundo Vasconcelos Sobrinho, essas podem ser resumidas em clima e
solo. Com relação a esse primeiro fator, o referido autor (op. cit) destaca os seguintes
aspectos: baixos totais pluviométricos, distribuição irregular através do ano,
temperaturas do ar e do solo elevadas, baixa umidade relativa do ar, velocidade e
temperatura dos ventos, índices de evaporação e evapotranspiração elevados,
balanço hídrico deficitário e variações climáticas globais de origens diversas.
Para Vasconcelos Sobrinho (1971, p. 35), antes havia aquele equilíbrio
instável dentro do qual a vegetação da área se mantinha nas bordas dos limites
críticos de sua amplitude de resistência, porem com uma ligeira tendência para
formas mais elevadas; uma diminuição da área degradada e expansão da mata. O
solo e os seu conteúdo em agua determinariam as formas degradadas até as suas
mais restritas manifestações, enquanto a temperatura e o fotoperiodismo seriam os
responsáveis pelas caracterizações de sentido amplo. [...]. Essas áreas se
caracterizariam, pois, por uma condição de irreversibilidade, reflexo da pressão
antrópica sobre os recursos naturais.
Nesse caso, para a variável pedológica são consideradas as características
físico-químicas. As físicas são expressas por meio de aspectos como: profundidade,
permeabilidade aos líquidos e gases, composição e estrutura dos horizontes que
servem de substrato à cobertura vegetal e, por fim, incapacidade de reter agua das
chuvas (p. 14). A química resulta da disponibilidade de minerais e nutrientes.
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Igualmente importante, acrescentam-se para a escala regional, no contexto
do semiárido brasileiro alguns fatores da disposição geoambiental que intervêm
sobre uma possível predisposição à desertificação, a saber:

a)
Índice de Aridez e recorrência de secas (ver Fig. 35 a/b);
b)
Orografia: em regiões onde a circulação atmosférica e/ou a umidade
segue uma direção predominante, a intercalação de um relevo desempenha
importante e continuo papel sobre a região situada além (sotavento), de
modo a se constituir em áreas mais secas;
c)
Forte dissecação do relevo, com predominância da morfogênese;
d)
Litologia cristalina com pouca permeabilidade (Província Borborema),
e)
Aspectos estruturais dominantes (zonas de forte cisalhamento);
f)
Solos rasos, de baixa fertilidade e com intenso processo erosivo;
g)
Vegetação aberta de Savana (Cerrado) ou Estepes (Caatinga).
7.3. Aspectos de predisposição à desertificação no núcleo Seridó (Brasil)

O núcleo de desertificação do Seridó, por exemplo, esse apresenta uma
interessante espacialização dos elementos geoecológicos que, em sistêmica
dialética, compõem diferentes (sub)sistemas ambientais. Nesse caso destaca-se por
um interessante gradiente pluviométrico, ainda associado com uma variação dos
aspectos morfoestruturais e litológicos, resultando em uma variação de paisagens.
Sobre essa assertiva, conforme é acrescentado por Forman (1999, p. 356) a
heterogeneidade ambiental tenderia a se constituir em uma das principais forças
responsáveis pela distribuição das espécies numa escala de paisagem. De modo que,
para Silva, Santos e Tabarelli (2003), a própria ideia de unidades de paisagem ou
unidades geomorfológicas como preditoras da composição fitoflorística na Caatinga
é bastante antiga, tendo sido abordada nas escalas macro, meso e micro.
Na macro-escala, por exemplo, Andrade-Lima (1981) enfatiza os fatores
pedológicos e climáticos como responsáveis pelo padrão de distribuição das plantas.
Na meso-escala, Rodal (1984a; 1992b) defende fatores geomorfológicos, solos
(fertilidade) e disponibilidade hídrica como condicionantes para a variedade de
fisionomias e dos conjuntos florísticos das caatingas do sertão pernambucano. Na
escala micro, Fonseca (1991) apresenta uma análise entre clima, solo e vegetação
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em municípios de Sergipe, concluindo que a vegetação sofre variações de acordo
com os fatores edáficos, o que leva a uma variação na abundância das espécies.
Além disso, justapostas a esses condicionantes geoecológicos, as
características fitossociológicas podem ser ainda afetadas pelo grau do estado de
conservação e/ou degradação. Nesse caso, a retirada e/ou proteção da vegetação
tenderia a se constituir em ótimo indicador para a identificação de áreas com um
maior ou menor instabilidade emergente, conforme proposta por Ross (1994).
Sobre a ideia de predisposição de paisagens semiáridas à desertificação,
ressalte-se as considerações de Vasconcelos Sobrinho acerca da contribuição do
clima e os solos como causas primaciais dessa condição. De modo ser ainda a
cobertura vegetal, segundo o referido autor (op. cit, p. 14), o indicador mais evidente
e seguro reflexo de sua “vocação ecológica”. Uma contextualização que, apesar de
não indicar a escala de análise achamos ser válida no contexto regional/local,
compatível com a escala das atividades humanas.
Igualmente importante, acrescente a esse contexto o fato do mapa oficial
brasileiro de ocorrência de desertificação utilizar, senão, a denominação de áreas
afetadas pelos seus processos, uma vez que os indicadores utilizados para sua
elaboração não revelam propriamente a ocorrência do fenômeno, mas, as condições
propícias para seu desenvolvimento (PEREZ-MARIN et al, 2012).
Nesse contexto, objetiva-se encontrar nesse momento possíveis padrões de
predisposição sobre a cobertura vegetal de Caatinga, com base amostral no núcleo
de desertificação do Seridó. Algo que indique ainda mecanismos potencialmente
relacionados à própria ocorrência in situ do fenômeno da desertificação, e que se
apresente, portanto, como indicativos-chaves de modo correlacionados aos demais
fatores geoecológicos, para essa escala de análise.
De início, aponta-se algumas correlações entre os fatores geoecológicos
assim como a análise de componentes principais (ACP) analisados para o recorte
espacial dessa pesquisa. Entre as possíveis associações identificadas, posteriormente
analisadas, essas podem ser observadas na tabela 06 e no gráfico 16, a seguir:

Tabela 06: Matriz de correlação entre os fatores ambientais no Seridó
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Solos
Veg.
Veg.
Solos
(Matéria
(Riqueza (Densidade (Fertilidade
Orgânica
)
)
)
)

Variávei
s

Pluviosidad
e

Litologi
a

Dissecaçã
o

P

1

0,933

0,193

0,048

-0,716

0,244

0,031

L

0,933

1

0,250

0,096

-0,670

0,138

0,176

D

0,193

0,250

1

0,637

0,354

-0,511

-0,380

R.E.

0,048

0,096

0,637

1

0,503

-0,475

-0,388

D.

-0,716

-0,670

0,354

0,503

1

-0,356

-0,066

F.S.

0,244

0,138

-0,511

-0,475

-0,356

1

0,379

M.O.

0,031

0,176

-0,380

-0,388

-0,066

0,379

1

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 16: Análise de componentes principais (ACP) no Seridó potiguar
Variáveis (eixos F1 e F2: 74,00 %)
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A primeira interessante correlação diz respeito à riqueza de espécies e as
unidades do relevo. De modo que sobre o núcleo de desertificação do Seridó, há uma
maior concentração de espécies, sobretudo, distribuídas geograficamente pelas
extensões topográficas de maior altimetria, e, consequentemente, de difícil acesso
e/ou desenvolvimento de atividades humanas, com exemplo à prática da própria
ocupação. São exemplos as escarpas dissecadas do complexo serrano nas
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proximidades do município de Acari/Currais Novos e do maciço residual conhecido
regionalmente como Serra da Formiga entre os municípios de Caicó e Cruzeta.
Essas áreas podem ainda atualmente, segundo Pereira Neto e Silva (2012),
ser destacadas como importantes refúgios da biodiversidade regional. São áreas nas
quais devem demandar uma maior atenção, em caráter de urgência, por parte das
ações conservacionistas do Estado e de entidades privadas e acadêmicas, por
despontarem também como importantes reservas minerais e foco de grande
pressão antrópica, relacionadas a indústria de mineração nesta região.
Além disso, verifica-se que a densidade de espécies se encontra de maneira
fortemente associada às condições de pluviosidade e aos aspectos litológicos, e
ainda moderadamente com a própria riqueza de espécies encontrada. De modo que
há uma estreita relação entre o incremento dos totais médios pluviométricos com o
aumento da densidade fitoflorística. Nesses casos, os fatores litológicos tendem
ainda influenciar uma vez que, possivelmente, estão diretamente relacionadas às
estruturas morfoestruturais e ainda no direcionamento da ecodinâmica local.
Igualmente importante, observou-se sobre os padrões geoecológicos
regionais uma estreita relação entre os aspectos litológicos e a distribuição espacial
dos totais médios pluviométricos. A primeira vista essa correlação poderia ser
explicada pela própria configuração morfoestrutural, condicionada (in)diretamente
pela disposição do relevo, nas quais os setores de sotavento da Borborema
relacionados à formação Seridó conseguiriam se associar com os gradientes de
aridez. Entretanto, não custa ainda levantar a hipótese de que nessa correlação
estariam envolvidos mecanismos físico-gravitacionais, associando os gradientes de
umidade com os litotipos encontrados.
Com relação a fertilidade dos solos essa se revela, sobretudo, ainda que
fracamente, associada com o teor de matéria orgânica disponível. Igualmente
acrescente-se que esses dois parâmetros são ainda negativamente proporcionais às
próprias unidades do relevo, o que se expressa em menores níveis de fertilidade de
acordo com o incremento altimétrico, relacionado aos maciços e serras secas.
Com base nessas premissas, procura-se ainda destacar nesse momento às
características relacionadas à cobertura vegetal e aos solos, como sendo àquelas
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que, segundo Vasconcelos Sobrinho ressalta, potencialmente indicarem para uma
possível predisposição geoambiental ao fenômeno da desertificação. Com relação à
cobertura vegetal, procuramos destacar e integrar, sobretudo, as variáveis
relacionadas à riqueza de espécies e densidade fitogeográfica, e no que diz respeito
aos solos as características de fertilidade e matéria orgânica.
Nesse contexto, acrescente-se que em trabalho realizado por Sousa, Artigas
e Lima (2015) a riqueza de espécies se mostra como o parâmetro único dessa variável
(cobertura vegetal) para a análise do estado de degradação/desertificação.
Entretanto, com base nos dados levantados encontrou-se a necessidade de adicionar
a densidade de espécies identificadas, de modo que esse tende a se refletir na
biomassa e no grau de proteção aos solos, sendo, pois, de fundamental importância
para a compreensão do estado de conservação de uma área.
Em termos gerais, com relação à riqueza florística sobre as áreas analisadas,
verifica-se uma interessante variação sobre os sistemas ambientais identificados. De
modo que, há, sobretudo, uma maior diversidade florística nas áreas
topograficamente mais elevadas, com destaque para o Maciço residual da Formiga
e Planalto da Borborema, e ainda sobre a Planície Fluvial. Apesar da importância
dessa assertiva a espacialização desse parâmetro, por si, esse não revelou outras
relevantes informações sobre a degradação/desertificação da área (ver Gráfico 17).
Sobre essa assertiva, igualmente interessante, destaca-se a identificação de
um padrão espacial encontrado sobre a densidade populacional florística, então
relacionado à um importante decrescimento dos valores encontrados em direção
leste-oeste. Um contexto então associado ao gradiente espacial dos totais médios
anuais de pluviosidade e litoestruturais do Seridó potiguar.
Esse sim é um contexto que tende, pois, a indicar aquilo que propomos
encontrar nessa pesquisa com a indicação de certa predisposição da vegetação de
Caatinga à desertificação. Uma realidade que reflete senão, pois, o estado de
conservação em paralelo à própria diversidade fitofisionômica das caatingas no
Seridó (ver Gráficos 17/18/19).
Gráfico 17: Riqueza de espécies no núcleo de desertificação do Seridó/RN
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Gráfico 08b: Densidade de indivíduos da flora no núcleo de desertificação do Seridó
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Gráfico 08c: Predisposição da Caatinga Seridó à desertificação
Predisposição da Caatinga Seridó à Desertificação
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Fonte: elaborado pelo autor (PEREIRA NETO, 2016)

Nesse caso, embora Krebs (1994) ressalte ser pouco provável que essas
espécies desempenhem papéis ecológicos que interfiram na estrutura funcional da
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unidade geoambiental, pois isso tornaria o sistema bastante vulnerável. Entretanto,
no contexto do domínio semiárido das caatingas brasileiras, deve-se ainda pensar
que a cobertura vegetal pressupõe, por vezes, a ocorrência de subtipos fisionômicos
com baixa proteção aos solos. De modo que, esse é um contexto que pode
possibilitar, pois, a alteração dos modelados evolutivos e, consequentemente, sobre
a ecodinâmica relacionada.
Esse quadro biótico estaria senão intimamente associado, conforme
observado, à variação dos fatores ambientais. De modo que com o incremento da
aridez, por exemplo, haveria uma rarefação e diminuição do porte da vegetação de
Caatinga (desclimax). E, ao contrário, com o incremento dos totais médios anuais
disponíveis e condições morfoestruturais potenciais à pedogênese se favoreceriam
o aumento no porte, densidade e diversidade da vegetação de Caatinga (clímax).
Um contexto que em conjunta dialogicidade dos elementos constituintes se
destacaria senão, pois, por um emaranhado evolutivo e de funcionalidade própria –
o sistema geoambiental (ver Figura 38).
Sobre esse contexto, conforme acrescentam Tricart e Cailleux (1969), a
irregularidade das precipitações torna-se então uma das características favoráveis a
intensa morfogênese de regiões secas, e um dos principais e importantes aspectos
que comandam o desenvolvimento da cobertura vegetal. Acrescente-se os
processos e mecanismos de retroalimentação positiva (feedbacks). Nesse caso, seria
ainda o clima um dos importantes e fundamentais elementos controladores sobre
os diferentes processos mecânicos da superfície terrestre (RITTER et al., 2002).
Para Vasconcelos Sobrinho (1971), enquanto não há interferência antrópica,
esse tênue equilíbrio entre a biota e o meio hostil, vai se mantendo a duras penas.
Ao passo que nas áreas mais afetadas, algumas espécies vegetais começam a
apresentar um porte mais reduzido com características de nanismo (ex. Pereiro,
Aspidosperma sp), [...]. Um contexto então corroborado com os dados obtidos nessa
pesquisa, mais especifico nas áreas relacionadas aos litotipos da Formação Seridó.
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Figura 38: Quadro geoecológico do núcleo de desertificação do Seridó Potiguar

Fonte: Elaborado pelo autor (PEREIRA NETO, 2016)
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Há no semiárido brasileiro e, em especifico, sobre o núcleo de desertificação
do Seridó, um quadro de predisposição geoambiental relacionado à instabilidade de
certos elos paisagísticos e processos ecodinâmicos de forte instabilidade. Seria então
o processo de desertificação existente como latência antes mesmo da ação do
homem, como destacava Vasconcelos Sobrinho? E esse último fator seria apenas um
ponto a mais sobre forte contribuição da predisposição genética?
A existência de uma contextura de fatores (inter)relacionados e dinâmicos,
associados de um lado com a fragilidade natural potencial e de outro com a pressão
antrópica, resulta, pois, em uma imbricada teia de relações das mais diversas
possíveis. Quadro esse que decorre a desertificação no semiárido brasileiro.
Igualmente importante, assim como o fenômeno da seca, a problemática
desertificação é entendida ainda hoje como algo que pode ser combatido. Será
mesmo que poderíamos combatê-la? A desertificação quando instalada, mesmo em
potencial, promove ou tende a decorrer à irreversibilidade do equilíbrio ambiental
de áreas antes de grande instabilidade ecológica e de vulnerabilidade social (ou não),
O discurso hoje em pauta deveria ser senão, pois, o da convivência baseado
no

estabelecimento

de

ações

mitigativas

quanto

aos

seus

processos

desencadeadores e suas consequências sobre o cenário e âmbito social. Sobre certas
áreas de instabilidade crescente, em áreas de maior diversidade biológica, a saída
seria senão o estabelecimento de unidades de conservação para a manutenção do
tênue equilíbrio e não o de combate propriamente dito. Nesse caso, o próprio
discurso de combate, quando em necessidade de cunho estritamente, esse deveria
senão perpassar pelas próprias alternativas de convivência à seca.
Em termos regionais, enquanto o conceito de predisposição à desertificação
se mostra de caráter genético quase que “determinista”, o conceito de
susceptibilidade induz à uma condição de “possibilidade”. A ideia é justamente fazer
um paralelo entre ambas as vertentes, de modo que o cenário que se revela
potencialmente instável, avança pelos próprios mecanismos de retroalimentação.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados alcançados permitem que, a partir da realização desse trabalho,
nesse momento, sejam destacadas as considerações, a saber: a) referente ao método
para a análise da paisagem e do fenômeno da desertificação: b) sobre o fenômeno da
degradação/desertificação no semiárido brasileiro; e c) acerca do núcleo de
desertificação do Seridó e perspectivas futuras.

a) sobre o método usado na análise da paisagem para análise geográfica:

Verifica-se uma interessante dialogicidade dos elementos físico-naturais, a partir
de diferentes escalas (global, regional e local) e níveis de pesquisa (compartimentação,
estrutura superficial e ecodinâmica). De modo que, a delimitação de (sub)sistemas
geoambientais tende a direcionar pontos amostrais para análise da estrutura superficial,
e consequentemente, da dinâmica da paisagem.
Trata-se senão, pois, de produtos (inter)dependentes relacionados à uma
dialética entre homogeneidade e diferenciação escalar, junto à reincorporação das
informações provenientes de campo, conforme o detalhamento da referida análise.
Em termos gerais, na formação de paisagens pode-se considerar os tipos de
fatores, a saber: geológicos, climáticos, geomorfológicos, hídricos, edáficos e bióticos e
antrópicos. A ação conjunta entre esses fatores, componentes e seus processos
dinâmicos no tempo torna-se, pois, uma condição fundamental para a formação e
organização de uma unidade natural territorial complexa, com diversas interações e
combinações, então relacionadas a certo grau de homogeneidade.
Somente através de uma análise integrativa do sistema natural, expressa a partir
de uma organização espacial, é que podemos, pois, observar, conforme acrescenta
Christofoletti (1999, p.41), “a existência de ordem e entrosamento entre as partes ou
elementos componentes de um conjunto”, ao passo que “o funcionamento e a
interação entre tais elementos são resultantes da ação dos processos, que mantém a
dinâmica e as relações entre eles”.
Enquanto o geossistema aprimora e destaca a análise da paisagem circunscrita
em uma dimensão espacial, a análise geoecológica admite a importância das diferentes
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relações (horizontal e/ou vertical) entre os diversos componentes que integram a
estrutura da paisagem. E a ecodinâmica circunscreve um ambiente de dinâmicas
relacionadas à estabilidade/instabilidade do meio.
Esses se apresentam, pois, como enfoques que tratam fundamentalmente de
ideias, conceitos e métodos de integração sistêmica, sobre e para a análise dessa
importante categoria de análise geográfica – a paisagem.
O enfoque baseado na integração geoambiental, com influência da teoria
ecodinâmica é de grande interesse para o entendimento da organização e estruturação
da paisagem, enquanto herança e entendimento do cenário atual. Essa serve ainda de
base e direcionamento para a identificação e análise dos sistemas ambientais, que no
contexto do semiárido brasileiro, torna-se de fundamental importância ainda ao
entendimento do fenômeno da desertificação.
Sobre essa contextualização, Trueba (2012) destaca ainda que para Troll (1966)
acerca da concepção de paisagem geográfica, o mesmo realiza uma distinção entre o
aspecto fisionômico e o aspecto funcional, como consequência da interação entre os
distintos componentes desse complexo sistema – a paisagem. Destarte, acerca dessa
contextualização, conforme acrescenta Klijin (1994) apud Rodrigues, Silva e Cavalcanti
(2004, p. 77), a classificação da paisagem deve senão refletir o grau de diferenciação
espacial. De modo a ser, pois, a tipologia da paisagem, uma importante ferramenta ou
instrumento para o planejamento ambiental territorial.
Nessa contextualização, a análise da paisagem no contexto do semiárido
brasileiro pode ainda indicar potenciais indicadores geobiofísicos e ecodinâmicos então
relacionados ao fenômeno da desertificação – dialeticamente associados.
A metodologia desenvolvida nesse trabalho, diante de uma conjunção de
métodos aparentemente separados se mostrou, portanto, de grande relevância à
avaliação da predisposição de certas áreas no semiárido brasileiro à desertificação. De
modo a se destacar na área piloto do núcleo de desertificação do Seridó, como um
importante meio para validação para a proposta empregada a nível regional.
b) sobre o fenômeno da degradação/desertificação no semiárido brasileiro
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Não desconexo do contexto geral das terras secas do globo, o semiárido
apresenta quer sob o aspecto ecológico, econômico ou humano, condições fortemente
desfavoráveis - ou mesmo inviáveis - à recuperação, controle e combate aos processos
de degradação, mesmo com o uso de técnicas e tecnologias mais avançadas (SAMPAIO,
ARAÚJO E SAMPAIO, 2008)
Essas áreas ao possuírem condições potenciais de retroalimentação do
fenômeno acabam por elevar exponencialmente os custos de sua recuperação com o
passar do tempo. Neste sentido, segundo ainda acrescenta Vasconcelos Sobrinho
(1971), a primeira atitude dos governos deverá ser um ordenamento de sentido
ecológico de ocupação dos territórios ameaçados. Existe, portanto uma necessidade
urgente de atuar para combater a desertificação porque trata de um processo dinâmico
e de retroalimentação podendo tornar-se auto-acelerada (HARE et al, 1992).
Nessas condições geoecológicas, os padrões de desertificação são, portanto, o
reflexo de um meio que se encontra mais predisposto à instabilidade dos processos
ecodinâmicos e que, portanto, tendem a fornecer uma maior dificuldade no
restabelecimento de seu equilíbrio quando surge uma oportunidade. Nesse caso, essa
predisposição pode ainda ser desencadeada e/ou intensificada com as ações antrópicas
estabelecidas sem as práticas de manejo do meio natural.
O resultado se configura com o estabelecimento de contextos, que se
sobrepõem a integração dos diferentes elementos integrativos das paisagens semiáridas
do Seridó potiguar. A proposição de alternativas e restrições tornam-se, portanto de
fundamental importância para a mitigação dos processos que se desvelem em áreas
desertificadas – com a irreversibilidade das condições geoecológicas em equilíbrio.
Entender todo esse contexto e a complexidade do fenômeno da desertificação
se releva, pois, ainda um grande desafio. Esse deve senão, perpassar pela caracterização
e análise da dinâmica dos sistemas geoecológicos do semiárido brasileiro, juntamente à
compreensão das diversas características socioeconômicas de cada território,
amparadas na relação sociedade-natureza.
Algumas questões se apresentam como de grande complexidade, tais como:
Quando é a desertificação que ocorre? Qual é a natureza do problema? Quais são os
principais fatores ou processos envolvidos (ou excluídos)? Quais são os indicadores
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apropriados de desertiflcation? Seria esse um processo natural, ou feita pelo homem,
ou de ambos? É a desertificação reversível ou não?
Parece-nos que se conseguimos traçar a natureza desses condicionantes e o
valor da atuação de cada um deles, teremos dado um passo importante para nos
aproximar da compreensão da natureza dessas diversificações que conduzem, algumas
vezes, a uma interminável sucessão dos aspectos fisionômicos de uma área
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1970)
Além disso, seria também muito importante especificar se desertificação poderia
ser considerada homogênea espacialmente ao longo da região de interesse, ou melhor,
localizada a pontos limitados. Segundo ressalta Guerra e Botelho (1996) e Spörl (2004),
de todos os fatores controladores dos processos erosivos, talvez seja a intervenção
antrópica, através da retirada da cobertura vegetal, por exemplo, aquela que possui a
maior capacidade de aceleração desses processos. Para Tricart (1976), um importante
indicador da estabilidade do meio.
Com relação as ações humanas, Vasconcelos Sobrinho destaca para o fato de que
essas quando introduzidas nesses ecossistemas frágeis de equilíbrio instável destroem
esse equilíbrio deflagrando uma sucessão de processos de degradação do solo e da
cobertura vegetal. São exemplos dessas ações: a) incopetencia do manejo do solo; b)
lavoura intinerante; c) criação extensiva; d) queimadas; e) destruição dos estoques de
sementes das plantas nativas; f) destruição dos agentes polinizadores.
Para Mabbutt (1986) torna-se, portanto, necessário avaliar o grau ou o estado
de desertificação através das terras áridas por muitas razões: para estabelecer a
magnitude e extensão do problema a fim de despertar uma resposta dos governos e da
comunidade internacional; para identificar os impactos da desertificação e assim a
entender sua natureza e causas; para mobilizar uma resposta adequada em
planejamento e seleção de projetos e na aproveitamento das tecnologias.
Destarte, ao menos que sejam tomadas medidas preventivas, seja talvez ainda
mais frequente se verificar que este fenômeno avance de modo auto acelerado e em
retroalimentação (HARE et al., 1992). Torna-se, portanto, algo de fundamental interesse
para as proposições de planejamento e ações de manejo e gestão territorial e
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ambientais das terras secas, com ênfase, sobretudo, sobre o semiárido brasileiro –
região de grande complexidade.
Com relação aos aspectos socioeconômicos esses são mais complexos de serem
diretamente identificados, uma vez que será muito difícil intervir no grau de influência
desses na configuração dos processos de degradação e desertificação. Antes que se
possa tentar para “combater a desertificação”, é necessário saber onde o problema é
mais agudo, quais são as perdas potenciais e os possíveis benefícios a serem obtidos
com a intenção ações corretivas O que é, porem que condiciona essa uniformidade geral
de uma grande área e o que é condicionada as suas desuniformidades dentro do
conjunto? Além disso, uma vez que foram identificadas as causas da desertificação, a
questão da responsabilidade surge: se o clima não é o principal culpado, alguém ou uma
grupo social pode ser considerada responsável pela degradação. Este é um
eminentemente política problema que não pode ser evitada.

c) sobre o núcleo de desertificação do Seridó e suas perspectivas futuras

No contexto do núcleo de desertificação do Seridó existiria uma certa
predisposição à desertificação, decorrente de uma significativa variação espacial dos
aspectos e elementos geoambientais. Em escala regional, os componentes climáticos e
morfotectônicos atuariam como importantes aspectos controladores e, em escala local,
esses encontram-se relacionados à vegetação e solos.
No caso do Seridó a vegetação, por exemplo, não necessariamente encontra-se
devastada ao nível de arbusto, por motivos de degradação antrópica, mas de
mecanismos relacionados à própria evolução das paisagens. Algo que condiciona a
diferentes tipos de caatingas e diferentes níveis de predisposição.
Nesse contexto, acrescente-se ainda a identificação de áreas potencialmente
com grande riqueza e biodiversidade no cenário regional. De modo que se revelam ainda
como de fundamental importância para a conservação do patrimônio genético do Seridó
potiguar, cada vez mais ameaçado pelo avanço da atividade de mineração e cerâmica.
Seja pelos próprios aspectos morfopedológicos e/ou ainda pela fitofisionomia da
cobertura vegetal de Caatinga, é o semiárido um ambiente que se destaca sobretudo
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pela instabilidade, favorecendo e/ou potencializando os processos erosivos através dos
quais o fenômeno da desertificação se intensifica e se retroalimenta.
Nesse caso, cabe ainda destacar que algumas áreas são assim mais predispostas
ao fenômeno que outras. Com relação ao sistema ambiental talvez sejam os aspectos
fitofisionomicos e florísticos aqueles que mais refletem as condições dos elementos
bióticos, abióticos e antrópicos com suas diferentes inter-relações. É ainda o resultado
de um complexo conjunto de gradientes e meios evolutivos ao longo do tempo.
Acrescente-se que quanto mais detalhado a escala de análise maior o papel de
interferência do homem como agente processual da desertificação. De todo modo,
somente levando-se em consideração as características dos sistemas geoambientais,
com o manejo das técnicas empregadas, haverá a possibilidade de uma gestão dos
recursos naturais eficiente compatível com a realidade regional.
A configuração morfoestrutural tende a expressar à interação entre os fatores
endógenos na elaboração do relevo, sendo responsáveis pelos grandes compartimentos
estruturais, que, em associação aos aspectos morfoclimáticos, podem ser considerados
como responsáveis pela esculturação das diferentes paisagens. Segundo Souza (2000),
esse contexto, se reflete nas características do ambiente, desde a morfologia, à
diversidade de solos, na disponibilidade dos recursos hídricos e, por consequência, às
condições fitoecológicas regionais.
Destarte, os resultados podem demonstrar que pensar a desertificação se traduz
em uma soma de esforços, nos quais a integração dos elementos se traduziriam em um
contexto de predisposição geoambiental. De modo que a visão tradicional de
susceptibilidade das terras áridas, semiáridas e sub-úmidas secas demonstrados pelo
índice de aridez, per si, conduziria a uma visão limitante. Algo que até mesmo a sua
localização e situação geográfica deveriam ser inclusas entendidos em uma totalidade.
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