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INTRODUÇÃO
A vegetação é uma das mais peculiares características observadas na paisagem. É o
que predomina fisionomicamente. A vegetação consegue imprimir à paisagem particularidades
completando assim o arranjo constituído pelas soma das outras caracterísitcas, compondo um
“quadro”. “A fisionomia é o que se vê, é o que salta aos nossos olhos na paisagem, e a
paisagem é a essência da Geografia” (EGLER, 1951)
Assim nasceu o tema deste trabalho, apresentado na ocasião da aula magistral de
conclusão de curso. Na tentativa de enfocar um conteúdo importante dentro da dinâmica
Geografia, que tem na vegetação um “espelho” verdadeiro das diversas condições de solo,
clima, atmosfera etc. Como afirma Maria Terezinha Alves Alonso (1968, p.60): “A
distribuição dos tipos de vegetação é um reflexo das condições de solo, clima, altitude e
relevo” .
Numa breve pesquisa feita na bibliografia disponível para os níveis de ensino médio e
fundamental, percebe-se que a preocupação de alguns autores é muito mais descritiva que
analítica, subtraindo assim importantes aspectos a serem esclarecidos.
Desta forma, objetiva-se aqui apresentar brevemente uma abordagem fitogeográfica
direta sobre o tema Formações Vegetais do Brasil, com ênfase nas Caatingas do estado
de Pernambuco, traçando comunicação entre os diversos conteúdos da Geografia,
explorando assim os cinco Princípios do Método Geográfico, acreditando que neles temos
essas bases de troca entre os temas.
As caatingas, bioma predominante no Nordeste, e particularmente no estado de
Pernambuco constituem uma formação vegetal bastante peculiar, haja vista seus mecanismos
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diversos de adaptação às rudes condições de clima as quais estão submetidas. Variando de
acordo com a sua região de ocorrência, elas se apresentam de maneira bastante heterogênea
e diversa, podendo modificar completamente a paisagem de um local para outro, denunciando
através das espécies ocorridas por exemplo, ou do seu porte, que condições atmosféricas
dominam ali.

1 FATORES RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NO
MUNDO
É relevante considerarmos que a vegetação sofre influência direta de alguns fatores
como clima e pluviosidade. No entanto outros elementos podem também contribuir
consideravelmente, caracterizando ainda mais fortemente determinada cobertura vegetal; esté
é o caso dos diferentes tipos de solo. Combinadas, mais ainda, a fatores como altitude,
condições de relevo, distância do mar, temos uma distribuição florística mais específica,
dando características cada vez mais peculiares ao espaço.
Tão latente é essa relação clima- vegetação, que numa comparação de mapas
temáticos, vemos grandes coincidências nas manchas dos biomas e dos grandes domínios
climáticos no Brasil.
Obviamente ao observarmos detalhadamente uma mesma região climática podemos
perceber diferenças locais na vegetação, caracterizando áreas restritas, que podem ser
influenciadas por diferenças de tipos de solo.
1.2 A Vegetação Entrelaçada Na História Do Brasil
Ao pesquisar o tema Vegetação do Brasil somos remetidos à história de nosso país
que se vê entrelaçada em todo tempo à vegetação. Desde os primeiros contatos do
colonizador vemos a vegetação como elemento relevante na história. Na célebre carta escrita
por Pero Vaz Caminha ao Rei de Portugal, Dom Manuel, relatando como havia ocorrido a
viagem até as novas terras portuguesas delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas, há uma
descrição poética desta “nova terra” onde a vegetação tem larga importância. Além disso,
nossa própria história econômica, ou como costumam se referir os livros didáticos, nossos
“ciclos econômicos”, quase sempre têm associado à sua história, espécies vegetais.
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O estado de Pernambuco localiza-se na região nordeste do Brasil, possui quatro
zonas fisiográficas, Litoral, Mata, Agreste e Sertão, sendo que para fins deste estudo nos
interessaremos pelas duas últimas: Agreste e Sertão.
Predomina no estado de Pernambuco a presença de um embasamento rochoso de
terrenos ígneos e metamórficos do Pré- Cambriano. Também deve- se considerar que
especialmente na área do Sertão, onde a formação vegetal por este estudo privilegiada
domina, há presença de terrenos sedimentares cretáceos principalmente na meso-região do
Sertão Pernambucano conhecida também como, Sertão do Araripe. Ocorrem ainda nas
proximidades dos municípios de Floresta, Petrolândia, Tacaratu, Betânia, Serra Talhada e
adjacências, terrenos sedimentares do quaternário/ terciário e mais antigos.
Quanto à topografia o estado em sua porção meridional encontra-se em posição mais
baixa que seu outro lado. Esta porção rebaixada, denominada Sertão do São Francisco, é
pouco acidentada, especialmente no Sertão, salvas algumas exceções, formando áreas
suavemente onduladas com altitude média de 300m.
É pertinente ressaltarmos que é nos estados de Pernambuco e da Bahia onde a
depressão São Franciscana tem sua maior expressão, entretanto ocorre também no Sertão
dos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.
Ainda nesta porção sul, temos o que denomina- se Depressão Sertaneja. Uma
depressão semi-árida, interplanáltica, com precipitações médias anuais entre 400 – 900 mm.
Devemos, porém, compreender que esta depressão integra um conjunto de grandes áreas
arrasadas por sucessivos processos erosivos no nordeste (SUDENE/ IBGE, 1985).
Desta forma, seguindo no sentido sul-norte, como se cortássemos o Estado lado a
lado horizontalmente, existe uma tendência à subida que eleva gradativamente Pernambuco
podendo atingir altitudes maiores que 800m.
Avançando agora no sentido leste, em direção ao mar, temos que a porção Agreste
do estado também é elevada em relação ao sertão São franciscano, estabelecendo assim
latentes diferenças fitogeográficas entre estas duas áreas.
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2.1 Buscando Causas e Possibilidades Para a Ocorrência das Caatingas no Estado de
Pernambuco
Buscaremos explicar a semi-aridez nordestina e quando assim o fazemos estamos
relacionando diretamente à vegetação, visto que esta espelha o clima, como diz a máxima
geográfica. Para podermos então traçar um esboço ainda que simplificado, deste quadro
semi-árido nordestino, buscamos em Andrade e Lins embasamento, que afirmam que a
manutenção da existência do quadro semi-árido no nordeste do Brasil é acentuada pela
circulação atmosférica, não ficando a cargo apenas do planalto da Borborema, como
comumente alguns afirmam.
Sobre as massas de ar, “personagens” de relevância incontestável para os estudos
climáticos e fitgeográficos no Nordeste, afirmam Andrade e Lins (2001, p. 3):
As massas de ar são grandes porções bem individualizadas da camada
geográfica. A individualidade de cada uma delas é estabelecida toda vez que,
permanecendo sobre uma área terrestre ou marinha de considerável extensão,
onde as condições geográficas sejam relativamente uniformes e a circulação
do vento mantenha-se bastante reduzida para permitir uma relativa
constância dos estudos atmosféricos, o ar incorpora propeirdades físicas
particulares correlatas com as condições do meio natural regional

Conforme vão sendo carregadas na circulação geral para as diversas partes,
conservam suas características originais adquiridas, principalmente quando em altitude,
conseguindo diferenciar-se do ar que as envolve por onde vão passando.
Constituem, assim, verdadeiros climas movediços, “ambulantes”, impndo às
regiões a que seguidamente se aplicam suas propriedades características,
tais como temperatura do ar no solo e em altitude, pressão barométrica,
umidade, velocidade e direção dos ventos, turbulência, nebulosidade e
precipitações, teor de íon, núcleos de condensação e poeiras atmosféricas,
transparência de ar, valor do campo elétrico, etc. (id. ibid. p. 4)

Ocorre que sobre o Atlântico sul existe uma célula semi- permanente de altas
pressões, que gira em movimento sinistrógiro, que gera duas massas de ar. Apesar de
possuírem origem semelhante, elas adquirem características distintas por se formarem em
“lados opostos da célula”. Tendo uma característica mais propriamente marinha e outra, a que
se forma na parte oriental da célula, e que também é a massa que interessa a nossa
explicação, adquire características da porção da costa sul ocidental do continente africano,
mais especificamente do Deserto do Calaari. Quanto ao caminho percorrido pelas massas
citadas, identificadas respectivamente por Andrade e Lins (2001) como Tépida atlântica
(Ta) e Tépida calaariana (Tk), temos que a segunda massa percorre seu caminho normal
sobre o oceano (onde adquire relativa umidade não sendo suficiente por conta da altura da
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camada de inversão no interior da massa) chegando ao Nordeste do Brasil, e cumprindo
assim seu percurso ( alísios). A outra massa toma rumo contrário, por embaraçar-se na zona
de Divergência dos Alísios, descendo com umidade no sentido sudeste.
Diferentemente dos alísios de retorno que movem- se sobre uma superfície que
gradativamente se esfria, os alísios que constituem a Tk aquecem-se em seu percurso, e
apesar de adquirirem vapor oceânico, sua umidade relativa não aumenta como para “enevoar
os céus azuis proverbiais do curso atlântico dos alísios, [...] o ar permance límpido ao
nível do mar e assim atinge o saliente nordestino” (id. ibid. p. 8) . A Tépida calaariana é
uma massa bastante estável, fator assegurado por uma camada de inversão que permanece o
ano inteiro.
Se o nordeste dependesse estritamente, em matéria de precipitações, dos
suprimentos potenciais dos alísios, o semi-árido recobriria nele uma área
muito mais dilatada do que a do próprio ‘polígono das secas’. A caatinga
hiperxerófita dos sertões – espelho vegetal da semi-aridez consumada- não
alcançaria o litoral somente, como agora, na costa setentrional do Rio Grande
do Norte. Chegaria às praias baianas ao norte de Salvador, revestiria o
Estado do Sergipe inteiro e a maior parte de Alagoas, generalizando-se
incontrastada quase, por todos os demais estados nordestinos aquém do
Maranhão (ANDRADE; LINS, 2001, p.8 apud ANDRADE, 1966).

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS CAATINGAS
Consenso entre a maioria dos autores que abordam o tema da vegetação brasileira é
a heterogeneidade desta formação que predomina sobre o semi-árido e o Agreste, chegando
a concordarem que não cabe mais referirem- se á caatinga e sim, às caatingas, de tão
marcante que é a variação biológica deste domínio, e que em alguns aspectos chega
diferenciar-se totalmente à menor aumento de umidade.
Sob o termo geral de caatinga, que é de origem indígena (caa- mata; tingabranca, clara, aberta), está englobado um grande número de formações e
associações vegetais, fisionômica e floristicamente diferentes. Dos grandes
tipos de vegetação do Brasil é a caatinga, sem dúvida, o mais heterogêneo.
Há na caatinga sempre um aspecto novo, seja de um local para outro, seja na
mesma região em estações diferentes (EGLER, 1951, p. 67).

Em breves palavras, afirma ROMARIZ (1974, p. 26) :
Tomando-se por base os tipos mais gerais, pode-se dizer que a caatinga é
constituída por elementos lenhosos, que perdem as folhas na estação seca, e
que se acham mais ou menos dispersos sobre um solo, em geral raso e quase
sempre pedregoso.
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Ainda podemos acrescentar que, para o domínio das caatingas, a relação com o clima
e solo é estreitíssima, uma vez que sua adaptação a semi-aridez do clima é uma de suas
características mais latentes - xeromorfismo. A isso, soma-se a tendência à ramificação dos
arbustos e árvores, bem como à presença, não constante mas relativamente freqüente, de
espinhos.

3.1 As Caatingas de Pernambuco
Dentre as formações vegetais que ocorrem no estado de Pernambuco destacam-se as
caatingas, que predominam nas zonas Agreste e Sertão.
As caatingas têm fisionomia bastante peculiar e habitam as regiões semi-áridas ou de
aridez tênue. Um de suas mais marcantes características é a queda de suas folhas durante o
período seco – caráter decíduo ou caducifólio. Podemos perceber variações fisionômicas nas
caatingas, porém para este estudo adotamos aqui a classificação utilizada pelo Levantamento
Exploratório- Reconhecimento de Solos do Estado de Pernambuco (1951), que atinge
melhor nosso objetivo. A obra citada divide as caatingas em dois grandes grupos: caatinga
hipoxerófila e caatinga hiperxerófila.

3.1.1 Caatinga Hipoxerófila
Predomina sobre a região Agreste e nos refúgios expostos úmidos do Sertão.Como
afirma ANDRADE- LIMA (1972), não podemos classificar inteiramente o Agreste como
possuidor de um só tipo de vegetação, porque esta região representa uma área de transição
entre Mata e Sertão, e também porque o Agreste, grosso modo, é consideravelmente mais
úmido que o Sertão.
A caatinga hipoxerófila é mais densa em sua apresentação, com porte predominante
arbustivo ou arbóreo- arbustivo, por dispor de totais pluviométricas mais elevadas e chuvas
melhor distribuídas, que nas regiões da caatinga hiperxerófila.
Devemos considerar ainda que as elevações, que se pronunciam logo que adentramos
o Agreste, agravadas pelas sombras de maciços como é o caso do de Garanhuns, pintam um
quadro de refúgios úmidos ou secos de acordo com a exposição ou não aos ventos. E como
já foi dito, a vegetação adquire novas características, ora desenvolvendo- se mais pelas
favoráveis condições , ora retraindo-se, entortando-se e diminuindo o seu porte, como
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resposta ás condições locais. Nestes pontos mais úmidos a caatinga é considerada
hipoxerófila, pois contém um caráter menos angustiado quanto a deficiência hídrica,
comparadas com as que dominam regiões as regiões sertanejas.
Quanto a sua ocorrência no Sertão, citamos o exemplo do sopé da Chapada do
Araripe e das partes mais elevadas do Estado, onde esta vegetação consegue destacar-se das
caatingas que a rodeiam. “O obstáculo oferecido por esses acidentes do relevo à ação
dos ventos úmidos é a causa dessa diferenciação da vegetação [...] (ROMARIZ, 1996,
p. 30)
A caatinga hipoxerófila no Agreste já se encontra em avançado estado de alteração
pela presença, cada vez maior, da ocupação e atividade humana.

3.1.2 Caatinga Hiperxerófila
É esta caatinga que caracteriza fisiograficamente o sertão, apresenta elevado
xeromorfirsmo causado pelas condições áridas sertanejas.
Esta vegetação ocupa grandes extensões no sertão de Pernambuco e
estende-se a partir dos municípios de Arcoverde e Águas Belas para oeste,
ocupando quase toda a parte ocidental do Estado. (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA/ DNR, 1973, p. 69)

Em algumas áreas onde ocorre, como por exemplo às margens do São Francisco,
essa formação vai de encontro ao que seria o raciocínio lógico, pois é este grupo que
representa a caatinga mais angustiada, com grande adaptação xeromórfica. É neste cenário
São franciscano, tão farto em águas vívidas que Egler (1951), citando Vasconcelos Sobrinho
destaca: “o espetáculo extraordinário de ver deslizar um rio perene com sua abundância de
águas por entre a vegetação atribulada e escassa”. Nesta localidade, em partes dos
municípios de Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó e Belém de São Francisco, a aridez
acentuada faz com que a caatinga disponha-se de forma bastante espaçada, formando moitas.
Salva as exceções, a caatinga hiperxerófila é relativamente densa, arbustiva ou arbórea de
pequeno porte. Espécies como a faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus), pinhão- bravo
(Jatropha pohliana) e xique xique (Pilocereus gounellei), contribuem para denunciar este
quadro de rígida aridez, sendo que a última citada, pode ser encontrada no Agreste, em áreas
mais secas e em torno de afloramentos rochosos. Destaca-se ainda que ANDRADE- LIMA
(1989) carcateriza as espécies quipá (Oputinia inamoena), canafístula (Cassia martiana)
também como indicadoras de áreas bastante áridas.
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3.1.3 Algumas Considerações Particulares Sobre As Caatingas
Ao estudar as caatingas Walter Egler já em 1951 fez uma tentativa de mapeamento e
descrição das sub- unidades referidas, divindindo- as em cinco grupos: Caatinga Seca e
Agrupada, Caatinga seca e Esparsa, Caatinga Arbustiva Densa, Caatingas das Serras e
Caatingas do chapadão do Moxotó.
A Caatinga Seca e Agrupada tem caráter hiperxerófilo e localiza-se à margem do
são Francisco, cujas condições já foram destacadas acima. As árvores presentes nesta
caatinga dificilmente atingem altura normal pois a aridez faz com que naturalmente se retorçam
adquirindo então um porte arbustivo médio de 2,50 á 3,0m de altura segundo Egler. Estes
arbustos ramificam-se em demasia e abrigam junto a si imensos emaranhados principalmente
de bromeliáceas, que é o caso da macambira (Bromelia laciniosa . Egler ainda destaca que
exceto quando não haja um espaçoso xique-xique (Pilosocereus gounellei) esta caatinga é
considerada penetrável visto que os vegetais se associam facilitando assim a locomoção sob
seu pedregoso e não húmico solo (ofatores que impossibilita ainda mais a proliferação
biótica).
O segundo grupo Caatinga Seca e Esparsa encontra-se às margens do médio São
Francisco e possui caráter hiperxerófilo semelhante à apresentada anteriormente, diferencia-se
por apresentar-se de forma espaçada, distanciada. A formação herbácea é quase que
inexistente, pois mais uma vez o solo não condiciona o aparecimento deste que é o estrato
mais frágil. Somando a isso tem-se a penetração intensa dos raios solares pela distância entre
os vegetais de maior porte. A altura média dos arbustos é de 2m e destaca-se nesta caatinga
o pereiro (Aspidosperma pyrifolium) e a faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus), espécies
estas que são facilmente encontradas
O terceiro grupo, o da Caatinga Arbustiva Densa já se pode observar melhor a
estratificação das plantas. Como discorre Egler, observam-se três sinúsias distintas. A
primeira sinúsia, arbórea, representada principalmente por baraúnas, aroeiras e angico, entre
outros. Este estrato abriga espécies com até aproximadamente 6m de altura e que conseguem
manter-se com folhas verdes por mais tempo, destacando-se na paisagem. O segundo estrato
é o arbustivo e é bastante representativo, possui espécies que variam de altura entre 2 a 3m e
é exemplificado pelas: juremas (Mimosa sp), faveleiras (Cnidoscolus phyllacanthus),
marmeleiro (Cróton sonderianus), pinhão bravo (Jatropha pohliana) etc. Por fim, a terceira
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sinúsia como se refere Egler é representado principalmente por malváceas, cactáceas e
bromélias.
Entre as cactáceas, citamos o xique- xique que conseguem se instalar até em
afloramentos rochosos. Da família das bromélias, caroá (Neoglaziovia variegata), e em
menor quantidade a macambira (Bromélia laciniosa).
O quarto grupo atribuído por Egler é o da Caatinga das Serras, predominantes nas
regiões de altitude mais elevada, sendo assim, a vegetação mais uma vez responde a esta
mudança transformando-se consideravelmente, adquirindo um aspecto de mata pouco
desenvolvida, com caráter hipoxerófilo.
O grosso da vegetação é formado, entretanto, das mesmas espécies comuns
na caatinga com a única diferença de que assumem um desenvolvimento
muito maior, a ponto de à primeira vista parecerem diferentes. (EGLER, 1951,
p.74)

O último grupo identificado, foi denominado como Caatinga do Chapadão do
Moxotó considerada uma das regiões mais áridas do estado, esta área não favorece a
fixação dos vegetais, dentro outros fatores, por ter um solo com alto grau de permeabilidade,
não retendo, pois a água na superfície. Naturalmente aplainada, esta região possui vegetação
caracterizada por expressiva presença de facheiros (Pilosocereus piauhiensis) de grande
porte, podendo alcançar até 5 m de altura. Também ocorrem na região, segundo Egler,
palmeirinhas de ouricuri.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por muito tempo dominou a idéia de que o bioma das caatingas era apenas um, ou
seja, uma formação que se estendia por grande parte do Nordeste chegando até alguns
trechos de estados sudestinos. Agregado a este pensamento, também associavam- na a um
bioma pobre, sem utilidade ou dinamicidade.
Com o desenvolvimento e a dedicação de estudiosos das mais diversas ciências,
destacando-se principalmente os geógrafos e biólogos, articulados com ciências instrumentais
e auxiliares, a caatinga tem atingido outros patamares. Referimo-nos em primeiro lugar a um
conceito plural sobre esta formação. As caatingas, como vêm sendo tratada, são admitidas
como uma das formações mais heterogêneas do Brasil, variando bastante de acordo com a
região onde se instala, adquirindo feições quase que completamente diferentes. Na verdade
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falamos de uma formação que se comporta de forma múltipla ao ser exposta a diferentes
condições de clima, relevo, solo etc.
As espécies vegetais encontradas nas caatingas recebem grande destaque dentro de
seus estudos, pois têm a capacidade de vestirem-se para a luta travada com as condições
climáticas mais adversas, fenômeno este denominado como xeromorfismo.
As plantas dessas formações, mesmo quando de uma mesma espécie, mudam
completamente, a ponto de ficarem quase que irreconhecíveis, ao menor sinal de umidade,
dando assim caráter hiperxerófilo ou hipoxerófilo às espécies. A sépia paisagem da
caatinga pode se transformar em poucas horas, esverdeando-se levemente, com alguns
milímetros de chuva !
Sem se negar o que de incômodo ali existe, por suas plantas espinhosas e
urticantes e por suas temperaturas elevadas, forçoso é se reconhecer a
amenidade de suas manhãs durante o período chuvoso, o perfume de suas
flores, o cantar dos pássaros e a relativa facilidade de sua penetração, sem a
opressividade das florestas úmidas tropicais ou a soalheira dos campos com
vegetação arbustiva esparsa, onde circulam os ventos e o sol tem livre
penetração.
A caatinga deve, antes de tudo, ser aceita como um conjunto de paisagens
[...] que indicam o estádio [sic] mais acentuado de ajustamento a rigores
máximos de falta de água e suas conseqüências (ANDRADE-LIMA, 1989).

Estudada por Dárdano de Andrade Lima, Dora do Amarante Romariz, Walter Egler
entre outros, os quais grandemente contribuíram para os estudos fitogeográficos, as caatingas
dividem-se em dois grandes grupos: as caatingas hipoxerófilas e caatingas hiperxerófilas
que diferenciam-se por região de ocorrência, bem como por disporem em diferentes
proporções de fatores como umidade, condições de exposição ou não aos ventos, natureza
do solo e topografia.
No caminho das considerações finais, destacamos ainda a importância do estudo da
vegetação como contribuição significativa para o entendimento e decodificação da paisagem
por testemunharem com bastante propriedade o clima, o solo, a pluviosidade, entre outras
condições das diversas regiões estudadas.
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