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PREFÁCIO

A Caatinga tem sido, muitas vezes, considerada como um bioma de segunda classe, sen-
do preterida em sua importância dentre os biomas brasileiros, seja quanto aos investimentos
em programas de pesquisa como em ações de políticas públicas. Uma mudança nessa postura
deve ser implementada, considerando-se a grande importância que tem a diversidade da caatin-
ga, tanto biológica como antropológica e cultural, em uma região circunscrita por nove estados
onde vivem cerca de 20 milhões de brasileiros em condições climáticas muito difíceis.

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade e Florestas -
SBF, sinaliza a alta prioridade dada a ações firmes e conseqüentes na caatinga, propondo, em
2003, a instituição do dia 28 de abril como o “Dia Nacional da Caatinga” e a contratação de um
subprojeto pelo Probio (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira) para mapear os remanescentes deste bioma, tendo em vista que as estatísticas para
o mesmo são deficitárias e desencontradas.

Além dos muitos estudos patrocinados pela Probio/SBF/MMA para levantamentos sobre a
biodiversidade no bioma caatinga, vale enfatizar a realização da importante avaliação feita para
identificação das áreas e ações prioritárias para conservação e uso sustentável da biodiversidade
da caatinga, com o envolvimento de especialistas de instituições de pesquisa e de organizações
não governamentais, que definiu claramente regiões de prioridade para estudos e para onde
ações de políticas públicas devem ser dirigidas. Dessa forma, o Ministério tem contribuído para a
aumentar o conhecimento sobre a Caatinga, não só com o estabelecimento das Áreas Prioritárias,
como com a edição do livro sobre a Biodiversidade do Bioma Caatinga, assim como agora, com
esta publicação sobre os Brejos de Altitude Nordestinos, o que nos faz ter um sentido de
pertencimento a este bioma, o que certamente ajudará em nossa busca de contribuir para a
conservação e uso sustentável da caatinga.

Os Brejos de Altitude Nordestinos são encraves da Mata Atlântica, formando ilhas de
floresta úmida em plena região semi-árida cercadas por vegetação de caatinga, tendo uma con-
dição climática bastante atípica com relação à umidade, temperatura e vegetação e com pouco
conhecimento sobre sua vegetação e ecologia. A predominância do extrativismo de madeira e de
lenha como principal fonte de energia, tanto para as indústrias de gesso como para a população,
coloca em risco esse bioma ainda tão pouco conhecido. Por outro lado, este bioma é rico em
conhecimento popular tradicional, tanto sobre plantas medicinais fitoterápicas como sobre a
cultura alimentar, e pode apontar alternativas para a conservação e o uso sustentável de sua
biodiversidade.

A Diretoria de Conservação da Biodiversidade, da Secretaria de Biodiversidade e Flores-
tas, do Ministério do Meio Ambiente, sente-se orgulhosa e agradecida por redigir o prefácio desta
importante obra, voltada para o conhecimento da biodiversidade dos Brejos de Altitude Nordestinos.
Ciente de que a conservação e o uso sustentável da biodiversidade passa necessariamente pelo
seu conhecimento, esta Diretoria não só agradece aos autores dos trabalhos científicos, que se
mostraram altamente competentes na redação dos capítulos desta edição, como também assume
juntamente com os autores e a comunidade da região o compromisso de trabalhar por políticas
públicas eficazes para estancar a destruição da Caatinga e seus ecossistemas associados, assim
como para delinear alternativas para a sua conservação e uso sustentável.

Paulo Kageyama
Diretor de Conservação da Biodiversidade

DCBio/SBF/MMA
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Projeto Brejos de Altitude – Uma Experiência
Interdisciplinar na Proteção da Biodiversidade
Ricardo A. P. Braga & Kátia Cavalcanti Pôrto

Resumo

O subprojeto Recuperação e Manejo dos Ecossistemas Naturais de Brejos de Altitude de
Pernambuco e Paraíba (também chamado Projeto Brejo de Altitude), vinculado ao Projeto de
Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade Biológica Brasileira - PROBIO, objetivou
promover a conservação dos remanescentes de brejos de altitude no Agreste de Pernambuco
e Paraíba, através de um aproveitamento sustentado desses recursos, levando em conta os
interesses da população local e contando com a sua participação, através do estabeleci-
mento de mecanismos eficazes de transferência dos resultados das pesquisas para as co-
munidades. Durante os quatro anos de sua realização, pesquisadores e técnicos das Uni-
versidades Federais de Pernambuco e Paraíba, assim como da Sociedade Nordestina de
Ecologia, realizaram estudos sobre recursos hídricos, sócio-economia, flora e fauna de di-
versas áreas de brejos, e desenvolveram ações de educação ambiental. Além dos resultados
disponibilizados, em publicações científicas e na mídia, foram gerados três produtos finais
de grande importância: o Plano de Conservação dos Brejos de Altitude de Pernambuco e
Paraíba, a Proposta de Zoneamento da Potencialidade de Uso do Solo de Caruaru e o Plano
de Manejo do Parque Municipal Vasconcelos Sobrinho.

Palavras-chave: brejo de altitude, gestão ambiental, mata-atlântica.

Introdução

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira –
PROBIO, é resultado do acordo firmado em 05 de junho de 1996, entre o Governo Brasileiro
e o Global Environmental Facility (GEF)/Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD).

O PROBIO é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), este na qualidade
de gestor administrativo, e insere-se como um dos projetos do Programa Nacional da
Biodiversidade Biológica – PRONABIO.

O objetivo do PROBIO é de auxiliar o Governo no desenvolvimento do PRONABIO,
identificando ações prioritárias, estimulando projetos que promovam parcerias entre os
setores públicos e privados, gerando e divulgando informações e conhecimentos sobre
biodiversidade. Funciona como um mecanismo financeiro, disponibilizando recursos para
estudos, projetos e workshops, com a finalidade de gerar informações adequadas e
atualizadas destinadas a instrumentalizar a tomada de decisão, de promover a avaliação
da diversidade biológica em nível de biomas (floresta amazônica, mata atlântica, campos
sulinos, zonas costeira e marinha, caatinga, cerrado e pantanal) e de financiar projetos
demonstrativos.

O PROBIO está estruturado em três componentes:
A – Identificação de prioridades para a aplicação de recursos, levantamento de infor-

mações e disseminação dos resultados – que inclui os workshops sobre áreas prioritárias
de conservação realizadas por bioma, a rede de informações sobre biodiversidade e as
atividades de capacitação.

B – Projetos Demonstrativos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade
Biológica Brasileira – sendo os cinco primeiros selecionados ainda na fase de negociação
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do PROBIO com o Banco Mundial e, os demais, através de editais.
C – Administração do PROBIO – que inclui coordenação, supervisão financeira,

integração e disseminação dos resultados.
O subprojeto Recuperação e Manejo dos Ecossistemas Naturais de Brejos de Altitude de

Pernambuco e Paraíba (também identificado simplesmente como “Projeto Brejo de Altitude”)
foi um dos cinco aprovados inicialmente, inseridos no componente B.

O projeto Brejo de Altitude teve por objetivo promover a conservação dos remanes-
centes de brejos de altitude no Agreste de Pernambuco e Paraíba, através de um apro-
veitamento sustentado desses recursos, levando em conta os interesses da população
local e contando com a sua participação, através do estabelecimento de mecanismos
eficazes de transferência dos resultados das pesquisas para as comunidades. Por ser um
dos primeiros projetos no âmbito do PROBIO, a sua formulação e negociação levou vários
anos antes de ser efetivamente iniciado, em janeiro de 1997, através do convênio financei-
ro entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco
– FADE, o Ministério do Meio Ambiente – MMA, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq. A sua conclusão se deu em março de 2001, com o cumpri-
mento das metas previstas.

A primeira versão do projeto Brejo de Altitude foi elaborada sob a coordenação do Pro-
fessor Everardo Sampaio, a versão definitiva e a negociação com o MMA foram conduzidas
pelo Professor Ricardo Braga, enquanto que a coordenação na execução do projeto foi rea-
lizada pela Professora Kátia Pôrto. Foram responsáveis pela execução do subprojeto as se-
guintes instituições: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Universidade Federal
Rural de Pernambuco – UFRPE, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, e a organização
não-governamental Sociedade Nordestina de Ecologia – SNE.

Material e métodos

Área de atuação
Os trabalhos foram desenvolvidos em uma área de abrangência de aproximadamente

32.000 km2, no Agreste de Pernambuco e Paraíba, consistindo na porção oriental do maci-
ço da Borborema. Para uma abordagem em escala mais detalhada, foi escolhida a área pilo-
to de Brejo dos Cavalos, no município de Caruaru (PE), onde localiza-se o Parque Ecológico
Municipal João Vasconcelos Sobrinho, que mereceu estudos e propostas específicas pelas
diferentes equipes.

Metodologia de trabalho
Pesquisadores e técnicos de diferentes departamentos das quatro instituições envol-

vidas desenvolveram cinco linhas de abordagem, através das equipes de: recursos hídricos,
sócio-economia, fauna, flora e educação ambiental. Constituíram uma comissão de coor-
denação, com a finalidade de gerenciar o projeto, um representante de cada equipe, além
da coordenação geral. O organograma encontra-se na Figura 1.

Os estudos sobre os recursos hídricos foram realizados por pesquisadores do Departa-
mento de Engenharia Civil da UFPE, enquanto as abordagens sócio-econômicas e de edu-
cação ambiental ficaram a cargo de técnicos da SNE. Por sua vez, os estudos de fauna e
flora foram desenvolvidos conjuntamente pela UFPE - através dos Departamentos de Zoo-
logia e de Botânica, e pela UFPB - através do Departamento de Sistemática e Ecologia. Já os
produtos finais receberam também a contribuição do Departamento de Engenharia Flores-
tal da UFRPE e de consultores externos. Ligadas diretamente à coordenação, funcionaram
uma secretaria de apoio e uma assessoria cartográfica – esta última, geradora dos mapas
utilizados por todos os grupos.

Cada equipe desenvolveu e executou o seu plano de trabalho, com metas e resultados
específicos, de acordo com o Plano de Trabalho ajustado com o PROBIO/MMA. No processo,
buscou-se, através de reuniões periódicas e de workshops semestrais, a disponibilização e
discussão das informações geradas pelos diferentes grupos, garantindo a interação neces-
sária à geração dos produtos finais propostos desde a concepção do projeto Brejo de Altitude.
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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO

COORDENADOR

FADE
SECRETARIA

CARTOGRAFIA

RECURSOS
HÍDRICOS

SOCIO-
ECONOMIA FAUNA FLORA

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

GERENCIAMENTO
AMBIENTAL

PLANO DE
CONSERVAÇÃO DOS
BREJOS DE PE E PB

ZONEAMENTO
AMBIENTAL

DE CARUARU

PLANO DE MANEJO DO
PARQUE JOÃO

VASCONCELOS SOBRINHO

Figura 1. Organograma do projeto Brejo de Altitude.

Resultados

Principais produtos intermediários

As equipes de trabalho geraram produtos intermediários, disponibilizados sob a forma
de relatórios setoriais e de publicações em eventos científicos e em revistas especializadas,
dentre outros veículos de divulgação:

Socioeconomia

GOMES, M.A. 2000. Diagnóstico Socioambiental do Parque Vasconcelos Sobrinho e Entorno.
Relatório de atividade. Recife.

Recursos hídricos

CABRAL, J.J.S.P., MONTENEGRO, S.M.G.L., SILVA, S.C. & PERRIER JR., G.S. 1998. Conser-
vação dos brejos de altitude de Pernambuco e Paraíba: os recursos hídricos no Parque
Ecológico João Vasconcelos Sobrinho. IV Simpósio Nordestino de Recursos Hídricos.
Campina Grande.

CABRAL, J.J.S.P., MONTENEGRO, S.M.G., BRAGA, R.A.P., CAMPELLO, S. & PERRIER JR., G.S.
1999. Recursos hídricos na região de brejos de altitude em Pernambuco e Paraíba. Revisão
Bibliográfica. Recife.

BRAGA, R.A.P., CABRAL, J.J.S.P., MONTENEGRO, S.M.G.L. & PERRIER JR., G.S.A. 1999. Água
e seus conflitos de uso no Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho (Caruaru-PE).
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Anais do Congresso Nordestino de Ecologia. Recife.
BRAGA, R.A.P., CABRAL, J.J.S.P., MONTENEGRO, S.M.G.L. & PERRIER JR., G.S. 2002.

Conservação dos recursos hídricos em brejos de altitude – o caso de Brejo dos Cava-
los, Caruaru – PE. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.6, n.3, p
539-546.

Flora

PÔRTO, K.C., MACHADO, I.C., GERMANO, S.R. & LOCATELLI, E. 1999. A flora dos brejos de
altitude de Pernambuco. Revisão Bibliográfica. Recife.

BARBOSA, MªR.V., AGRA, MªF. & CUNHA, J.P. 1999. As matas de brejo da Paraíba. Revisão
Bibliográfica. João Pessoa.

PÔRTO, K.C., GRADSTEIN, S.R., YANO, O., GERMANO, S.R. & COSTA, D.P. 1999. New and
interesting records of brazilian bryophytes. Tropical Bryology 17:39-45.

LOCATELLI, E. & MACHADO, I.C. 1999. Saranthe klotzschiana (Marantaceae) e seu mecanis-
mo de polinização explosivo. 500 Congresso Nacional de Botânica. Blumenau.

LOCATELLI, E. & MACHADO, I.C. 1999. Levantamento florístico e fenologia da floração de
espécies utilizadas como recursos florais por abelhas em mata serrana (brejo de altitu-
de), no estado de Pernambuco. 500 Congresso Nacional de Botânica. Blumenau.

MACHADO, I.C., PÔRTO, K.C., LOPES, A.V., LOCATELLI, E., BORGES, G.M. & GERMANO, S.R.
2000. Checklist de Briófitas, Pteridófitas e Fanerógamos registrados para as florestas ser-
ranas dos brejos de altitude de Pernambuco; fenologia reprodutiva, biologia floral e ecolo-
gia da polinização; plantas úteis. Relatório final de atividades. Recife.

VELOSO, T.Mª.G. 2000. Catálogo de espécies de valor medicinal e madeireiro encontradas na
mata do Pau-Ferro, Areia–PB. João Pessoa.

CABRAL, S.C. 2000. Flora fanerogâmica do Pico do Jabre, Paraíba, Brasil: Bignoniaceae Juss.
Universidade Federal da Paraíba, Monografia do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas. João Pessoa.

LOCATELLI, E. & MACHADO, I.C. 2000. Espécies de plantas úteis do Parque João Vasconcelos
Sobrinho, Caruaru - Pernambuco - Brasil. Recife: Universidade Federal de Pernambuco.
Cartilha.

LOCATELLI, E. & MACHADO, I.C. 2000. The Diversity of Bee Pollination and the Mellitophilous
plant (Assemblage) in a Fragment of Atlantic Forest in Northeastern, Brazil, VIII Interna-
tional Pollination Symposium. Mosonmagyaróvár, Hungria, University of Agricultural
Sciences.

BARBOSA, MªR.V., AGRA, MªF., FREITAS, P.F., GRISI, T., SOUZA, B. & NASCIMENTO, MªS.
2001. Análise da fitossociologia da Mata do Pau-Ferro, Areia–PB; Solanaceae dos brejos da
Paraíba; Estudo fenológico da Mata do Pau-Ferro, Areia–PB. Relatório final de atividades.
João Pessoa.

Fauna

LANGGUTH, A. 1999. A fauna dos brejos de altitude de Paraíba e Pernambuco. Revisão bibli-
ográfica. João Pessoa.

SOUSA, M.A. 1999. Mamíferos do Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru–PE.
Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. Cartilha.

SOUSA, M.A. 1999. A Fauna de pequenos mamíferos do Parque Ecológico João Vasconcelos
Sobrinho, Caruaru–PE. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. Curso de pós-
graduação em Ciências Biológicas – área de Zoologia. Dissertação de Mestrado.

SILVA, M.P. 2000. Riqueza de espécies, abundância e hábito alimentar de cupins
(Insecta,Isoptera) da Mata do Pau-Ferro, Areia–Paraíba. Universidade Federal da Paraíba.
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Altitude”. 1994. Vídeos, direção: Alex Fafe.
SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA - “A Peleja do Povo contra os Inimigos da Terra”.

Folheto de cordel, de autoria de Olegário Fernandes (cordelista) e Lídio Cavalcante
(poeta).

SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA - “No Coração da Mata, a Água”. Folder-cartaz do
subprojeto.

SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA - “A Arte da Natureza, na Natureza da Arte”. Cartilha
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Cartografia

Também foi produzido um farto material cartográfico, sob a responsabilidade do consultor
Prof. Héber Compasso. Este material encontra-se disponível em meios analógico e digital.

• MAPA GERAL DOS BREJOS DE PERNAMBUCO E PARAÍBA.
• MAPA DE VEGETAÇÃO E USO DO SOLO DE: BREJO DA MADRE DE DEUS, SERRA DE

TAQUARITINGA, SERRA DE BEZERROS; SERRA DE PESQUEIRA, ENTORNO DA CIDADE
DE CARUARU E PARQUE ECOLÓGICO JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO.

• CARTA IMAGEM DE: BREJO DA MADRE DE DEUS, BREJO DE SERRA NEGRA,SERRA DE
PESQUEIRA, FAZENDA NOVA, ENTORNO DA CIDADE DE CARUARU.

• CARTA PLANI-ALTIMÉTRICA, DE DECLIVIDADE, HIDROGRÁFICA E DE MICROBACIAS DO
PARQUE ECOLÓGICO JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO.

Produtos finais

Os produtos finais do projeto Brejo de Altitude foram o Plano de Conservação dos
Brejos de Altitude de Pernambuco e Paraíba, o Zoneamento de Potencialidades de Uso do
Solo de Caruaru e o Plano de Manejo do Parque João Vasconcelos Sobrinho.

O Plano de Conservação dos Brejos de Altitude de Pernambuco e Paraíba enfoca a
diversidade biológica e a biogeografia dos brejos, tratando da flora, especialmente a
lenhosa, e da distribuição altitudinal de espécies amazônico-nordestinas. Também
enfoca a conservação desses brejos, considerando a integridade e as ameaças, o esfor-
ço e as diretrizes para a sua conservação.

Por sua vez, o Zoneamento de Potencialidades de Uso do Solo do Município de Caruaru
foi elaborado, ainda em versão preliminar, como contribuição do Projeto ao planejamento
municipal, devendo ser discutido e aperfeiçoado com a participação direta de técnicos e
autoridades governamentais, moradores, empresários e organizações da sociedade civil.

Finalmente, o Plano de Manejo do Parque Ecológico Municipal João Vasconcelos
Sobrinho contextualiza a unidade de conservação na visão da gestão ambiental, nos níveis
local, estadual e nacional, e propõe um zoneamento ambiental, dividindo-o em zonas pri-
mitiva, de uso extensivo, de uso intensivo e de recuperação. Propõe, também, diferentes
programas de manejo, visando: a pesquisa e monitoramento; o turismo e recreação; a in-
terpretação e educação ambiental; além da operacionalização da gestão do parque.

Conclusões

A execução de um projeto integrado de pesquisa e extensão voltado para a conservação
ambiental de uma região e, simultaneamente, para a gestão de uma unidade de conservação,
é um grande desafio. Alia-se a isto o fato de que, no Brasil, inúmeras questões políticas e
socioeconômicas se sobrepõem às questões ambientais. No entanto, considera-se que os resul-
tados obtidos foram muito positivos, deixando, além dos produtos gerados, algumas importan-
tes lições aprendidas, referidas a seguir.
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Interdisciplinaridade e interinstitucionalidade

O fato do projeto ter uma abordagem interdisciplinar e uma execução interinstitucional,
naturalmente amplia as possibilidades de gerar resultados mais abrangentes e completos,
mas, simultaneamente aumenta os riscos de não se obter uma adequada e eficaz gestão.
Esta constatação exigiu da coordenação do projeto, com o apoio da FADE-UFPE, e do MMA/
PROBIO, um grande esforço para vencer dificuldades burocráticas, no sentido de viabilizar,
em prazo hábil, a infra-estrutura de trabalho necessária e administrar conflitos inerentes
ao próprio processo.

Pesquisa científica

Como um ponto central do projeto, a investigação científica embasou as propostas de
ação e ampliou as perspectivas de estudos futuros. Além disso, contribuiu para o enriqueci-
mento de coleções biológicas. A descrição de novos táxons, a identificação de espécies em
primeira ocorrência para a área, raras ou vulneráveis à extinção, foram também contribui-
ções importantes. As pesquisas geraram diversos trabalhos publicados, aqui já citados, subsi-
diaram outros ainda em elaboração e possibilitaram o intercâmbio de material entre pesqui-
sadores nacionais e do exterior.

Capacitação de recursos humanos

Durante o projeto foram treinados alunos de graduação, bem como foram desenvolvi-
dos projetos específicos com alunos de pós-graduação, que resultaram em dissertações de
mestrado e trabalhos técnico-científicos publicados. Para tal, foram viabilizadas bolsas de
iniciação científica e de pós-graduação, com o apoio do CNPq, CAPES e FACEPE. Além dis-
so, realizaram-se capacitações em educação ambiental para funcionários e agricultores do
Parque João Vasconcelos Sobrinho e para educadores e alunos da rede pública de ensino
de Caruaru.

Mobilização social

Incluídos nas atividades de educação ambiental, as oficinas de arte-educação
ambiental, eventos públicos de arte-ecologia, excursões orientadas ao Parque e produção
de material de divulgação contribuíram para estimular a mobilização social, particular-
mente dos moradores de Murici e Peladas (Caruaru) e de Altinho, além de professores e
alunos da rede pública de ensino de Caruaru e Altinho. Além disso, os programas de rádio
e TV ampliaram a penetração do projeto junto à sociedade local, através da veiculação de
“spots” radiofônicos, vídeos e entrevistas.

Políticas públicas em meio ambiente

Finalmente, uma contribuição marcante do projeto se deu na elaboração de projetos
para políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, nos âmbitos municipal e estadual.
Estes estão refletidos nos produtos finais, particularmente no Plano de Conservação dos
Brejos de Altitude de Pernambuco e Paraíba e no Plano de Manejos do Parque Ecológico
Municipal João Vasconcelos Sobrinho.
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Uma Breve Descrição Sobre a História Natural
dos Brejos Nordestinos
Marcelo Tabarelli & André Mauricio Melo Santos

Resumo

A floresta Atlântica brasileira é uma das 25 prioridades mundiais para a conservação da
biodiversidade, abrigando cerca de 20.000 espécies de plantas vasculares, sendo 8.000
endêmicas. Parte da floresta Atlântica brasileira é composta pelos brejos de altitude 3/4 “ilhas”
de floresta estacional semidecidual montana estabelecidas nos domínios da Caatinga. A exis-
tência destas ilhas de floresta está associada à ocorrência de planaltos e chapadas entre
500—100 m de altitude, onde as chuvas orográficas garantem níveis de precipitação superi-
ores a 1200 mm/ano. A literatura refere-se a existência de 43 brejos de altitude, distribuídos
nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, cobrindo uma área origi-
nal de aproximadamente 18.500 km2. Somente Pernambuco e Paraíba possuem 31 brejos,
distribuídos em 28 municípios do agreste e do sertão. Isto equivale a dizer que pelo menos
1/4 da área de distribuição original da floresta Atlântica nordestina é representada pelos
brejos de altitude. Apesar de importantes do ponto de vista da conservação da biodiversidade,
o atual ritmo de degradação pode levar os brejos ao completo desaparecimento em um futuro
muito próximo. Faz-se necessário o estabelecimento de políticas capazes de reduzir forte-
mente a probabilidade de extinção de espécies e garantir a manutenção dos “serviços
ambientais” prestados pelos brejos de altitude às populações humanas.

Palavras-chave: biogeografia, brejos, cana-de-açúcar, floresta Atlântica, plantas lenhosas.

Introdução

A floresta Atlântica e os brejos nordestinos

A floresta Atlântica brasileira é uma das 25 prioridades mundiais para a conservação.
Calcula-se que essa floresta abrigue 20.000 espécies de plantas vasculares, sendo 8.000
endêmicas (Myers et al. 2000). Além do alto grau de endemismo observado em alguns gru-
pos vegetais (veja Mori et al. 1981, Peixoto & Gentry 1990, Thomas et al. 1998), a floresta
Atlântica apresenta elevada riqueza e diversidade de espécies (sensu Begon et al. 1996)
que, em alguns locais, são superiores às observadas em trechos de floresta Amazônica (Sil-
va & Leitão Filho 1982, Brown & Brown 1992).

Uma das unidades biogeográficas que compõem a floresta Atlântica brasileira é a flo-
resta localizada ao norte do rio São Francisco, abrangendo os estados de Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com pequenos encraves no Ceará e Piauí. A
floresta costeira dessa região abriga várias espécies animais e vegetais endêmicas e, desta
forma, tem sido identificada como um importante centro de endemismo na América do Sul
-  Centro de Endemismo Pernambuco (sensu Prance 1982, 1987). A floresta Atlântica ao
norte do rio São Francisco, ou floresta Atlântica nordestina, recebe influência da biota
Amazônica (Prance 1982) e dos trechos de floresta Atlântica do sul e sudeste do Brasil
(Andrade-Lima 1960, 1982), o que a torna bastante distinta do restante da floresta Atlânti-
ca brasileira. Entre as árvores endêmicas, estão Manilkara dardanoi Ducke (Sapotaceae),
Couepia impressa Prance e C. pernambucencis Prance (Chrysobalanaceae) (Prance 1987,
Pennington 1990); entre as bromélias está Cryptanthus zonatus Beer (Siqueira-Filho & Ma-
chado 2001) e, entre as aves, Mitu mitu (Cracidae) e Conocophaga cearae (Formicariidae),
entre outras (Goerck 1995). Além das espécies endêmicas, o centro Pernambuco possui
mais de 50% (417 espécies) de todas as aves que existem na floresta Atlântica brasileira e
pelo menos 8% de todas as espécies de plantas lenhosas dessa floresta (M.Tabarelli, dados
não publicados).

Com base na distribuição dos tipos de vegetação, estima-se que a floresta Atlân-
tica nordestina cobria uma área contínua de floresta com ca. 76.938 km2, ou 6,4%
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da extensão da floresta Atlântica brasileira, distribuídas em cinco tipos vegetacionais:
(1) áreas de tensão ecológica (43,8%); (2) floresta estacional semidecidual (22,9%);
(3) floresta ombrófila aberta (20,5%); (4) floresta ombrófila densa (7,9%); e
(5) formações pioneiras (6,1%) (Figura 1). Dentro destes cinco tipos existem as flo-
restas de terras baixas (< 100 m de altitude), submontanas (100-600 m) e montanas
(> 600 m) (IBGE 1985).

Parte da floresta Atlântica nordestina é composta pelos brejos de altitude: “ilhas” de
floresta úmida estabelecidas na região semi-árida, sendo cercadas por uma vegetação de
caatinga (Andrade-Lima 1982). Os brejos são “áreas de exceção” dentro do domínio do nor-
deste semi-árido (Lins 1989). A existência dessas ilhas de floresta em uma região onde a
precipitação média anual varia entre 240 - 900 mm (IBGE 1985, Lins 1989) está associada
à ocorrência de planaltos e chapadas entre 500 - 1.100 m altitude (e.g., Borborema, Chapada
do Araripe, Chapada de Ibiapaba), onde as chuvas orográficas garantem níveis de precipita-
ção superiores a 1.200 mm/ano (Andrade-Lima 1960, 1961) (Figuras 2 e 3). Quando com-
parados às regiões semi-áridas, os brejos possuem condições privilegiadas quanto à umida-
de do solo e do ar, temperatura e cobertura vegetal (Andrade-Lima 1966).

Figura 2. Perfil esquemático dos brejos de altitude no Nordeste do Brasil.

Caatinga Floresta Atlântica Caatinga

Planalto da Borborema

Oceano Atlântico

2.100 mm/ano1.1007001.100500300

Floresta Atlântica

ventos úmidos

(Fonte: Adaptado de Mayo & Fevereiro 1982)

Limites Estaduais
Mata Atlântica
Água
Áreas das Formações Pioneiras
Áreas de Tensão Ecológica
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Aberta
Floresta Ombrófila Densa

Figura 1. Área de distribuição original da floresta Atlântica nordestina (IBGE 1985).
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As condições privilegiadas dos brejos de altitude têm atraído pecuaristas e agricul-
tores, que, através da criação de gado e do desenvolvimento de lavouras permanentes,
como as de banana, café e citros, secundadas por lavouras temporárias, como as de
hortaliças, mandioca, milho e feijão, constituem a base da estrutura sócio-econômica
desse setor da floresta Atlântica (Lins 1989). Segundo Lins (1989), a população dos bre-
jos é distribuída de forma desproporcional entre proprietários, arrendatários, parceiros
e ocupantes, sendo, em sua maioria, constituída por analfabetos ou semi-analfabetos
que manejam a terra por meio de técnicas tradicionais, reduzindo a produtividade. Se-
gundo esta autora, boa parte da população é subnutrida, enfrenta desemprego sazonal
(durante as entressafras) e tem difícil acesso aos principais serviços básicos.

Os brejos são, em sua grande maioria, disjunções de floresta estacional semidecidual
montana (IBGE 1985), um dos tipos vegetacionais que compõem a floresta Atlântica bra-
sileira (Veloso et al. 1991). A hipótese mais aceita sobre a origem vegetacional dos brejos
de altitude está associada às variações climáticas ocorridas durante o Pleistoceno (últi-
mos 2 milhões - 10.000 anos), as quais permitiram que a floresta Atlântica penetrasse
nos domínios da caatinga. Ao retornar a sua distribuição original, após períodos
interglaciais, ilhas de floresta Atlântica permaneceram em locais de microclima favorá-
vel (Andrade-Lima 1982). Desta forma, Andrade-Lima (1982) considera os brejos como
“refúgios atuais” para espécies de floresta Atlântica nordestina dentro dos domínios da
caatinga. Os brejos também abrigam, plantas com distribuição amazônica (e.g., Apeiba
tibourbou Aubl.) e algumas espécies típicas das florestas serranas do sul e sudeste do
Brasil (e.g., Phytolacca dioica L.).

A hipótese de Andrade-Lima (1982) sobre a origem dos brejos foi reforçada por San-
tos (2002), ao analisar o padrão de distribuição de plantas lenhosas envolvendo a Ama-
zônia e 12 localidades da floresta Atlântica (lato sensu) nordestina. Este autor encon-
trou um padrão de distribuição da flora de plantas lenhosas que se enquadra em um
modelo de separação seqüencial e gradativa de um contínuo preexistente (cf. divergên-
cia em cladística), condição que teria existido durante o processo de retração da flores-
ta úmida. Com base no padrão de distribuição, Santos (2002) definiu relações históricas
que, além de dividir o Centro de Endemismo Pernambuco em dois setores (i.e., floresta
Atlântica de terras baixas e a floresta Atlântica de terras altas), definiu dois grandes
blocos de brejos. Segundo este autor, os dois grandes blocos de brejos se separaram nos
limites de Brejo da Madre de Deus e Pesqueira, logo no início do processo de retração da
floresta Atlântica. O processo de separação continuou até que os brejos atingissem o
número e a conformação espacial atual.

Figura 3. Distribuição altitudinal da vegetação remanescente (polígonos verdes)
da Floresta Atlântica costeira e dos brejos de altitude em Pernambuco.
(Fonte: SOS Mata Atlântica 1993).
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De acordo com Vasconcelos Sobrinho (1971), existem 43 brejos (sensu Andrade-Lima
1982) na floresta Atlântica nordestina, distribuídos nos estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pernambuco (Figura 4), cobrindo uma área de pelo menos 18.589 km2

(Tabela 1). Somente Pernambuco e Paraíba possuem 31 brejos, distribuídos em 28 muni-
cípios do agreste e sertão (Tabela 2). Assim, pelo menos 1/4 da área de distribuição origi-
nal da floresta Atlântica nordestina é representada pelos brejos de altitude (Figura 3).

Tabela 1. Número e área florestal dos brejos de altitude ocorrentes na floresta Atlântica
nordestina.*
Estados Nº de brejos Área florestal (km2) %
Ceará 11 6.596,50 35,48
Rio Grande do Norte 5 1.147,50 6,18
Paraíba 8 6.760,00 36,37
Pernambuco 23 4.850,00 21,97
Total 47 18.589,00 100
* Fonte: Vasconcelos Sobrinho (1971).

Tabela 2. Principais brejos de altitude ocorrentes nos estados da Paraíba e Pernambuco até a
década de 1970.*

Brejos Estado Município Localização
(Lat. S, Long. W)

Bananeiras Paraíba Bananeiras 6° 45’, 35° 37’
Areia Paraíba Areia 6° 57’, 35° 40’
Alagoa Nova Paraíba Alagoa Nova 7° 04’, 35° 45’
Araruna Paraíba Araruna 6° 33’, 35° 44’
Umbuzeiro Paraíba Umbuzeiro 7° 40’, 35° 38’
Teixeira Paraíba Teixeira 7° 13’, 37° 15’
Princesa Paraíba Princesa Isabel 7° 44’, 37° 59’
Bonito Paraíba Bonito 8° 28’, 35° 43’
Triunfo Pernambuco Triunfo 7° 49’, 38° 6’
Tacaratu Pernambuco Tacaratu 9° 05’, 38° 7’
Mimoso Pernambuco Arcoverde 8° 25’, 37° 2’
Varas Pernambuco Arcoverde 8° 25’, 37° 2’
Taquaritinga Pernambuco Taquaritinga 7° 54’, 36° 1’
Brejo dos Cavalos Pernambuco Caruaru 8° 16’, 35° 58’
Gravatá Pernambuco Gravatá 8° 12’, 35° 32’
Bezerros Pernambuco Bezerros 8° 19’, 36° 25’
São Miguel Pernambuco São Miguel 7° 20’, 38° 39’
Camocim de São Felix Pernambuco Camocim de São Félix 8° 21’, 35° 45’
Agrestina Pernambuco Agrestina 8° 27’, 35° 56’
Catimbau Pernambuco Buíque 8° 37’, 37° 8’
São José Pernambuco Moxotó 8° 43’, 37° 31’
Serra Negra Pernambuco Bezerros 8° 13’, 35° 46’
Serra Negra Pernambuco Floresta 8° 36’, 38° 34’
Serra do Olho d’Água Pernambuco Belo Jardim 8° 19’, 36° 25’
Serra do Vento Pernambuco Belo Jardim 8° 19’, 36° 25’
Serra do Genipapo Pernambuco Sanharó 8° 21’, 36° 32’
Serra de Ororubá Pernambuco Pesqueira 8° 19’, 36° 46’
Poções Pernambuco Poção 8º11’, 36º42’
Serra do Comunati Pernambuco Águas Belas 9° 5’, 37° 7’
Serra do Arapuã Pernambuco Floresta 8° 36’, 38° 34’
Serra do Araripe Pernambuco Exu 7° 30’, 39° 43’

* Fonte: Vasconcelos Sobrinho (1971).

A degradação dos brejos

Infelizmente, grande parte da floresta nordestina, incluindo os brejos, tem sido
convertida em terras agricultáveis (Viana et al. 1997); as reservas naturais são peque-
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nas e mal manejadas (Dias et al. 1990, Lima & Capobianco 1997) e a caça de subsis-
tência é praticada de forma generalizada (Almeida et al. 1995). De acordo com Ranta et
al. (1998), grande parte do que restou desta floresta (ca. 5%, Tabela 3) é composta por
arquipélagos de fragmentos florestais, a maioria deles com menos de 10 hectares de
área. Mesmo em áreas protegidas, a ausência de grandes vertebrados frugívoros é a
regra (Tabarelli 1998).

Tabela 3. Tipos de vegetação e vegetação remanescente na floresta Atlântica nordestina.*

Tipos de vegetação Área de vegetação Vegetação % do
original (km2) remanescente (km2) total

Formações pioneiras 4.739,06 ( 6,1 %) 707,33 14,9
Áreas de tensão ecológica 33.684,03 (43,8 %) 1.465,56 4,35
Fl. estacional semidecidual 17.677,5 (22,9 %) 1.942,7 10,9
Fl. ombrófila densa 6.122,01 ( 7,9 %) 277,9 4,5
Fl. ombrófila aberta 14.715,86 (20,5 %) 1.499,62 10,19
Total 76.938,46 5.893,1 7,6
* Fonte: SOS Mata Atlântica (1993), IBGE (1985).

De forma mais sistemática, os brejos têm sido convertidos em lavouras de café, ba-
nana e culturas de subsistência, como milho, feijão e mandioca, desde o século XIX
(Lins 1989). Tais atividades têm representado perda e fragmentação de hábitats, extração
seletiva de plantas (e.g., madeiras, bromélias, plantas medicinais) e eliminação de gran-
des vertebrados pela caça (Vasconcelos Sobrinho 1971, Silva & Tabarelli 2000). Vas-
concelos Sobrinho (1971) relata a existência de extensas florestas dominadas por cedro
(Cedrela fissilis Vell., Meliaceae) que sucumbiram devido à exploração madeireira na
década de sessenta. Na verdade, a grande maioria das principais cidades situadas na
região do semi-árido nordestino está situada nas áreas de brejo, que ainda constituem
celeiros agrícolas (Lins 1989). O “refúgio das plantas” também tem sido um refúgio para
as populações humanas pobres do semi-árido nordestino.

Atualmente, restam 2.626,68 km2 da vegetação original dos brejos (Tabela 4), a qual
já representou, pelo menos, 18.500 km2 de florestas semideciduais e ombrófilas abertas.
Estes 2.626,68 km2 de vegetação incluem também mosaicos com vegetação de cerrado e
de caatinga (e.g., Chapada do Araripe, Ibiapaba), não discriminados no mapa de rema-
nescentes (SOS Mata Atlântica 1993). O valor da vegetação remanescente torna os bre-
jos o setor mais ameaçado da floresta Atlântica brasileira, embora não seja possível esta-
belecer o quanto este valor representa em termos da área ocupada pela vegetação origi-
nal, para a qual não há estimativas. Um outro setor ameaçado é a floresta Atlântica nor-
destina costeira (que se estende de Alagoas ao Rio Grande do Norte), que possui 3.197,62
km2 de floresta, mangues e restingas (5,6% da área de distribuição original, SOS Mata
Atlântica 1993).

Tabela 4. Tipos de vegetação e vegetação remanescente nos brejos de altitude do Nordes-
te (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco).*

Tipos de vegetação Vegetação % da vegetação
remanescente (km2) remanescente

Áreas de tensão ecológica 872,86 33,2
Fl. estacional semidecidual 1.057,94 40,3
Fl. ombrófila aberta 695,88 26,5
Total 2.626,68 100
* Fonte: SOS Mata Atlântica (1993), IBGE (1985).

O desafio da conservação

Estudos em outras florestas tropicais, com padrões de fragmentação similares aos en-
contrados na floresta Atlântica nordestina, têm relatado a extinção de espécies lenhosas
associada à interrupção de processos-chave, como a polinização e a dispersão (veja Corlett
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& Turner 1997). De acordo com Silva & Tabarelli (2000), aproximadamente 49% da flora de
plantas lenhosas desta floresta podem se extinguir no nível regional, como conseqüência
da interrupção do processo de dispersão de seus diásporos. Tal interrupção está associada
ao desaparecimento de vertebrados frugívoros, conseqüência direta da fragmentação (per-
da de hábitat) e da caça. Os autores previram que a floresta pode ser, no futuro, dominada
por plantas dispersas por mecanismos abióticos e por aquelas dispersas por pequenos verte-
brados frugívoros, menos sensíveis à fragmentação. A “flora futura”, dominada por espécies
de Melastomataceae, Rubiaceae e Myrsinaceae, entre outras, já tem sido observada em pe-
quenos fragmentos florestais e em áreas de regeneração (Tabarelli & Mantovani 1999,
Tabarelli et al. 1999).

Perda de hábitat, fragmentação, caça, coleta seletiva de plantas e animais e, conse-
qüentemente, extinção de espécies (perda de diversidade biológica). Este é o cenário atual
nos brejos de altitude no Nordeste do Brasil, os quais poderão desaparecer completamente
nesta década, se uma política de conservação não for implementada. O estabelecimento de
políticas ou planos de conservação cientificamente defensáveis é uma tarefa urgente não
só para Pernambuco e Paraíba, mas também para o Brasil e vários outros países do mundo,
pois a “crise da biodiversidade” é um fenômeno global (Wilson 1988). Cientificamente de-
fensável significa propor, com base no conhecimento atual da diversidade biológica, medi-
das capazes de reduzir fortemente a probabilidade de extinção de espécies e garantir a
manutenção dos “serviços ambientais” prestados pelos brejos às populações humanas.

Figura 4. Principais brejos de altitude nos estados da Paraíba e Pernambuco.
(Fonte: Vasconcelos Sobrinho 1971).
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