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RESUMO 

 

A Chapada do Araripe constitui-se, num importante ambiente no sul do Estado do Ceará, 

limitando-se com Pernambuco e Piauí, atuando como área de recarga do aquífero que 

abastece o cariri cearense. Nela está inserida uma unidade de conservação, a Floresta 

Nacional do Araripe, mais conhecida como FLONA Araripe. Possui uma vegetação com 

características bem diversificadas, com formações de Floresta Úmida, Cerradão e Carrasco. 

Nas comunidades do entorno da FLONA, as principais atividades desenvolvidas são a 

agricultura de sequeiro e o extrativismo. As lavouras tradicionalmente cultivadas são a 

mandioca, o feijão e o milho, com práticas de cultivo rudimentares, na qual exerce forte 

pressão nos recursos naturais, principalmente na vegetação nativa. A necessidade de 

monitoramento constante da área e a falta de funcionários dificulta a implantação de políticas 

de preservação. Entretanto, o sensoriamento remoto é uma das tecnologias que permite o 

acompanhamento espaço/temporal da dinâmica da vegetação e das atividades antrópicas 

realizada na área de proteção. Objetiva-se avaliar a dinâmica da vegetação da APA-Araripe 

através de imagens de satélite, e os aspectos socioambientais da Comunidade Catolé no 

município de Nova Olinda-CE. As imagens utilizadas são geradas pelo satélite Landsat 5 TM 

correspondente a órbita/ponto 217/65 e são liberadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), no formato GeoTif. Foram utilizadas imagens do período de 1987 a 2011, 

sendo os anos de 1987, 1992, 1997, 2001, 2007 e 2011. Com o software ERDAS IMAGINE 

9.0, foram avaliados o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) e o Índice de 

Área Foliar (IAF). A obtenção dos dados socioambientais da comunidade foi através da 

aplicação de questionários. Na comunidade estudada, a escolaridade dos pais é inferior a dos 

filhos. O cultivo da mandioca é a principal atividade agrícola, mas a principal fonte de renda 

são os programas do governo federal. No monitoramento da floresta, o NDVI mostrou-se 

sensível a sazonalidade pluviométrica da região e o IAF foi pouco confiável no período de 

estiagem e a característica do bioma influenciou nos índices da vegetação. O uso de imagens 

de satélites mostrou-se uma ferramenta eficaz no monitoramento de atividades antrópicas na 

floresta.  

 

 

 

 

Palavras-chave: NDVI, Cobertura vegetal, Biomassa vegetal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/FLONA


ABSTRACT 

 

The Chapada do Araripe is inserted in one important environment at south of state of Ceará, 

making edge with the states of Pernambuco and Piauí, acting as reload aquifer area that 

provides water to cariri cearense. It´s be inserted in one conservation unit, the Floresta 

Nacional do Araripe, more known as FLONA Araripe. It´s has a vegetation with 

characteristics well diversified, like Humid Forest, Cerradão and Carrasco. At the  local 

communities near of Flona, the main activities developed are rainfed agriculture and 

extrativism. The tradicional crops are cassava, bean and corn, which all cause strong impacts 

at natural vegetation. The necessity of constant monitoring and the scarcity of employees 

make troubles to implement conservation politics. By the way, the remote sensing is one of 

technologies which allows monitoring the vegetation dynamics at space and temporal scale. 

We aim to evaluate the dynamic of vegetation of the APA-Araripe through satellites images 

and the socio and environments of Comunidade Catolé at municipal district of Nova Olinda, 

state of Ceará.  The images utilized are plotted by satellite Landsat 5 TM, corresponding to 

orbit/point 217/65, provided by Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), with Geo 

Tif format. We used images from 1987 to 2011, which years selected were 1987, 1992, 1997, 

2001, 2007 and 2011. Using the Erdas Imagine 9.0 software, we analyzed the Normal 

Difference Vegetation Index´s (NDVI) and Foliar Area Index´s (IAF). We applied 

questionnaires to get socio and environments data from the Comunidade Catolé. At this 

community, the father´s schooling level is less than their childrens. The cassava crop is the 

main agriculture activitie, but the main source of income is provided by the government. At 

the forest monitoring, the NDVI showed more sensible to local rainfall seasonality and the 

IAF was less reliable during dry periods and the natural characteristics of the bioma 

influenced the vegetation indices used. The use of satellites images showed one efficient tool 

to monitoring antropogenic activites at the forest. 

 

 

 

 

 

Key words: NDVI, Vegetable cover, Vegetable biomass. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pressão para expansão das fronteiras agropecuária e a demanda crescente por 

energia, colocam em risco a proteção das reservas florestais existentes no Brasil. A utilização 

da madeira como fonte de energia, que é comum em todas as regiões do país, e o uso 

incorreto do solo são responsáveis pela degradação das florestas brasileiras. 

A Chapada do Araripe constitui-se, num ambiente provido de recursos naturais: 

água, solo e vegetação, com o aproveitamento inegavelmente necessário à economia da 

região, portanto, precisam ser melhor estudados e utilizados. 

Faz-se necessário um acompanhamento do desenvolvimento da cobertura vegetal 

da Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe (APA-ARARIPE). Avaliando a 

cobertura vegetal, e entendendo a sua dinâmica com as comunidades que estão explorando 

seus recursos, pode-se obter meios de desenvolver políticas publicas que sejam realmente 

capazes de promover o desenvolvimento das comunidades, sem prejudicar o equilíbrio do 

sistema. Pela dimensão da área, é difícil fazer uma fiscalização em todos os momentos, por 

isto, o uso de imagens de satélite no monitoramento da cobertura vegetal, pode colaborar com 

a fiscalização ambiental, identificando atividades antrópicas que interferem na APA-

ARARIPE. 

A principal fonte de subsistência das populações do entorno da FLONA Araripe é 

a agricultura de sequeiro, especialmente na zona fisiográfica da chapada, onde não existe 

disponibilidade de água para irrigação. As lavouras tradicionalmente cultivadas são a 

mandioca, o feijão e o milho, em pequenas plantações solteiras ou consorciadas. Alguns 

agricultores cultivam fava, feijão guandu, batata-doce, jerimum e maxixe, em pequenas 

quantidades e sempre em consorciação. 

Segundo os dados do IBGE (2010), as culturas de milho, feijão e mandioca 

ocupam 94% da área cultivada com culturas temporárias nas cidades de Nova Olinda, Salitre, 

Campos Sales e Santana do Cariri, todas com áreas localizadas na Chapada do Araripe. Estas 

culturas estão relacionadas com as características do solo e as condições climáticas.  

A Floresta Nacional do Araripe, mais conhecida como FLONA Araripe, é uma 

unidade de conservação brasileira situada na Chapada do Araripe, e integrante do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A vegetação típica abrange 

formações de Floresta Úmida até Cerradão e Carrasco, com áreas de transição entre os dois 

extremos. Ocupa uma extensa área que atravessa a fronteira do Ceará com Pernambuco, numa 

área total de 39.262,326 ha. Apresenta relevo tabular, com altitudes que variam entre 840 e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/FLONA
http://pt.wikipedia.org/wiki/SNUC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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920 metros. Média pluviométrica de 1033 mm por ano, concentrada nos meses de janeiro a 

maio, sendo o restante do ano seco ou com alguma precipitação sem regularidade. A 

temperatura varia de 18 a 34º C (IBAMA, 2006). 

O monitoramento dos fenômenos biofísicos que interferem na dinâmica dos 

ecossistemas necessita de tecnologias capazes de fornecer informações confiáveis e de fácil 

obtenção, pois só com um acompanhamento permanente, podem-se conhecer as mudanças 

ocorridas no sistema. Diante da necessidade de informações continua, o sensoriamento remoto 

é uma das tecnologias que permite estender medições em diferentes escalas temporais e 

espaciais (CARVALHO et al., 2008).  

Os dados de natureza espectrais são obtidos de forma contínua, podem-se realizar 

trabalhos que avaliem o comportamento sazonal da vegetação em relação aos fatores 

atmosféricos, por isto, os espectros obtidos pelos sensores orbitais são muito utilizados como 

ferramentas de monitoramento das condições do meio ambiente. 

Existem vários índices para determinação da cobertura vegetal utilizando imagens 

de satélite, porém o mais utilizado tem sido o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 

(IVDN), mas muito utilizado também a sigla em inglês (NDVI), cuja simplicidade e alta 

sensibilidade à densidade da cobertura vegetal tornaram possível o monitoramento da 

vegetação em escala global (GURGEL et al., 2003). 

Em estudos envolvendo o monitoramento da cobertura vegetal, é muito comum a 

utilização de sensores eletro-ópticos, como os da série Landsat. Estes geram imagens 

multiespectrais e multitemporais, a partir da detecção da energia refletida pelos alvos 

localizados na superfície em específicas faixas do espectro eletromagnético. Há uma maior 

incidência na região do vermelho e do infravermelho próximo, onde a vegetação interage 

mais intensamente com a radiação solar incidente, e por estarem disponíveis gratuitamente 

pelo INPE ( Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).  

Na busca pela preservação/conservação, não se pode desconsiderar as 

comunidades que vivem na APA-ARARIPE, em torno da Floresta Nacional do Araripe 

(FLONA-ARARIPE), que praticam agricultura, em sua maioria usando técnicas rudimentares 

de cultivo, necessitando de abertura de novas áreas para o novo plantio, o que ocasiona grande 

pressão sobre a reserva florestal da Chapada do Araripe. 

A sustentabilidade do meio ambiente precisa de políticas públicas, que visem à 

convivência harmoniosa entre homem e natureza, com a finalidade de garantir qualidade de 

vida e preservação dos recursos naturais. 
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Com a realização deste estudo, objetiva-se avaliar a dinâmica da vegetação 

espaço/temporal da APA-Araripe através de imagens de satélite, e os aspectos 

socioambientais da Comunidade Catolé no município de Nova Olinda-CE. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Caracterização da Chapada do Araripe 

 

A Floresta Nacional do Araripe, mais conhecida como FLONA Araripe, é uma 

unidade de conservação brasileira situada na Chapada do Araripe, integrante do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), administrada pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que é uma autarquia brasileira 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A vegetação típica abrange formações de Floresta 

Úmida até Cerradão e Carrasco, passando por áreas de fitofisionomias de transição entre os 

dois extremos. Ocupa uma extensa área que atravessa a fronteira do Ceará com Pernambuco, 

abrangendo partes dos municípios de Barbalha, Crato, Jardim e Santana do Cariri, numa área 

total de 39.262,326 ha. Apresenta relevo tabular, com altitudes que variam entre 840 e 920 

metros. Média pluviométrica de 1033 mm por ano, porém esta pluviosidade concentra-se nos 

meses de janeiro a maio, sendo o restante do ano seco ou com alguma precipitação sem 

regularidade. A temperatura varia de 18 a 34º C (IBAMA, 2006). 

A FLONA/ARARIPE possui grande relevância na manutenção do equilíbrio 

hidrológico, climático, ecológico e edáfico do Complexo Sedimentar do Araripe. Quanto ao 

aspecto socioeconômico,  oferece alternativas de exploração de produtos, que são utilizados 

para fins alimentícios: pequi, cajuí, mangaba, araçá, cambuí, pitanga etc., e medicinais: 

janaguba, fava d’anta, catuaba etc. Ressalta-se a sua importância como refúgio para a fauna 

regional, inclusive para espécies ameaçadas de extinção e endêmicas (Plano de Manejo da 

FLONA/ARARIPE, 2003). 

Nas perspectivas da conservação/preservação, evidencia-se que áreas como a 

FLONA/ARARIPE necessitam de medidas preservacionistas, de planejamento para o 

gerenciamento de acordo com o ambiente. Uma área que apresenta ecossistemas de cerrado, 

cerradão, mata úmida e transição de carrasco e caatinga e na sua encosta várias fontes naturais 

se torna vulnerável a ações impactantes de desmatamento, queimadas, ocupação urbana na 

encosta, desvio de fontes e ações de danos ambientais como lixo e outros no topo da floresta. 

A sociedade precisa entender que a Floresta Nacional do Araripe é a garantia de 

sobrevivência das diversas cidades ao seu redor, desde o extrativismo das comunidades 

tradicionais, até a “tranquilidade urbana” para as cidades que estão no vale, sem inundações e 

deslizamentos, ou seja, o diagnóstico das catástrofes urbanas que vivenciamos no período 

contemporâneo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/FLONA
http://pt.wikipedia.org/wiki/SNUC
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barbalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crato_%28Cear%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_%28Cear%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_do_Cariri
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De acordo com Costa et al. (1998), na região de influência da APA- Chapada do 

Araripe, que abrange todo planalto araripense e suas escarpas, inclusive a Floresta Nacional 

do Araripe e alguns núcleos urbanos, existem apenas duas estações meteorológicas com 30 

anos de dados sistematicamente coletados e, portanto capazes de contribuir para o cálculo das 

normais climatológicas. São as estações de Barbalha e Campos Sales. Esta é apenas uma das 

dificuldades operacionais de se caracterizar o clima local da FLONA.  

A evaporação e a evapotranspiração são as maiores perdas registradas no sistema 

hídrico como um todo. A evaporação medida na estação meteorológica de Barbalha atinge 

2.288,6 mm ano
-1

 (COSTA et al., 1998). Considerando um coeficiente de passagem para 

reservatórios da ordem de 80%, tem-se nos açudes e barreiros uma evaporação de 1.800 mm 

ou 18.000 m
3 

ha
-1

 ano
-1

 de espelho d’água. 

A região norte oriental, que correspondente ao Cariri cearense, é marcada por 

precipitações mais acentuadas do que a região sul ocidental, de Araripina a Ouricuri, em 

Pernambuco.  

Com efeito, os postos pluviométricos de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte e 

Missão Velha, alguns deles com período de observação de até 74 anos, acusaram uma 

precipitação média, anual, da ordem de 1.033 mm; para toda a Região do Cariri, a média é de 

920 mm ano
-1

 (IBAMA, 2006). 

Enquanto isso, a região sul ocidental apresenta uma média anual da ordem de 720 

mm, ficando 50% dos postos entre 600 e 700 mm, sendo até mesmo inferior a 600 mm ano
-1

, 

nos postos de Ouricuri e Granito (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998).  

No Piauí, o único posto, de Simões, mostra uma precipitação de 640 mm ano
-1

. 

Isso indica que as massas de ar penetram na região, colocando-se a vertente cearense na 

posição de barlavento, favorecendo o efeito orográfico da chapada para atingir maiores 

precipitações do lado do Ceará (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998). 

No conjunto de áreas fragmentadas e mosaicos de vegetação característicos da 

Chapada do Araripe, não há uniformidade de espécies e grupos zoológicos (que tanto 

agradaria o taxonomista), pelo contrário, em cada tipo de vegetação aparecem amostragens de 

outros tipos. Quanto à fauna, a sobreposição de áreas é a regra, existindo poucas espécies 

endêmicas de determinadas regiões. No entanto sempre ocorre na fauna uma preferência de 

habitat (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998).  

A Chapada do Araripe constitui-se, portanto, num ambiente provido de recursos 

naturais: água, solo e vegetação, com o aproveitamento inegavelmente necessário à economia 

da região, mas precisam ser melhor utilizados. A exploração irracional desses recursos, 
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principalmente a retirada da vegetação, com finalidade simplesmente extrativista ou aliada às 

práticas agrícolas arcaicas, comprometem a fertilidade do solo, originalmente distrófico e de 

estrutura muito susceptível à erosão (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998).  

 

2.1.1 Relevo da Chapada do Araripe 

 

A Chapada do Araripe, localizada no sul do Ceará/Pernambuco, chegando ao 

Piauí, é um terreno tabular soerguido que, além de bom aquífero, possui solos profundos e 

bem drenados e, juntamente com sua cobertura vegetal protetora, garantem a permanência de 

uma região úmida e fértil em seu sopé, principalmente aquela voltada para o Ceará. Constitui 

uma superfície tabular estrutural, com o topo conservado num nível de 800 – 900m e abrange 

uma área de 6.230 km
2 

(RADAMBRASIL, 1981). 

Geomorfologicamente a bacia sedimentar do Araripe apresenta três zonas 

distintas: Zona de Chapada, Zona de Talude e Zona de Pediplano, cada uma delas mostrando 

características peculiares do ponto de vista de litologia, relevo, clima, hidrografia e vegetação, 

melhor perceptíveis na região norte oriental da bacia que compreende o Vale do Cariri 

(DNPM, 1996). 

A Zona de Chapada ou Chapada do Araripe, de relevo tipicamente tabular, com 

elevações em torno de 900 metros, é sustentada pelos arenitos da Formação Exu e, constitui-

se na porção topográfica mais elevada da região. A ausência quase total de drenagem no topo 

da chapada está diretamente associada ao solo arenoso que a recobre e a vegetação na 

chapada, que é constituída por zonas de mata úmida, na proximidade de seus limites, e por 

zonas de cerrado, cerradão e carrasco na sua porção mais central. É limitada em quase toda 

sua extensão por escarpas abruptas, de contornos irregulares que chegam a ultrapassar 300 

metros e expõem rochas da Formação Santana (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998). 

A Zona de Talude inclui a zona de encosta e pé de serra, onde afloram as unidades 

litológicas das formações Arajara e Santana. O solo derivado dessa associação litológica é de 

baixa acidez, espesso, pouco permeável e muito fértil, permitindo o desenvolvimento de uma 

drenagem relativamente densa e ramificada. No contato entre as formações Exu e Arajara e 

ainda nesta última formação existem exutórios naturais de água (fontes), que associados à 

fertilidade do solo, possibilitam o crescimento da vegetação exuberante presente nesta zona. 

A disposição das camadas orientadas para leste favorece a ocorrência de surgências, 

sobretudo nas encostas do estado do Ceará, responsáveis pela perenidade dos rios na 

depressão sertaneja (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998). 
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A Zona de Pediplano ou Depressão Sertaneja é caracterizada por relevos suaves e 

pouco dissecados, marcados por morros alongados entremeados por vales amplos de fundo 

plano, com cotas médias de aproximadamente 400 metros. Neste domínio geomorfológico 

ocorrem exposições de rochas das demais formações da bacia do Araripe: Rio da Batateira, 

Abaiara, Missão Velha, Brejo Santo e Mauriti. A vegetação nativa, onde preservada, é 

tipicamente de caatinga. Devido às características do solo e aos mananciais de água 

subterrânea, a agricultura aqui é bem desenvolvida. As surgências de águas subterrâneas na 

base da Formação Exu são em grande parte responsáveis pela rede de drenagens que atravessa 

a Depressão Sertaneja. 

Considerando que a FLONA situa-se totalmente no topo da chapada do Araripe, 

que é constituída pelos arenitos da Formação Exu e apresenta relevo tabular quase plano, 

limitada em quase toda sua extensão por escarpas abruptas, de contornos irregulares e 

desníveis consideráveis, que chegam a ultrapassar 300 metros. Dois segmentos podem ser 

individualizados nessa zona: o primeiro, localizado nos limites dos estados de Pernambuco e 

Ceará, se estende na direção E-W, cobrindo uma superfície com aproximadamente 180 

quilômetros e largura variável entre 30 e 50 quilômetros, constituindo o divisor de água das 

bacias hidrográficas dos rios São Francisco ao Sul e Jaguaribe ao Norte.  

Na porção mais ocidental da bacia, nos limites dos estados de Pernambuco, Ceará 

e Piauí, esta zona sofre uma inflexão de noventa graus e se estende, na direção N-S, por cerca 

de 60 quilômetros com largura média de 20 quilômetros, constituindo-se, assim, o outro 

seguimento que funciona como o divisor de águas das bacias hidrográficas do São Francisco, 

a leste e Parnaíba a oeste. As altitudes da chapada, no primeiro segmento, decrescem no 

sentido E-W, atingindo elevação máxima de 1.000 m ao norte de Porteiras (CE) e mínima de 

700 m nas imediações de Araripina (PE). A partir de Araripina, em direção ao Oeste, a 

altitude vai aumentando gradativamente chegando a atingir a cota máxima de 760 metros. A 

ausência quase total de escoamento superficial no topo da chapada está diretamente 

relacionada às características do solo que a recobre, pois, sendo o mesmo oriundo de arenitos, 

apresenta-se bastante uniforme, essencialmente arenoso, poroso e permeável, não oferecendo, 

portanto, quaisquer condições para o desenvolvimento de uma boa rede de drenagem. A 

vegetação nativa é densa e de médio a grande porte. Devido às características do solo, 

extensas áreas encontram-se cultivadas com a lavoura da mandioca utilizadas na fabricação de 

farinha (Plano de Manejo FLONA/ARARIPE, 2003). 
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2.1.2 Hidrologia da Chapada do Araripe 

 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, encontra-se no topo da 

chapada do Araripe apenas cisternas, para armazenar água pluvial para o consumo humano, e 

algumas escavações impermeabilizadas, chamadas “barreiros” (MENDONÇA, 2001). As 

cisternas são fundamentais para abastecimento d’ água nas comunidades situadas no topo da 

chapada. 

Por causa do relevo e das características do solo da chapada, torna-se difícil o 

armazenamento d’água superficial de qualidade e quantidades suficientes para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

Os barreiros são escavações, normalmente cônicas, impermeabilizadas por solo 

argiloso pisoteado pelo gado, usados para interceptar e acumular o escoamento superficial. 

São geralmente rasos (raramente mais que 4 metros de profundidade), acumulando 

tipicamente entre 1.000 e 2.000 m
3
. Precisam de manutenção anual, para a retirada de 

sedimentos, pois, caso contrário, ocorre o aterramento dos mesmos, e consequentemente a 

redução da sua capacidade de armazenamento d’ água.  

Alguns dos barreiros, localizados em depressões topográficas, na falha de Jardim, 

exploram água da camada saturada do Sistema Aquífero Superior ou de aquíferos suspensos 

locais, pois de acordo com os relatos da população local, “nunca secaram, nem mesmo 

durante as secas mais brabas”. O que, de outra maneira, parece estranho dado a pouca 

profundidade dos barreiros, que faz secar a maior parte destes reservatórios por evaporação e 

infiltração no final da época seca (Plano de Manejo FLONA/ARARIPE, 2003). 

A qualidade química da água acumulada nos barreiros é boa. Amostras coletadas 

em vários deles apresentam condutividade elétrica sempre menor que 250 S cm
-1

. Como 

eles não apresentam saídas laterais (drenagem superficial) deveria ter uma concentração de 

sais mais elevada, mas isto pode estar associada às características químicas do solo e pela 

drenagem vertical (Plano de Manejo FLONA/ARARIPE, 2003). 

 

2.1.3 Solos da Chapada do Araripe 

 

Os solos que compõe a Chapada do Araripe são representados pelas classes 

Latossolos Amarelo e Latossolos Vermelho-Amarelo. São solos muito profundos, bem 

drenados, de ótimas condições físicas, ocorrem em relevo plano e oferecem facilidades de 

manejo e mecanização. Sua restrição fundamental é a baixa fertilidade natural, acidez e a 
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presença de alumínio tóxico, especialmente no setor oriental (CAVALCANTI; LOPES, 

1994). Isto ocorre por causa da lixiviação das bases. 

Apesar de apresentar características físicas favoráveis à mecanização, ela deve ser 

realizada com restrições, pois o topo da Chapada do Araripe é uma importante área de recarga 

do aquífero que abastece toda a região do Cariri. 

 

2.1.4 Descrição das tipologias da Chapada do Araripe  

 

A biorregião do Araripe, considerada por Figueiredo et al. (1998), compreende 

todo platô da chapada do Araripe; a encosta mais úmida de barlavento e a menos úmida de 

sotavento; os patamares subplanálticos; os vales aluviais e as áreas de contato com os 

afloramentos graníticos do complexo basal da bacia sedimentar do Araripe. Assim sendo, das 

sete unidades fitoecológicas referidas para a biorregião, aparecem na Floresta Nacional do 

Araripe apenas quatro: Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular (Mata Úmida 

Serrana); Floresta Subcaducifólia Tropical Xeromorfa (Cerradão); Vegetação xeromórfica da 

zona neotropical (Cerrado) e Vegetação subxerófila (Carrasco). 

Segundo Muschler (2000), a presença de árvores aumenta o aporte de matéria 

orgânica dos solos, conservando a umidade, aumentando a capacidade de absorção e 

infiltração de água, reduzindo o risco de erosão e estimulando a atividade biológica. Fatores 

muito importantes na Chapada do Araripe que funciona como área de recarga de aquífero.  

A falta de controle no manejo da vegetação e do solo, com práticas agrícolas 

incompatíveis com as características físicas do solo, modificando a estrutura do mesmo, 

causando-lhe maior ou menor compactação; modificando a densidade; afetando a porosidade, 

o armazenamento e a disponibilidade de água às plantas; interferindo na capacidade de 

infiltração e no desenvolvimento radicular da vegetação (SOUZA; ALVES, 2003). Neste 

contexto, o conhecimento da capacidade de infiltração e da condutividade hidráulica dos solos 

é fundamental na solução de problemas relativos às áreas de irrigação e drenagem, na 

conservação e no manejo de água e solo e, no controle do deflúvio superficial (SOUZA; 

ALVES, 2003). 

Segundo Goudie (1993), imediatamente após a derrubada de uma floresta, pode-se 

verificar um aumento na recarga, causando até elevação do nível piezométrico. Mas, após 

algum tempo, a compactação e o endurecimento da superfície do solo o deixam desfavorável 

ao crescimento de plantas, acelerando o escoamento superficial e reduzindo a recarga, 

baixando o nível piezométrico. Isto ocorre por causa da decomposição da matéria orgânica 
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acumulada no solo, que é responsável por melhorias na estrutura, porosidade, densidade e a 

vida microbiana do solo. 

Lima et al. (1983) classificaram a vegetação da Floresta Nacional do Araripe nas 

seguintes tipologias: 

Floresta Úmida Semi-Perenifólia (F) – Localiza-se sobre os setores mais elevados, 

ou seja, sobre o terço superior das vertentes norte/nordeste da Chapada do Araripe dos 

municípios da Santana do Cariri, Crato, Barbalha e Missão Velha. A altitude e exposição aos 

ventos úmidos são fatores importantes, mas o principal determinante da ocorrência dessa 

floresta é a água subterrânea, cuja ressurgência nestas encostas garante a permanência da 

vegetação florestal.  

Constituída por vegetação lenhosa de médio porte, com alguns elementos 

alcançando uma altura de 11 a 15 metros, fuste retilíneo, ramificações altas, apresentando um 

sub-bosque composto pela regeneração natural, muito densa. 

A comunidade vegetal apresenta árvores de caules retilíneos, espessos, cobertos 

muitas vezes com liquens, orquídeas, samambaias e bromélias, alcançando 30 metros de 

altura. A estratificação vertical apresenta três ou quatro sinúsias. Apesar das alterações 

antrópicas, a fisionomia da vegetação e a flora, conhecidas até o momento, levam a crer que 

as serras úmidas no Ceará tratam-se de áreas disjuntas daquelas do leste do Brasil, 

consideradas como mata atlântica. Somente um estudo mais aprofundado poderia contribuir 

para elucidar tal hipótese. 

Transição Floresta Úmida/ Cerrado (F/C) – formação de transição entre Floresta 

Úmida e Cerrada, com uma vegetação lenhosa mais esparsa de médio porte, com altura 

máxima de 11 metros compostos por elementos com fustes retilíneos e/ou tortuosos, bastante 

ramificados sub-bosque com pequena incidência de regeneração natural.  

Carrasco (C) – formado por uma vegetação arbóreo-arbustiva de pequeno porte, 

densa, apresentando um xeromorfismo acentuado com espécies caducifólias que alcançam 

uma altura máxima de 5 metros. 

Floresta Úmida com Incidência de Incêndios (I) – parte da Floresta Úmida está 

situada em áreas sujeitas a frequentes incêndios florestais, danificando sensivelmente o sub-

bosque, sobressaindo-se somente a vegetação arbórea de porte elevado. Não havendo grande 

incidência de regeneração natural, o sub-bosque foi substituído em grande parte, por 

gramíneas que recobrem o solo. 

Cerradão (D) – apresenta uma vegetação formada por maciços intercalados por 

grandes clareiras, com solo descoberto ou sob uma cobertura rala de gramíneas. Estes maciços 
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apresentam árvores tortuosas de médio e pequeno porte, bastante esgalhados, com cascas 

rugosas e fendilhadas e um sub-bosque arbustivo denso.  

 

2.1.5 Caracterização da Zona de Amortecimento da FLONA-ARARIPE 

 

A grande pressão sobre uma Unidade de Conservação vem de fora. Para 

minimizar os impactos negativos, o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza define zona de amortecimento como “o entorno de uma Unidade de Conservação, 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito 

de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade” (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

Artigo 2
o
, inciso XVIII), (Plano de Manejo FLONA/ARARIPE, 2003). 

O limite de 10 quilômetros (Resolução CONAMA nº 13/90) ao redor de uma 

Unidade de Conservação deve ser o ponto de partida para a definição da zona de 

amortecimento. E, a partir deste limite, aplicam-se critérios de inclusão, exclusão e ajustes 

para fechamento do polígono ao redor da Unidade de Conservação (UC). Entretanto, no caso 

específico da Floresta Nacional do Araripe, o critério utilizado foi o de adotar os limites da 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe, que envolve a Unidade de 

Conservação, como a Zona de Amortecimento, uma vez que uma das razões de sua criação foi 

a de proteger a Chapada. 

A Zona de Amortecimento da FLONA-ARARIPE abrange 38 municípios, dos 

quais, 15 estão localizados no território do Estado do Ceará, 12 no Estado de Pernambuco e 

11 no Estado do Piauí, englobando uma área total de 1.063.000 ha e um perímetro de 

2.211.527,28 Km, constituindo-se na Área de Proteção Ambiental – APA da Chapada do 

Araripe. Os municípios acima referidos, que constituem a APA, compreendem toda a área 

acima da cota de 480 m no estado do Piauí, da cota 500 m no Ceará e da cota 640 m no estado 

de Pernambuco (Plano de Manejo FLONA/ARARIPE, 2003). 

Resolução CONAMA N
o
 13, de 6 de dezembro de 1990 – Art. 1

o
 “o órgão 

responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores e de 

meio ambiente, definirá as atividades que possam afetar a biota da Unidade de 

Conservação.” Art. 2
o
 “nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de 

dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente 

licenciada pelo órgão ambiental competente” (CONAMA, 2012). 

Resolução CONAMA N
o
 10, de 1

o
 de outubro de 1993 – Art. 6

o
 inciso IV 

“entorno de Unidade de Conservação – área de cobertura vegetal contígua aos limites da 
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Unidade de Conservação que for proposta em seu respectivo plano de manejo, zoneamento 

ecológico/econômico ou plano diretor, de acordo com as categorias de manejo. Inexistindo 

esses instrumentos legais ou deles não constando a área de entorno, o licenciamento se dará 

sem prejuízo da aplicação do disposto no Art. 2
o
 da Resolução CONAMA N

o 
13/90” 

(CONAMA, 2012). 

Estas resoluções visam garantir maior proteção às unidades de conservações. 

Estabelecendo a zona de amortecimento, limitando as atividades antrópicas que possam 

colocar em risco a biodiversidade do ecossistema. 

 

2.1.6 Zoneamento da Floresta Nacional do Araripe 

 

O zoneamento ambiental do FLONA-ARARIPE constitui a base do ordenamento 

e da gestão da UC. Ele foi elaborado com base nos objetivos gerais da categoria “Floresta 

Nacional” e nos objetivos específicos da FLONA-ARARIPE. Com a necessidade de 

preservação, e a pressão constante das comunidades que vivem no entorno da floresta, por 

produtos de exploração florestal. O zoneamento visa estabelecer normas e critérios para a 

utilização das áreas na UC. Neste sentido a FLONA-ARARIPE foi dividida nas seguintes 

zonas (FIGURA 1), segundo o Plano de Manejo FLONA/ARARIPE, (2003). 
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Figura 1- Mapa de zoneamento ambiental da Floresta Nacional do Araripe. 

 
Fonte: IBAMA, 2006. 
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2.1.6.1 Zona Intangível (ZIn) 

 

É aquela onde a natureza permanece intacta, não permitindo quaisquer alterações 

humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de 

repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. 

Essa zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao 

monitoramento ambiental. Seu objetivo é a preservação, garantindo a evolução natural dos 

ecossistemas. Esta poderá estar disponível para atividades de pesquisa científica de forma 

restritiva, quando houver impossibilidade de ser realizadas em outras áreas da FLONA. 

Essa zona abrange o Noroeste da Floresta Nacional do Araripe, espraiando-se 

pelos municípios de Crato e Santana do Cariri.  

A Zona Intangível da FLONA-ARARIPE contém amostras representativas de 

todas as tipologias vegetais da Unidade: mata úmida, cerradão, cerrado e carrasco; e constitui 

habitat de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, apresentando uma área de 

7.197,76 ha, equivalente a 18,79% da FLONA-ARARIPE. 

Nesta zona existem normas específicas de uso do espaço, sendo proibido o 

manejo e o aproveitamento econômico dos recursos naturais, ou seja; toda e qualquer 

atividade humano-coletora ou extrativa, especialmente a caça. A pesquisa científica só será 

autorizada dependendo de sua relevância. É proibida a introdução de espécies exóticas seja da 

flora, seja da fauna, especialmente animais domésticos como suínos, bovinos, ovinos, 

caprinos, etc. Atividades de educação ambiental só serão autorizadas em casos especiais 

quando não puderem ser realizadas em outra zona da UC. É proibida a deposição de qualquer 

material estranho a esta zona (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003). 

 

2.1.6.2 Zona de Conservação (ZCo) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona de Conservação (ZCo)  é  aquela onde 

tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna 

ou monumentos naturais de relevante interesse científico. Possui as características de 

transição entre a Zona Intangível e as Zonas de Produção. 

Seus objetivos são: conservação do ambiente natural, pesquisas, educação ambiental e 

formas primitivas de recreação. Apresenta uma área de 703,62 ha, equivalente a 1,84% da 

área total da FLONA. 
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São normas específicas da Zona de Conservação: a fiscalização deverá ser 

constante; os projetos de pesquisa só serão autorizados se não causarem alterações 

significativas nos ecossistemas; é proibido o manejo e o aproveitamento econômico dos 

recursos naturais desta zona; é proibida a introdução de espécies exóticas seja da flora, seja da 

fauna, especialmente animais domésticos; é proibida a instalação de qualquer infra-estrutura 

que cause impacto ambiental a ZCo; é proibido a deposição de qualquer material estranho a 

esta zona (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003). 

 

2.1.6.3 Zona de Uso Público (ZUP) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona de uso Público, é aquela constituída 

por áreas naturais alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível do 

natural, devendo conter um centro de visitantes e outras facilidades e serviços voltados para o 

uso público. Seu objetivo é facilitar a recreação intensiva, o lazer e a educação ambiental em 

harmonia com o meio. 

Com uma área de 1.663,14 ha, equivalente a 4,34% da FLONA, esta zona tem 

como objetivos: Concentração das atividades de visitação recebida pela FLONA e, 

consequentemente das ações de ecoturismo, interpretação e educação ambiental, de forma a 

minimizar os impactos sobre as zonas mais vulneráveis e/ou restritivas; Recepção e 

informação adequada aos visitantes de forma que estes compreendam a importância do 

SNUC, o objetivo das florestas nacionais e a importância da FLONA-ARARIPE para a 

região, o Brasil e a Terra; Proporcionar aos visitantes momentos inesquecíveis de contato com 

a natureza, recreação, lazer, educação ambiental, prática desportiva e paz interior; 

Contribuição para a geração de conhecimento (pesquisa) e para sua difusão (educação); 

Geração de receitas através de produtos e serviços ecologicamente corretos (Plano de Manejo 

FLONA-ARARIPE, 2003). 

 

2.1.6.4 Zona Histórico-Cultural (ZHC) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona Histórico-Cultural, é aquela onde são 

encontradas amostras históricas, culturais e arqueológicas que serão conservadas e 

interpretadas para o público. Seu objetivo é proteger sítios históricos e arqueológicos, em 

harmonia com o meio ambiente, facilitando atividades de pesquisa científica, educação 

ambiental e interpretação. 
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São objetivos desta ZHC da FLONA-ARARIPE: Proteção do sítio histórico-

religioso e do campo santo da Baixa Rasa; Desenvolvimento de pesquisa e interpretação de 

manifestações culturais e religiosas ligadas ao sítio histórico da Baixa Rasa; Contribuição 

para a preservação da memória e da identidade cultural-religiosa da população local; 

Fortalecimento das relações de empatia e cooperação entre a UC e a coletividade que tem 

laços históricos com esta ZHC; Ordenamento das práticas religiosas minimizando riscos e 

impactos ambientais; Desenvolvimento de ações de educação ambiental com os visitantes 

desta ZHC. 

São normas específicas desta ZHC: Não será permitida a remoção de qualquer 

evidência histórica; O tratamento paisagístico da área não deverá promover degradação 

ambiental; É proibida a venda e o uso de bebida alcoólica nesta ZHC; O uso de velas só será 

permitido com a supervisão de servidores ou de trabalhadores terceirizados do IBAMA; O uso 

de fogos, foguetes e rojões só será permitido na Festa do Vaqueiro (25/01), no horário de 9h 

às 16h e, se a quadra chuvosa estiver configurada, de forma que não haja risco de provocação 

de incêndio florestal;  É proibido o acesso de animais domésticos a esta ZHC; O 

estabelecimento de comércio para venda de comidas e bebidas não-alcoólicas, depende de 

autorização da chefia da UC (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003). 

 

2.1.6.5 Zona de Recuperação (ZRe) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona de Recuperação, é uma zona 

provisória que contém áreas alteradas. Uma vez recuperada será incorporada novamente a 

uma das zonas permanentes. A recuperação poderá ser natural ou induzida, preferencialmente 

por espécies nativas. As espécies exóticas, quando utilizadas, deverão ser objeto de manejo 

específico. Seu objetivo é deter a degradação dos recursos e recuperar a área, podendo incluir 

ainda, atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. 

Com uma área de 2033,85 ha, equivalente a 5,31% da área da FLONA a Zona de 

Recuperação apresenta uma área de mata secundária, uma mata úmida e um cerradão 

submetidos a grande pressão antrópica. 

São objetivos da ZRe: Proteção de recursos hídricos e edáficos; Prevenção de 

problemas de deslocamento de massa na encosta da chapada; Recuperação de ecossistemas 

por meio de processos de sucessão ecológica e de ações técnicas planejadas e monitoradas; 

Desenvolvimento de atividades de pesquisa, educação ambiental e extensão rural; Produção 

de sementes de essências florestais nativas. 
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São normas específicas da Zona de Recuperação: A fiscalização deverá ser 

constante nessa zona; É proibido o manejo e o aproveitamento econômico dos recursos 

naturais exceto a criação racional de abelhas nativas, ou seja; toda e qualquer atividade 

humano-coletora ou extrativa, especialmente a caça – menos a meliponicultura tecnicamente 

conduzida; Deverão ser priorizados os projetos de pesquisa que favoreçam a sucessão 

ecológica e o crescimento da biodiversidade; É proibida a instalação de qualquer 

infraestrutura que cause impacto ambiental a ZRe; A coleta de sementes deverá ser feita 

unicamente de árvores matrizes saudáveis previamente identificadas e com reconhecido 

potencial a silvicultura (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003). 

 

2.1.6.6 Zona de Uso Especial (ZUE) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona de uso Especial, é aquela que contém 

as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da FLONA. Essas áreas serão 

escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com o caráter natural da floresta. Seu 

objetivo é compatibilizar as estruturas e obras necessárias à gestão da Unidade com o 

ambiente natural da Floresta Nacional, minimizando seus impactos. 

Essa Zona apresenta uma área de 43,76 ha, correspondente a 0,11% da área total 

da UC e compreende toda a infraestrutura de apoio e uso geral destinada a atender as 

atividades que serão desenvolvidas na Unidade. Além de abranger a área do antigo aeroporto 

de Nossa Senhora de Fátima. 

São objetivos da ZUE: Concentração da infraestrutura indispensável à 

administração da UC; Concentração das atividades administrativas e dos serviços da FLONA; 

Concentração de cursos, treinamentos, oficinas, das atividades enfim de formação e 

aprimoramento de recursos humanos. 

São normas específicas desta zona: A vigilância deverá ser constante nessa zona 

que concentrará boa parte do patrimônio não biótico da FLONA; Todos os projetos 

arquitetônicos deverão buscar o conforto térmico, valorizar a luz e a aeração natural, reduzir o 

consumo e evitar o desperdício de água e energia e atender às necessidades das pessoas 

deficientes; Cuidados especiais devem ser adotados com relação à água, ao esgoto e ao lixo; 

A pesquisa deve ser estimulada nesta zona, especialmente no tocante a comportamento (fauna 

e visitantes) e recuperação de áreas antrópicas; As atividades de educação ambiental devem 

buscar preparar os visitantes para uma relação harmônica com a UC (Plano de Manejo 

FLONA-ARARIPE, 2003). 



32 

 

2.1.6.7 Zona de Manejo Florestal (ZMFl) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona de Manejo Florestal, é aquela que 

compreende as áreas de floresta nativa ou plantada, com potencial econômico para o manejo 

sustentável dos recursos florestais. Seus objetivos são: o uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais, geração de tecnologia e de modelos de manejo florestal. Também são permitidas 

atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. 

Essa Zona apresenta uma área de 15.401,68 ha, equivalente a 40,21% da FLONA-

ARARIPE e abrange preponderantemente áreas de Cerrado e Cerradão, com fragmentos de 

mata úmida. Parte significativa dessa zona constitui regeneração com médias de tempo de 

trinta a cinquenta anos de áreas agricultadas com mandioca e áreas de pastejo de bovinos, 

revitalizadas com uso de fogo. Tradicionalmente desenvolve-se nessa ZMFl atividades 

humano-coletoras (lenha seca, pequi, mangaba, cambuí, jatobá, etc.) e extrativa (leite de 

janaguba, leite de mangaba, cipós, taquaras, cascas de barbatimão, cascas de catuaba, etc.). 

São objetivos da ZMFl: Utilização sustentável dos recursos florestais, com ênfase 

nos recursos não-madeireiros; Combate a biopirataria; Promoção de sistemas de produção 

ecologicamente sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente justos com base em 

recursos florestais; Acompanhamento e monitoramento dos processos de sucessão ecológica; 

Monitoramento e controle das populações das espécies economicamente importantes; 

Desenvolvimento de atividades de pesquisa, educação ambiental e extensão rural; 

Aprimoramento de cadeias produtivas dos produtos da floresta buscando a sustentabilidade 

nas relações da UC com as coletividades do entorno e com o mercado. 

São normas específicas desta ZMFl: A fiscalização deverá ser constante nessa 

zona; A pesquisa científica é permitida e desejada, devendo submeter-se às normas legais 

vigentes; Todas as atividades de coleta, extração e produção florestais devem constar de um 

plano de negócio, documento técnico que deve assegurar a sustentabilidade ecológica, 

econômica e social de um produto ou serviço; É proibida a deposição de qualquer material 

estranho a esta zona; É proibido o acesso de animais domésticos, especialmente suínos, 

bovinos, ovinos, caprinos, asininos, muares, equinos e cães; A coleta de sementes deverá ser 

feita unicamente de árvores matrizes saudáveis previamente identificadas e com reconhecido 

potencial silvicultural (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003).. 
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2.1.6.8 Zona de Manejo de Fauna (ZMFa) 

 

De acordo com Chagas et al. (2003), a Zona de Manejo de Fauna, é aquela que 

compreende ambientes naturais ou artificiais como lagos e represas, onde vivem espécies da 

fauna silvestre com potencial econômico para o manejo. Seus objetivos são: o manejo 

sustentado dos recursos faunísticos e a geração de tecnologias. Também são permitidas 

atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. Essa zona pode estar sobreposta a 

outras zonas compatíveis. 

Os limites e a descrição da ZMFa estão apresentados em cada uma das zonas que 

a constitui. Quanto aos seus objetivos, são: Proteção da fauna nativa; Combate a biopirataria, 

a caça e a predação humana da fauna nativa; Promoção da pesquisa científica com ênfase em 

zoologia, biologia da conservação, ecologia aplicada, manejo de fauna e domesticação de 

animais silvestres com potencial econômico; Reintrodução de espécies nativas raras e/ou 

ameaçadas de extinção quando tecnicamente recomendável para conservação destas; Geração 

de recursos financeiros pela visitação de meliponários, e comercialização de produtos e 

subprodutos de abelhas nativas; Monitoramento e controle das populações das espécies 

economicamente importantes e mais sujeitas ao predatismo humano; Aprimoramento da 

cadeia produtiva da meliponicultura buscando a sustentabilidade nas relações da UC com as 

coletividades do entorno e com o mercado. 

São normas específicas desta ZMFa: A fiscalização deverá ser constante nessa 

zona coibindo nos termos da lei a biopirataria, a caça e todo ato humano predatório da fauna 

nativa; A pesquisa científica deve ser incentivada, assistida e aprovada pelo IBAMA, 

adequando-se às normas legais vigentes; Deverão ser priorizados os projetos de pesquisa nas 

áreas de zoologia, biologia da conservação, ecologia aplicada, manejo de fauna e 

domesticação de animais silvestres com potencial econômico; Deverão ser vedadas ao uso 

externo ao serviço, tantas quantas possíveis, as estradas vicinais que cortam esta ZMFa; É 

proibido a deposição de qualquer material estranho a esta zona;  Deve-se demandar a pesquisa 

e adotar soluções para resolver definitivamente o problema da indisponibilidade de água e 

alimento para a fauna nativa nos meses de seca, fato que determina o êxodo e o abate dos 

animais em propriedades particulares da zona de amortecimento da FLONA; É proibido o 

acesso de animais domésticos, especialmente suínos, bovinos, ovinos, caprinos, asininos, 

muares, equinos e cães a esta zona (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003). 
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2.1.6.9 Zona de Uso Conflitante (ZUC) 

 

De acordo com Galante et al. (2002), a Zona de uso Conflitante, são espaços 

localizados dentro de uma Unidade de Conservação, cujos usos e finalidades, estabelecidos 

antes da criação da Unidade, conflitam com os objetivos de conservação da área protegida. 

São áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade pública, como gasodutos, oleodutos, 

linhas de transmissão, antenas, captação de água, barragens, estradas, cabos óticos e outros. 

Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, estabelecendo procedimentos 

que minimizem os impactos sobre a Unidade de Conservação. 

Essa Zona de Uso Conflitante com os objetivos de manejo da UC equivale à 

aproximadamente 10% da área total que deve ser monitorada e ser objeto de ajustamento de 

conduta, para que os impactos sejam mitigados e/ ou minimizados. 

São objetivos desta zona: Concentração dos empreendimentos e atividades que 

são incompatíveis com o manejo da Unidade de Conservação e que em curto prazo 

apresentam difícil possibilidade de alteração na localização; Promoção do licenciamento 

corretivo dos empreendimentos de utilidade pública; Remoção das atividades privadas 

incompatíveis com a missão e os objetivos gerais das Florestas Nacionais e da FLONA-

ARARIPE especificamente; Promoção da pesquisa científica com ênfase em impactos 

ambientais e antropismo em áreas protegidas, visando à eficiência, eficácia e efetividade da 

gestão ambiental. 

São normas específicas da Zona de Uso Conflitante: Os empreendimentos e 

atividades de interesse público que conflitam com os objetivos de manejo da UC, deverão ser 

licenciados para que os impactos sejam mitigados e/ou minimizados; Os empreendimentos e 

atividades desenvolvidos por pessoas físicas e/ou jurídicas que não se enquadrem como de 

interesse público e conflitem com os objetivos de manejo da UC, deverão ser proibidos, nos 

termos da legislação em vigor; A pesquisa científica deve ser incentivada, assistida e 

aprovada pelo IBAMA, adequando-se às normas legais vigentes; Deverão ser priorizados os 

projetos de pesquisa nas áreas de impactos ambientais e antropismo em áreas protegidas; É 

proibida a deposição de qualquer material estranho a esta zona; As atividades de prevenção de 

incêndios florestais devem ser priorizadas nesta ZUC dada sua vulnerabilidade e ao histórico 

de sinistros em anos anteriores (Plano de Manejo FLONA-ARARIPE, 2003). 
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2.2 Agricultura na APA-ARARIPE 

 

A principal fonte de subsistência das populações do entorno da FLONA é a 

agricultura de sequeiro, especialmente na zona fisiográfica da chapada, onde não existe 

disponibilidade de água para irrigação. As lavouras tradicionalmente cultivadas são a 

mandioca, o feijão e o milho, em pequenas plantações solteiras ou consorciadas. Alguns 

agricultores cultivam fava, feijão guandu, batata-doce, jerimum e maxixe, em pequenas 

quantidades e sempre em consorciação. 

Segundo os dados do IBGE (2010), as culturas de milho, feijão e mandioca 

ocupam 94% da área cultivada com culturas temporárias nas cidades de Nova Olinda, Salitre, 

Campos Sales e Santana do Cariri, que estão localizadas na Chapada do Araripe. Estas 

culturas estão relacionadas com as características do solo e as condições climáticas. No 

entanto trata-se de culturas utilizadas diretamente na alimentação humana e dos animais 

domésticos, o que visa garantir a sobrevivência das comunidades localizadas no entorno da 

FLONA-ARARIPE. As safras são anuais, e a maior parte da produção é destinada ao 

consumo familiar, sendo vendido apenas o excedente quando existe, tornando a agricultura o 

principal suporte de vida e não apenas a principal fonte geradora de renda.  

Segundo Lima (2003), a raiz da mandioca pode ser processada e transformada nos 

seguintes produtos goma ou fécula; farinha; casquinha (são cascas, entrecascas e pedaços 

destinados à alimentação de suínos e bovinos); crueira (é o farelo mais grosso da massa 

prensada e esfarelada, destina-se a alimentação animal); bagacinho (é a farinha mais 

rudimentar resultante do processo de classificação também destinada a alimentação animal). 

Segundo um estudo realizado pela Associação Cristã de Base (ACB), a prática da 

agricultura de subsistência, geralmente através de técnicas rudimentares de cultivo, como por 

exemplo, plantio, cultivo e colheita manual, infelizmente já utilizam biocidas e outros 

insumos agrícolas, que podem causar prejuízos às culturas, meio ambiente e aos próprios 

agricultores, pois são aplicados sem orientação técnica adequada. Das 315 famílias de 

agricultores pela ACB, 95% utilizam insumos modernos, principalmente os inseticidas (31%); 

fungicidas e herbicidas (2%). Esses produtos químicos são adquiridos sem receituário 

agronômico no mercado local e regional. 

A cana-de-açúcar ainda é a principal cultura no município (IBGE, 2010), mas o 

cultivo de fruteiras e hortaliças tem contribuindo para o desenvolvimento econômico e 

sustentável da região (OLIVEIRA et al., 1999). Isto vem ocorrendo por causa dos vales 
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férteis, com origem no sopé da Chapada do Araripe, onde as fontes são responsáveis pela 

irrigação das hortaliças cultivadas nas áreas de encostas. 

Segundo Feitosa et al. (2012), nos municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha 

63% das propriedades avaliadas são de agricultura de subsistência (milho, feijão, fava, arroz e 

amendoim) e fruticultura (banana, goiaba, ciriguela, caju etc). Os consórcios do milho com a 

fava e milho com feijão destacaram-se com 17% e 20% da área total cultivada, 

respectivamente, e sendo avaliados com as culturas de subsistência restantes, estes percentuais 

aumentaram para 37,9% e 43,2% na mesma ordem. Entende-se por consorciação de culturas, 

o cultivo de duas ou mais espécies com diferentes ciclos e arquiteturas vegetativas, exploradas 

concomitantemente na mesma área e num mesmo período de tempo, sendo que não 

necessariamente tenham sido semeadas ao mesmo tempo (REZENDE et al., 2002). No que se 

refere às fruteiras, em torno de 29% da área total, foi cultivada com a cultura da banana.  

Feitosa et al. (2012) verificaram que 36% dos agricultores fazem a 

comercialização de seus produtos tanto nas feiras como com intermediários e 26% o fazem 

somente com intermediários. Estes resultados refletem o nível organizacional dos agricultores 

familiares, sem condições de uma negociação justa pela produção, não tem como garantir a 

sustentabilidade econômica da atividade agrícola. 

 

2.3 Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) 

 

Nas últimas décadas, as mudanças provocadas pelo homem no meio ambiente têm 

sido intensas, ocasionando impactos de diferentes naturezas no solo, na água, na atmosfera, na 

biodiversidade e na população humana. A conscientização dessas mudanças cresceu e os 

estudos sobre mudanças globais e seus impactos têm sido destacados no campo das ciências 

da natureza. 

Duas transformações espectrais são particularmente importantes: os índices de 

vegetação, largamente utilizados como intermediários na obtenção de parâmetros biofísicos e 

no acompanhamento da dinâmica sazonal e fenológica; e os chamados modelos de mistura 

espectral que, ao decomporem o sinal do pixel em seus vários constituintes (solo, vegetação, 

água etc.), facilitam o mapeamento de classes e variações fitofisionômicas, bem como de 

importantes fatores abióticos, controlando estas distribuições (MOREIRA, 2007). 

O sensoriamento remoto é uma das tecnologias que permite estender medições da 

vegetação em diferentes escalas temporais e espaciais. Dados provenientes de diferentes 

sensores orbitais e aerotransportados encontram-se disponíveis para pesquisas, onde se 
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incluem a obtenção e análise de imagens multitemporais. A natureza contínua dos dados 

espectrais no tempo permite desenvolver estudos envolvendo o comportamento sazonal da 

composição biofísica e bioquímica de dosséis (CARVALHO et al., 2008). Muitos avanços 

nessa área ocorreram com o advento de metodologias desenvolvidas para a detecção de 

mudanças, que realizam medições das características radiativas de dosséis a partir de imagens 

de um mesmo local em diferentes períodos. Dessa forma, os espectros contínuos de vegetação 

no tempo consistem em importantes ferramentas para o entendimento das mudanças nas 

características biofísicas e bioquímicas dos ecossistemas (SANTOS; BRITO 2007; 

CARVALHO JÚNIOR et al,. 2006).  

Na literatura são encontrados mais de quarenta índices de vegetação gerados com 

dados de satélites, sendo quase todos obtidos de medidas de reflectâncias nas faixas espectrais 

do vermelho e infravermelho próximo no espectro eletromagnético (LIU, 2007). De todos 

eles, o tipo mais comumente utilizado é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI, em inglês) de autoria de Rouse et al. (1973), conforme descreve Jensen (2009). 

Numericamente, de acordo com Liu (2007), o NDVI varia de -1 a +1, sendo que 

valores negativos representam as nuvens, e os próximos de zero representam solo nu ou sem 

vegetação. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de vegetação da superfície (FERRARI et 

al., 2011). 

De acordo com Ferrari et al. (2011), o monitoramento do NDVI é uma importante 

ferramenta no controle da vegetação, pois em seu estudo na Sub-Bacia Hidrográfica do 

Córrego do Horizonte, Alegre, ES, foi verificado as alterações sofrida na área estudada, 

confirmando que a maior causa da diminuição do NDVI foi o desmatamento, que interferiu 

temporalmente, e em escala sazonal são os fatores climáticos que interferem na dinâmica da 

vegetação, alterando os valores do índice ao longo do ano.   

Barbosa (1998) avaliou composições mensais do período de 1982 a 1985 de 

NDVI provenientes das imagens AVHRR/NOAA e totais mensais de precipitação do 

Nordeste do Brasil. Verificou que a distribuição espacial e temporal do NDVI e a precipitação 

mensal na região têm padrões semelhantes e são estatisticamente correlacionados. Desta 

forma, o NDVI poderia ser utilizado como indicador de regime pluviométrico no Nordeste do 

País. 

De acordo com Liu et al. (1991), a evolução mensal do NDVI para anos secos e 

úmidos do período de estudo que foi de julho de 1981 a agosto de 1987, foi utilizada para se 

estimar as áreas com cobertura de NDVI, menores que 0,23. Este valor foi usado como 

indicador de áreas secas e como delimitador de áreas de baixa precipitação no continente, pois 
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com o fim do período chuvoso, a vegetação predominantemente xerófita do semiárido perde 

as folhas, apresentando baixo NDVI.  

De acordo com Gurgel et al. (2003), os tipos de vegetação localizados em regiões 

com períodos secos e chuvosos marcantes, como é o caso do cerrado e da caatinga, 

apresentam ciclo anual bem caracterizado e respondem de forma rápida à ocorrência de 

chuva. Entretanto o NDVI das vegetações mais densas e verdes durante todo o ano, como é o 

caso da floresta amazônica, apresentou maior variabilidade quando ocorreram anomalias 

climáticas. 

Nas regiões onde o El Niño provoca diminuição da precipitação e tem um período 

seco bem definido, como é o caso de grande parte do Nordeste, o NDVI apresentou pouca 

variabilidade durante o período seco, além de ligeiro decréscimo no período chuvoso 

(GURGEL et al., 2003), pois o período seco já apresenta baixo NDVI, mesmo que não ocorra 

eventos extremos no clima nesta região.  

De acordo com Carvalho et al. (2008), em relação aos índices de vegetação das 

áreas remanescentes, do cerrado mostrou-se bastante dependente da pluviosidade, pois os 

Índice de Vegetação Realçada (EVI) e o NDVI foram observados com os valores mais altos 

em período diferentes, embora se trate de um mesmo bioma, mas por sua dimensão, as 

condições climáticas são bastante variáveis, e com isto os índices de vegetação apresentam 

comportamento semelhante, porém em épocas diferentes, por isto a importância do 

conhecimento dos fatores biofísicos que interferem no equilíbrio do sistema, no qual se 

pretende fazer qualquer tipo de interferência. 

Nos estudos envolvendo monitoramento do índice de vegetação, é muito comum a 

utilização de sensores eletro-ópticos, como os da série Landsat. Estes geram imagens 

multiespectrais e multitemporais, a partir da detecção da energia refletida pelos alvos 

localizados na superfície em específicas faixas do espectro eletromagnético, principalmente 

na região do vermelho e do infravermelho próximo, onde a vegetação interage mais 

intensamente com a radiação solar incidente. (GURGEL et al., 2003; RATANA et al,. 2005; 

RODRIGUES et al., 2009). 

West et al. (2008), em estudo para verificação do fluxo de carbono no solo, com 

utilização agrícola nos Estados Unidos, foi necessário a calibração do modelo capaz de 

interpretar os resultados mostrados nas imagens, pois a utilização de imagens de satélites tem 

uso bastante variado. Nesta mesma linha de observação Zhoefei et al. (2012), verificou que a 

banda que capta radiação na faixa do infra vermelho próximo, interage melhor com a 

vegetação verde, e na faixa do vermelho reflete melhor o solo descoberto. Estes resultados são 
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parâmetros para estudos que visam à elaboração de modelos que seja melhor adequado à 

realidade da região estudada. 

Braga et al. (2003), verificaram forte dependência do Índice de Vegetação da 

Diferença Normalizada (NDVI), que é indicador do vigor da vegetação, sobre o elemento 

climático, precipitação, tem sido utilizada para o monitoramento da vegetação, pois foi 

percebido que as floresta do Nordeste respondem mais rapidamente a precipitação do que as 

floresta do Norte, sendo explicado pela característica da flora predominante em cada região. 

Seguindo o mesmo eixo, Barbosa et al. (2006) também observou que os valores do NDVI 

tendem a aumentar em anos chuvosos, com o aumento da densidade e vigor da vegetação, 

diminuindo consideravelmente em anos secos.  

Segundo Santos (2006), outros fatores que não seja a precipitação, podem 

modificar o clima de uma região, pois o desmatamento e o uso de queimadas são formas de 

mau uso dos ecossistemas. De acordo com o autor esses fatores podem alterar o clima 

regional e em áreas de ecossistemas frágeis e vulneráveis, como o semiárido brasileiro, as 

mudanças climáticas são mais drásticas, pois com a exploração da bovinocultura em larga 

escala, atividade que produz grandes quantidades de gases de efeito estufa é um problema que 

precisa ser resolvido, na busca da sustentabilidade ambiental.  

De acordo com Santos e Brito (2007), o NDVI do sertão nordestino é mais 

dependente dos extremos de precipitação que o do Sudeste, pois mostrou- se muito sensível às 

variações climáticas extremas, sendo a precipitação na região, responsável pelo equilíbrio da 

cobertura fotossinteticamente ativa na caatinga. 

A principal crítica em relação ao NDVI é a fraca sensibilidade para valores de 

Índice de Área Foliar (IAF) entre 2 e 3, porém este índice é adequado para ambientes com 

baixo IAF, como é o caso do cerrado ou floresta que apresentam uma estação seca bem 

definida, cujo IAF fica em torno de 1 (MIURA et al., 2003). Desta forma, no propósito de 

distinguir a floresta mais densa das demais formações, o emprego da assinatura temporal 

NDVI aprimora o desempenho para sua delimitação, devido às grandes diferenças sazonais.  

De acordo com Carvalho Júnior et al. (2006), a vegetação seca apresenta um 

comportamento característico, possuindo o maior valor de NDVI na estação chuvosa e o 

menor valor na estação seca em relação às outras fitofisionomias, pois floresta com 

característica da caatinga responde fortemente a precipitação, formando uma densa folhagem 

no período chuvoso, e ocorrendo a perda quase totalmente no período seco.  

Ferreira et al. (2006), estudando diferentes sistemas, verificou que a classe 

arbórea/florestal apresenta menor variação sazonal relativa devido à maior presença tanto de 
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biomassa verde quanto estrutural ao longo do ano, pois este fato foi confirmado por todos os 

índices. Por outro lado, é importante ressaltar as nítidas diferenças entre a classe floresta e as 

de estrato herbáceo, pois este é muito sensível às variações climáticas. Concluindo que quanto 

mais densa a floresta, menor será sua variação nos índices de vegetação ao longo do ano, 

diminuídos o efeito da sazonalidade que é tão evidente em ambientes pouco estáveis. Ferreira 

et al. (2006), verificaram as menores variações sazonais observadas para as fitofisionomias 

mais arborescentes e os maiores valores de variação verificados para as classes de uso 

antrópico são também observadas através das medidas de variação radiométrica relativa entre 

o período chuvoso e seco. Assim, enquanto as classes agricultura, pastagem e campo 

limpo/campo sujo apresentam variações radiométricas superiores a 50%, as três classes 

arborescentes apresentam diferenças radiométricas em média inferiores a 30%.  

Embora extremamente útil na estimativa de parâmetros biofísicos da vegetação, o 

NDVI apresenta problemas de saturação em áreas densamente vegetadas e não linearidade nas 

relações com o IAF, pois com este acima de 1, ocorre sombreamento de parte da região 

fotossinteticamente ativa, e com isto diminuído a fração de radiação fotossinteticamente ativa 

absorvida (fAPAR). O NDVI é, também, seriamente afetado pela geometria de aquisição (sol-

alvo-sensor), a estrutura do dossel vegetal, efeitos atmosféricos e substrato (CARVALHO et 

al., 2008).  

De acordo com Gurgel et al. (2003) e Barbosa et al. (2006),  as variações na 

dinâmica da vegetação têm sido de grande importância em regiões semiáridas, pois permite 

fazer averiguações das alterações sobre o comportamento climático. A Caatinga, por ser um 

bioma de elevada vulnerabilidade, qualquer alteração, seja de caráter antrópico, seja natural, 

pode culminar em significativos impactos nos ecossistemas ali presentes. Porém os autores 

relatam que índice de NDVI muito baixo, pode ser indício de degradação, mas vale ressaltar 

que pela característica xerófita da caatinga, este índice na estação seca tende a ser baixo, pois 

ocorre a perda quase total das folhas como forma de proteção contra o longo período de 

estiagem. A radiação é refletida pelas folhas, pois a mata branca como é conhecida, possui 

pouca reflectância mesmo na floresta mais densa no período de estiagem.  

Rodrigues et al. (2009), estudando o índice de vegetação na bacia do Rio Trussu 

que está localizada na bacia do Alto Jaguaribe, verificou que o albedo e o NDVI, quando 

avaliado de forma sazonal e em longo prazo, podem ser importante indicador de 

desertificação e de redução de fitomassa da Caatinga. As áreas que apresentaram menores 

índices de vegetação positivos, variando entre 0,003 e 0,20, são características de áreas com 

vegetação rala ou sem vegetação, muito característica em regiões semiáridas, porém esses 
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valores foram obtidos nos meses com ausência completa de chuvas, onde a caatinga perde 

quase completamente sua folhagem, mas esta variação está relacionada com a distribuição 

espacial da precipitação na região. 

Conforme averiguações de Barbosa et al. (2006) e Gurgel et al. (2003), valores de 

NDVI menores que 0,3 são indicativo de áreas secas, de baixo regime pluviométrico ou 

mesmo de longo período de estiagem, pois a vegetação da caatinga perde as folhas no final do 

período chuvoso.  

Gurgel et al. (2003), estudando variabilidade do NDVI em todo o Brasil, 

confirmaram alta correlação entre a variável precipitação pluviométrica e NDVI. Apesar de a 

Caatinga ser considerada como um bioma de elevada fragilidade, seu alto poder de resiliência 

confirma-se pela formação da biomassa imediata em resposta aos eventos de chuva. Esse 

comportamento da vegetação do semiárido em resposta a eventos de chuvas foi também 

constatado por Barbosa et al. (2006), que mostraram a capacidade de recuperação da 

vegetação em períodos de estiagem.  

Em estudo em área florestal no Estado de Goiás em diferentes perfis (Floresta 

Estacional semi-decídua, Floresta Estacional decídua, Floresta Pluvial, Savana Arborizada e 

Savana Parque), Liesenberg et al. (2007), verificaram que a dinâmica sazonal da vegetação, é 

evidente nos perfis, com a estação seca produzindo os menores valores de NDVI e a estação 

chuvosa, os maiores valores desse índice. Na estação chuvosa, as fitofisionomias com dosséis 

mais densos (Floresta Estacional decídua e semidecídua, e a Floresta Pluvial) mostraram 

maiores valores de NDVI do que a Savana Arbórea e a Savana Parque. Do final da estação 

chuvosa para a estação seca, todas as fitofisionomias mostraram sensível decréscimo nos 

índices de vegetação. Para algumas fitofisionomias, essa tendência está associada à perda de 

folhas na estação seca. A Floresta Estacional decídua, por exemplo, com perda quase total de 

folhas, mostrou forte redução nos valores de NDVI, estes resultados também foram 

confirmados por (GURGEL et al., 2003; RATANA et al., 2005; BARBOSA et al., 2006; 

RODRIGUES et al., 2009). 

Segundo Ratana et al. (2005), o efeito de verdejamento tende a ser menor para as 

formações herbáceas do que para fitofisionomias de estrato arbóreo devido ao fluxo mais 

acelerado de crescimento que ocorre com as espécies arbóreas. A comparação entre os 

estratos confirmam o fato de a Floresta Estacional decídua ser a fitofisionomia que responde 

de forma mais rápida ou abrupta, ao início da estação chuvosa, em concordância com os 

resultados dos índices de vegetação (LIESENBERG et al., 2007).  
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Costa et al. (2002), em estudo no Núcleo de Desertificação do Seridó (Rio Grande 

do Norte / Paraíba, Brasil),  verificou a perda de folhas quase totalmente da vegetação da 

caatinga na estação seca, pois a perda das folhas e sua decomposiação funciona como fonte de 

nutrientes, e retenção de carbono orgânico no solo. Apesar da baixa produtividade de 

fitomassa da caatinga em relação a florestas tropicais, ela funciona como equilíbrio do clima 

da região, e remoção dos gases de efeito estufa da atmosfera, porém o desflorestamento tem 

colocado em risco o bioma estudado.  

A intervenção humana nos ecossistemas naturais para a implantação de atividades 

agropecuárias e ou extrativistas tem afetado a composição dos biomas brasileiros 

(MARTINELLI et al., 2010), pois a substituição da vegetação original por culturas, pastagens  

e ou atividades urbanas, além de alterar a biodiversidade dos biomas, pode até mesmo, 

interferir na capacidade de uma floresta em gerar precipitação e retenção de água no sistema, 

com a compactação do solo por atividades agropecuárias conduzidas sem respeito a 

capacidade de uso do solo, e a impermeabilização do solo nas cidades, a infiltração de água 

tem ficado comprometida, o que diminui a vazão nas fontes, que são responsáveis pelo 

equilíbrio da distribuição temporal de água ao sistema vivo. 

 

2.4 Serapilheira 

 

Serapilheira é a camada formada pela deposição e acúmulo de matéria orgânica 

morta em diferentes estágios de decomposição que reveste superficialmente o solo ou o 

sedimento aquático. É a principal via de retorno de nutrientes ao solo ou sedimento. É 

composta por restos vegetais como folhas, caules, ramos, frutos, flores, sementes, por restos 

de animais (excretas e material fecal). Porém tais componentes variam de acordo com o 

ecossistema no qual estão inseridos e das características do mesmo. Em ecossistemas 

aquáticos, por exemplo, pode haver detritos algais, enquanto que em todos os biomas 

florestais, a serapilheira é formada majoritariamente por folhas. Desta forma, a composição da 

serapilheira é determinada qualitativamente e quantitativamente por diversos fatores como: o 

clima, o solo, as características genéticas das plantas, a idade do povoamento e a densidade de 

plantas (GONZALEZ; GALLARDO, 1982). 

O princípio de manejo sustentável exige que as explorações nas florestas sejam 

feitas de maneira que respeite a capacidade de regeneração do sistema, e o conteúdo 

remanescente deve possuir condições de fornecer uma produção contínua e periódica e 

também que garanta a conservação da biodiversidade da floresta. Muitas vezes, um manejo 
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inadequado das florestas e o desconhecimento dos fatores que sustentam a alta produção de 

biomassa, podem acarretar danos severos ao meio ambiente, por falta de aporte de nutrientes 

capaz de suprir a demanda mínima de restauração da perturbação normalmente ocasionada 

por ação antrópica. 

Vários fatores bióticos e abióticos afetam a produção de serapilheira, tais como: 

tipo de vegetação, altitude, latitude, precipitação, temperatura, regimes de luminosidade, 

relevo, deciduosidade, estágio sucessional, disponibilidade hídrica e características do solo. 

Dependendo das características de cada ecossistema um determinado fator pode prevalecer 

sobre os demais.  

Nas florestas ocorre forte interação entre a vegetação e o solo através da ciclagem 

de nutrientes. O acúmulo de serapilheira exerce importante função, pois ela funciona como a 

principal fonte de entrada e saída de nutrientes no sistema, sendo que as transformações neste 

compartimento do ciclo biogeoquímico são as que mais afetam o fluxo de energia dentro do 

sistema, do ponto de vista holístico. A produção e decomposição da serapilheira são processos 

importantes na restauração da fertilidade do solo em áreas em início de sucessão ecológica, e 

para manter o fluxo de energia positivo, com a decomposição e liberação de nutrientes de 

forma gradual e continua, garante a nutrição dos vegetais e da vida no solo. 

A presença de serapilheira é importante para o estabelecimento da floresta, por 

melhorar as condições para a germinação de sementes e sobrevivência de plântulas, ao 

proteger o solo da insolação direta, minimizando os efeitos da variação de fatores como 

umidade e temperatura do solo. Como a serapilheira possui baixa densidade por ser 

constituída com mais de 60% de folhas (FIGUEIREDO FILHO et al., 2003; DOMINGOS et 

al., 1997; LOPES et al., 2009), e este material ser de mais fácil decomposição, ela funciona 

como uma esponja que absorve água da chuva, e libera solução nutritiva para a vida do solo. 

De acordo com Martins e Rodrigues (1999), em estudo nas clareiras de uma 

floresta semidecídua em Campinas (SP), a produção de serapilheira apresentou variação 

temporal da produção. A produção de serapilheira total foi estimada, em média de 5968 kg 

ha
–1

 ano
–1

. Sendo a fração das folhas predominante, com 75,87% do peso seco total, portanto, 

responsável pela variação temporal desta, pois os maiores valores de produção tanto de 

serapilheira total como da fração foliar foram alcançados no final do inverno e início da 

primavera, nos meses de agosto a outubro, com pico de produção em setembro. Como foi 

constatado que a maior fração da serapilheira é constituída por folhas, a maior produção 

ocorre justamente no período de abscisão foliar, o que é bastante variável por causa da grande 

variedade de clima do Brasil. Em ordem decrescente de contribuição à produção total, 
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aparecem as frações ramos, com 19,27% da serapilheira total, frutos com 3,17% e flores com 

1,69%. A fração ramos apresentou padrão de variação temporal semelhante ao da serapilheira 

total, com máxima produção entre os meses de agosto e outubro. A fração frutos alcançou a 

máxima produção em setembro e a mínima entre março e julho, pois a produção de flores e 

frutos está diretamente relacionada com a constituição da flora (MARTINS; RODRIGUES, 

1999). 

Martins e Rodrigues (1999) verificaram que o padrão de variação temporal da 

produção de serapilheira encontrado, tem sido registrado na maioria das florestas estacionais 

semideciduais paulistas. Portanto, nas clareiras o padrão de deposição de serapilheira não 

difere de outros ambientes da floresta, considerando o mosaico florestal. Apesar de a maior 

produção ter coincidido com a estação seca, não foi verificada correlação significativa entre 

esta e os principais fatores climáticos analisados (MARTINS; RODRIGUES, 1999), porém a 

maior produção de serapilheira tem sido nos meses com maior déficit hídrico, mesmo para 

Floresta Estacional semidecídua. 

Na área de inserção da Caatinga, o regime pluviométrico é caracterizado pela alta 

variabilidade temporal e espacial, com as chuvas concentradas nos meses de março a junho 

(RODRIGUES, 2007). A vegetação da Caatinga, uma floresta seca e decídua que cobre a 

maior parte do semiárido do Nordeste brasileiro, é dominada por espécies xerófitas, com uma 

grande quantidade de plantas espinhosas, composta por arbustos e árvores com folhas 

pequenas, adaptadas para a redução da transpiração (ALBUQUERQUE, 1999; MEDEIROS et 

al., 2009).  

Entender o funcionamento e as variáveis que promovem maior ou menor 

estabilidade a uma comunidade vegetal e/ou animal é essencial para que se possa intervir sem, 

no entanto, degradá-la; assim são os estudos de deposição e decomposição de serapilheira em 

ambientes florestais. Parte do processo de retorno de matéria orgânica e de nutrientes para o 

solo florestal se dá através da produção de serapilheira, sendo esse o meio mais importante de 

transferência de elementos essenciais da vegetação para o solo, implicando diretamente na 

produção primária. Além disso, a serapilheira protege o solo contra as elevadas temperaturas, 

armazena em seu conteúdo uma grande quantidade de sementes aptas a germinar ou em 

estado de dormência, abriga uma abundante fauna composta por micro e macro invertebrados 

que atuam na decomposição desses materiais, fertilizando naturalmente os solos (VITAL et 

al., 2004; SANTANA, 2005; SOUTO, 2006; COSTA et al., 2007).  

Lopes et al. (2009), estudando a produção e decomposição da serapilheira em uma 

área de caatinga no centro sul do Ceará, verificou que a produção de serapilheira totalizou 
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5.365,98 kg ha
-1

, apresentando um caráter sazonal e ininterrupto. No primeiro ano de estudo 

(maio/07 a abril/08), a produção de serapilheira foi de 2.855,42 kg ha
-1

ano
-1

. Esse resultado 

foi semelhante ao observado por Costa et al. (2007) em área da Caatinga no Rio Grande do 

Norte, enquanto que Santana (2005) encontrou uma deposição de 2.068,55 kg ha
-1

 ano
-1

 em 

outra região do referido Estado. Os resultados obtidos pelos autores expressam a necessidade 

de se adicionar aos estudos de serapilheira informações como total precipitado, distribuição 

das chuvas, espécies predominantes, tempo de pousio da área entre outros parâmetros que 

possam explicar a variabilidade da produtividade da serapilheira em um mesmo bioma. Isto 

quer dizer que é necessário cautela no emprego de informações de valores médios de 

produtividade de serapilheira para a Caatinga.  

Lopes et al. (2009), verificaram que na Caatinga a deposição massiva de 

serapilheira ocorre na transição fim da estação chuvosa e início da estação seca, resultado de 

uma diminuição do conteúdo de água do solo, esta é uma característica de floresta xerófita 

que perde as folhas como forma de proteção para sobreviver ao longo período de estiagem.  

No caso da Caatinga, a pouca umidade no solo na época seca do ano, parece 

determinar esse baixo aproveitamento da serapilheira depositada sobre o solo. No entanto, 

essa serapilheira acumulada, além de nutrir os solos da Caatinga, adquire mais um papel 

crucial, que é protegê-los da ação direta das gotas de chuvas, principalmente nas primeiras 

precipitações da quadra chuvosa, quando quase a totalidade das plantas encontra-se sem 

folhas devido ao longo período seco. Assim, a serapilheira atua prevenindo o solo contra a 

ação erosiva da chuva (LOPES et al., 2009), pois mesmo a temperatura ótima para a 

decomposição da serapilheira no semiárido o ano todo, a falta de umidade, limita a ação dos 

microrganismos decompositores, sendo os fatores físicos responsáveis pela diminuição das 

partículas da serapilheira, principalmente no final do período chuvoso.  

Domingos et al. (1997), em estudo na Mata Atlântica em Santo André-SP, 

obtiveram uma produção anual de serapilheira aproximadamente 7.000 kg ha
-1

, valor que se 

encontra em posição intermediária ao verificado em outras florestas tropicais (OLIVEIRA; 

LACERDA ,1993; LEITÃO FILHO, 1993), incluindo a Mata Atlântica, situando-se na faixa 

prevista para a latitude em que a floresta se encontra. Considerando-se apenas a fração folhas, 

cuja amostragem é mais uniforme, verifica-se maior semelhança do resultado aqui obtido aos 

relatados em outras áreas cobertas por Mata Atlântica. Na distribuição percentual das frações 

da serapilheira, as folhas tiveram a maior participação (72%), seguidas por ramos (22%), 

miscelânea (4%) e partes reprodutivas (2%), sendo este último valor consideravelmente baixo, 

estes valores estão compatíveis aos encontrado por (LOPES et al., 2009), estudando a 
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caatinga, apesar de ser um tipo de vegetação completamente diferente, e a produtividade 

serem bem inferior, porém a participação das folhas na composição da serapilheira mostra-se 

muito semelhante em vários ecossistemas.  

De acordo com Costa et al. (2010), estudando áreas de fragmentos arbóreos e 

arbustivos na caatinga da FLONA de Açu-RN, a quantidade total de serapilheira produzida 

foi estimada em 3.384 kg ha
-1

ano
-1

 no setor arbóreo e 2.580 kg ha
-1

ano
-1

 no setor arbustivo, 

entretanto não apresentou diferença estatística significativa, este resultado é semelhante ao 

encontrado por (LOPES et al., 2009), em uma área de caatinga, porém a produção também 

varia de acordo com o grau de perturbação, pois áreas mais perturbadas apresentam um 

número muito elevado de espécies pioneiras que têm um crescimento rápido, ciclo de vida 

mais curto, investindo pesadamente na produção de biomassa em um curto espaço de tempo. 

Por outro lado, as áreas menos perturbadas possuem um pequeno número de espécies 

pioneiras, apresentando menor produção líquida de biomassa. 

Os resultados obtidos em relação ao comportamento da serapilheira em função da 

pluviosidade mostram uma nítida relação entre a precipitação e o ciclo mensal de deposição 

da serapilheira. O padrão de deposição da serapilheira é diretamente influenciado pelas 

mudanças de tempo (períodos chuvoso e seco) ocorridas no bioma Caatinga. Nota-se, 

claramente, que os períodos de maior deposição de serapilheira ocorrem logo após o final do 

período chuvoso (“inverno” na denominação regional) e início da estiagem (LOPES et al., 

2009; COSTA et al., 2010) 

Conforme (ALVES et al., 2006, LOPES et al., 2009, COSTA et al., 2010), na 

estação seca o pico de deposição da serapilheira seria ocasionado pela grande queda de folhas, 

provocada pelo término do período chuvoso característico da região. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da área  

 

A Floresta Nacional do Araripe, mais conhecida como FLONA Araripe, é uma 

unidade de conservação brasileira situada na Chapada do Araripe, administrada pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e integrante do SNUC (FIGURA 

2) . Ocupa uma extensa área que atravessa a fronteira do Ceará com Pernambuco, abrangendo 

partes dos municípios de Barbalha, Crato, Jardim e Santana do Cariri, numa área total de 

39.262,326 ha. Apresenta relevo tabular, com altitudes que variam entre 840 e 920 metros. 

Nas áreas em torno da FLONA há interferências antrópicas na vegetação e no solo através de 

atividades agrícolas, sem assistência técnica para o manejo do solo, de forma a preservar sua 

estrutura e fertilidade, bovinocultura extensiva sazonal, produção de carvão vegetal 

clandestina e manejos florestais. 

 

Figura 2- Limites da Área de Proteção Ambiental – APA da Chapada do Araripe, sendo: A) 

Brasil, B) Nordeste, C) Municípios área APA e FLONA Araripe. 

Fonte: Silva (2013). 
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A Zona de Amortecimento da FLONA-ARARIPE abrange 38 municípios, dos 

quais, 15 (quinze) estão localizados no território do Estado do Ceará, 12 no Estado de 

Pernambuco e 11 município no Estado do Piauí, englobando uma área total de 1.063.000 ha e 

um perímetro de 2.211.527,28 Km, constituindo-se na Área de Proteção Ambiental – APA da 

Chapada do Araripe. Os municípios acima referidos, que constituem a APA , compreendem 

toda a área acima da cota de 480 m no estado do Piauí, da cota 500 m no Ceará e da cota 640 

m no estado de Pernambuco (FIGURA 2). 

O clima da FLONA-ARARIPE é do tipo Aw’, característico de “Clima Tropical 

Chuvoso” (classificação de Köppen), com precipitação média anual de 1.033 mm, distribuída 

numa estação chuvosa que vai de janeiro a maio (DNPM, 1996), temperatura média máxima 

de 34°C e mínima de 18°C e umidade relativa do ar média máxima de 80% e mínima de 49% 

(INMET, 1993). 

Segundo Jacomine et al. (1973), Lima (1989) e Cavalcanti e Lopes (1994), no 

setor oriental da Chapada encontra-se: a floresta úmida semiperenifólia, caracterizada pela 

alta densidade e elevado porte das árvores, sem gramíneas no sub-bosque; o cerradão, 

caracterizado pela redução na densidade arbórea e no porte das árvores, com gramíneas no 

sub-bosque; o cerrado, com arvores esgalhadas, retorcidas e distantes umas das outras; e as 

áreas antropizadas. 

De acordo com o levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos 

da mesorregião do sul cearense (FUNCEME, 2012), no setor oriental da chapada predominam 

os solos do tipo Latossolo Amarelo Distrófico típico, com textura média e argilosa a arenosa, 

provenientes dos arenitos da Formação Exu, que afloram na área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3.2 Obtenção e processamento das imagens  

 

As imagens utilizadas no trabalho, foram geradas pelo sensor TM a bordo do 

satélite LANDSAT 5, com resolução temporal de 16 dias, resolução radiométrica de 8 bits 

(256 níveis de cinza), resolução espectral com três bandas, cobrindo a região do espectro 

visível (Bandas 1; 2 e 3), uma banda cobrindo o infravermelho próximo - IVP (Banda 4), duas 

bandas cobrindo o infravermelho médio – IVM (Bandas 5 e 7), todas com 30 m de resolução 

espacial, e uma banda termal (Banda 6), com 120 m de resolução espacial, as imagens 

compreendem a órbita/ponto 217/65 e são liberadas pela Divisão de Geração de Imagens 

(DGI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no formato GeoTif (FIGURA 3), 

com nível de correção L1g e calibração relativa, utilizando-se do coeficiente CCRS-CPF para 

todas as imagens. 
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Figura 3- Imagem recebida do INPE, no formato GeoTif, sendo a Banda 3 da imagem de 

29/08/2011, com órbita 275 e ponto 065. 

 
Fonte: Banda 3, INPE, 29/08/11. 
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Antes de iniciar o processo de tratamento digital da imagem propriamente dito, 

realizou-se um pré-processamento, que consiste do empilhamento das bandas em falsa cor 

(FIGURA 4). Sendo utilizada a composição Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul), no 

sistema RGB, com (R-4, G-3, B-2), relativo às bandas 4, 3 e 2 respectivamentes. Este 

procedimento visa integrar todas as informações contidas nas setes bandas, em uma única 

imagem. 

 

Figura 4- Imagem com as 07 bandas empilhadas na composição (R-4, G-3, B-2) no ERDAS 

IMAGINE 9.0, sendo a imagem de 29/08/2011, com órbita 275 e ponto 065.  

 
Fonte: INPE, 29/08/11, adaptado por Silva (2013). 
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A correção geométrica é realizada através de uma imagem georreferenciada 

recebida do INPE, como padrão de referência. No processo de correção são escolhidos pontos 

fixos na imagem corrigida e os mesmos pontos na imagem a ser corrigida. Estes pontos 

devem ser de referência que não muda sua posição com o tempo. Após a escolha dos pontos o 

software ERDAS IMAGINE 9.0, faz a correção (FIGURA 5). A correção geométrica é 

importante na uniformidade da informação contida em cada imagem, ou seja, os pontos na 

imagem ficam com a mesma posição. 

 

Figura 5- Realização da correção geométrica no ERDAS IMAGINE 9.0, sendo a imagem de 

29/08/2011, com órbita 275 e ponto 065. 

 
Fonte: INPE, 29/08/11, adaptado por Silva (2013). 
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Foram utilizadas as imagens no período de 1987 a 2011, com intervalos variados, 

por causa da disponibilidade das imagens, pois o sistema não disponibiliza imagens de 

qualidade em todos os períodos e anos. Como a região estudada apresenta alta cobertura de 

nuvens, principalmente no período chuvoso, que compreende de janeiro a maio, as imagens 

deste período são mais difíceis de serem estudadas, por causa da baixa qualidade de 

visibilidade. 

As imagens estudadas foram dos anos de 1987.1, 1987.2, 1997.2, 2007.1, 2007.2 

e 2011.2, os intervalos foram determinados, com o objetivo de melhor caracterizar a área 

estudada. A região apresenta dois períodos bem definidos (chuvoso e seco). As imagens que 

correspondem ao período chuvoso são: 1987.1 e 2007.1, e as do período seco são: 1987.2, 

1997.2, 2007.2 e 2011.2. Para serem avaliados os dois períodos foram utilizados uma imagem 

do primeiro semestre do ano, que representa o desenvolvimento máximo esperado da 

vegetação no ano, e outra do segundo semestre, representando o período seco. Como o 

período chuvoso pode se estender até junho tomou-se o cuidado de utilizar imagens em que a 

vegetação passou por um período mínimo de dois meses de estiagem, para expressar a 

deficiência hídrica na reflectância. 

Devido à pronunciada alteração no nível de clorofila da vegetação ao longo do 

ano, por variações climáticas ou interferência humana, determinou-se o Índice de Vegetação 

da Diferença Normalizada (NDVI), expresso pela seguinte formulação (Rouse et al., 1973): 

 

ρVρIVP

ρVρIVP
NDVI ....................................................................................................(1) 

 

Onde, ρIVP é o valor da reflectância no infravermelho próximo (800–1100 nm) e 

ρV é a reflectância na faixa do vermelho (600–700 nm). Esse índice minimiza as 

interferências relativas às variações provenientes do ângulo solar e dos efeitos atmosféricos, 

observados para dados multitemporais. Os valores obtidos com o NDVI são contidos em uma 

mesma escala de valores, entre –1 e 1, pois os valores próximo de 1 é a vegetação mais densa, 

e os valores negativos são normalmente reservatórios de água, ou nuvens. 

O Índice de Área Foliar (IAF) foi determinado através do Índice de Vegetação 

Ajustado aos Efeitos do Solo (SAVI) e o foram computados pelas seguintes relações (ALLEN 

et al., 2002): 
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ρV)ρIVP(L

V) - IVP( L)(1
SAVI ............................................................................................(2) 

 

0,91

0,59

SAVI0,69
ln

IAF .............................................................................................(3) 

 

 

Onde, L é uma constante que varia com a cobertura do solo. 

A determinação do IAF é importante na estimativa da fitomassa produzida nas 

folhas e será incrementada na serapilheira a cada ano. No entanto, IAF muito superior a 1 

pode não ser bem analisado pela imagens de satélites, pois ocorre o sombreamento das folhas 

inferiores pela superiores, com isto as folhas inferiores podem não serem registradas, fazendo 

uma subestimação da produção total da massa foliar. No entanto, a área estudada passa por 

longos períodos de estiagem, o que ocasiona a abscisão foliar, reduzindo o IAF. 

As imagens estudadas foram recortadas com a área delimitada da APA-Araripe, e 

classificadas e coloridas em cinco classes, com intervalos iguais de distribuição em cada 

classe, dentro da variável analisada. Na classificação do NDVI, as classes foram de 0 - 0,2; 

0,2 - 0,4; 0,4 - 0,6; 0,6 - 0,8 e de 0,8 - 1. No IAF as classes são de 0 – 0,5; 0,5 – 1; 1 -1,5; 1,5 

– 2 e de 2 – 3. 

 

3.3 Acúmulo de serapilheira 

 

Após a classificação das imagens de satélite, foram identificadas e escolhidas as 

áreas que apresentaram variação no NDVI no período estudado. Outro critério para a seleção 

das áreas de estudo foi o mapa da vegetação da APA Araripe (IBAMA, 2006), pois o estudo 

buscou identificar as mudanças ocorridas nos biomas, como: Mata Úmida, Cerrado e Carrasco 

(FIGURA 6 A, B e C, respectivamente) no setor oriental da Chapada do Araripe que fica no 

Ceará. 
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Figura 6- Vista da vegetação dos três biomas estudados: (A) Mata Úmida, (B) Cerrado e (C) 

Carrasco. 

 
Fonte: Silva (2013). 

 

Foi realizada uma coleta em 19 de dezembro de 2012, com quatro pontos para 

cada bioma e em cada ponto cinco repetições (TABELA 1), totalizando 20 amostras de 

serapilheira para cada bioma. A coleta foi realizada neste período, pois, (CALDEIRA et al., 

2008; LOPES et al., 2009) em estudo de avaliação temporal de deposição da serapilheira, 

verificaram que a maior produção ocorre após o período chuvoso, e como o período chuvoso 

na região vai até maio, com isto, a  deposição de serapilheira estaria na máxima capacidade na 

floresta, ocorrendo no período de estiagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C



56 

 

Tabela 1- Coordenadas geográficas em UTM 24S dos pontos de coleta de serapilheira nos três 

biomas estudados. 

Pontos E N Elevação (m) 

Mata Úmida 449995 9195346 960 

Mata Úmida 449189 9192523 965 

Mata Úmida 448355 9193484 961 

Mata Úmida 448657 9193286 961 

Cerrado 448285 9189373 936 

Cerrado 447755 9187329 920 

Cerrado 446025 9186176 905 

Cerrado 446820 9185270 884 

Carrasco 440382 9194263 923 

Carrasco 438871 9193268 929 

Carrasco 437092 9190876 914 

Carrasco 439517 9193250 931 

 

Para determinação da serapilheira nas áreas, foi utilizado um quadrado de ferro 

com 0,5 x 0,5 m (0,25m
2
). O quadrado foi lançado aleatoriamente para cada amostra simples 

(FIGURA 7 A). Toda a serapilheira que ficou no interior do quadrado, foi coletada, e 

colocada em sacos de plásticos pretos de 60 litros (FIGURA 7 B).  Para medição da espessura 

da serapilheira nas áreas, foi realizada com uma régua numerada (FIGURA 7 C). O local da 

medição foi na borda do local de coleta de cada amostra (LOPES, 2008). Com a medida em 

centímetros, foi possível verificar a altura da necromassa acumulada na superfície do solo em 

cada bioma.  
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Figura 7- (A) Quadrado utilizado para a delimitação da área coletada de serapilheira; (B) Área 

após a coleta da serapilheira; (C) Medição da altura da serapilheira em cm.  

 
Fonte: Silva (2013). 

 

Após a coleta, as amostras de serapilheira foram levadas para o Laboratório de 

Tecnologia de Produtos da Universidade Federal do Ceará- Campus Cariri- Crato, e passou 

por uma secagem prévia ao ar livre para a estabilização da umidade entre as amostras, e 

separada manualmente nas frações: folhas, ramos e miscelânea (materiais que não se 

conseguiu identificar e separar, materiais de origem animal), os ramos coletados com até 2 cm 

de diâmetro. Adota-se este limite máximo de diâmetro para ramos, buscando-se padronizar a 

metodologia com outros estudos florestais. Após a triagem, as frações foram acondicionadas 

em sacos de papel etiquetados e levados à secagem em estufa com circulação de ar, a 70ºC, 

por 24 horas (até peso constante). Posteriormente, cada fração foi pesada separadamente em 

balança analítica. 

Foi usado o delineamento inteiramente casualizado (DIC) e os resultados 

referentes à quantidade acumulada de serapilheira e sua espessura foram analisados e 

submetidos à análise de variância, com a comparação entre médias pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade no programa estatístico Sivar 5.0. 

 

3.4 Estudo socioambiental da Comunidade Catolé em Nova Olinda-CE 

 

A comunidade Catolé fica nos limites dos municípios de Nova Olinda com 

Santana do Cariri, ambas no Ceará, com coordenadas em UTM 24S e (0427601E e 9205654 

N) com 872 metros de altitude. Ela foi previamente indicada pela Associação Cristã de Base 

(ACB) do Crato, uma Organização Não Governamental (ONG) que trabalha com projetos 

sociais nas comunidades rurais no cariri cearense por estar situada na APA Araripe, e ter a 

agricultura familiar, como geração de renda e produção de alimento. O cultivo da mandioca e 

o beneficiamento da raiz é a principal atividade agrícola desempenhada pelos moradores na 

comunidade, mas com técnicas pouco adequadas ao ambiente da Chapada (FIGURA 8 A). O 

A B C
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acesso à água é outro fator importante na busca pela melhoria na qualidade de vida da 

população da comunidade, com a construção de cisternas de placas e barreiros (FIGURA 8 C 

e D). 

O estudo socioambiental realizado foi do tipo exploratório e quantitativo. A parte 

exploratória foi realizada na reunião mensal da Associação de Moradores da Comunidade 

Catolé, através do processo de conversação livre, mas direcionada aos problemas enfrentados 

pela comunidade, através de suas percepções (FIGURA 8 B). 

Na parte quantitativa foram aplicados questionários individuais para cada família. 

Foram aplicados 22 questionários na comunidade, abrangendo 60% das famílias, segundo 

informação do Presidente da Associação. 

 

Figura 8- (A) Casa de beneficiamento da mandioca, para produção de farinha branca e goma; 

(B) Sede da associação de moradores da comunidade Catolé; (C) Cisterna de placa tipo 

calçadão, com capacidade para 45 m
3
; (D) Vista de um barreiro no quintal da residência de 

um morador. 

 
Fonte: Silva (2013). 
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3.5 Dados meteorológicos 

 

Os dados meteorológicos foram obtidos através do banco de dados da Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), pois conhecendo os eventos 

climáticos ocorridos no período em estudo, pode-se avaliar a variação dos índices de 

vegetação em função da precipitação ocorrida na região. Foram selecionados os medidores 

dos municípios localizados na área de abrangência da APA Araripe, segundo o Plano de 

Manejo da APA (1998). 

 

3.6 Levantamento da área agrícola da APA Araripe-CE 

 

Na busca pela identificação das possíveis causas das mudanças do NDVI na 

região estudada, foi realizado um levantamento através do banco de dados do IBGE, da série 

histórica de 1990 a 2010, das áreas colhidas com lavouras temporárias e permanentes na APA 

Araripe. Na figura 9 estão representados os anos de 1990, 2010 e a diferença entre ambos, 

pois se percebe que ocorreu diminuição da área cultivada. No entanto tem-se que verificar as 

possíveis causas desta redução de área cultivada. 

 

Figura 9- Área colhida com culturas permanentes e temporárias nos municípios que fazem 

parte da APA Araripe do Estado do Ceará, anos de 1990 e 2010 e sua diferença. 

 
Fonte: IBGE senso agropecuário 2010, adaptado por Silva (2013) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Avaliação socioambiental da comunidade Catolé em Nova Olinda-CE 

 

O número de pessoas por residência reflete a condição social ao qual esta 

sociedade está vinculada, pois a quantidade de filhos por famílias expressa duas situações 

bem distintas. As famílias com menos filhos, pode estar associada com a preocupação dos 

pais com a futura geração, ou famílias com muitos filhos pode estar associado à falta de 

assistência a saúde, ou com a possibilidade da geração da própria força de trabalho, onde as 

crianças são utilizadas nas atividades domésticas. 

Na comunidade estudada percebe-se que 82% das famílias têm até oito pessoas 

por residência (FIGURA 10 A). No entanto foi constatado que as famílias formadas por 

pessoas mais jovens, na faixa de 40 anos, estão com menos filhos. Estes resultados estão de 

acordo com os obtidos pelo IBGE (2010), onde mostram que as famílias brasileiras estão 

ficando menores, apesar de que no Nordeste, e principalmente na área rural esta redução tem 

sido mais lenta ao longo do tempo. 

Constatou-se que 27% das famílias têm de 1 a 2 filhos, nestes casos todos os 

filhos tinham no máximo 10 anos (FIGURA 10 B), e que os pais não pretendiam ter mais 

filhos, pois relatavam as dificuldades de criação (educação, saúde e alimentação). Isto 

colabora com os resultados encontrados por Augusto e Góes (2007), em estudo na Chapada 

do Araripe em Crato e Jardim no Ceará, sobre a saúde ambiental das pessoas que vivem no 

topo da chapada, em que na conversa de grupos, principalmente as mulheres relatam as 

dificuldades e a preocupação com o futuro dos filhos.  

 

Figura 10- (A) Quantidade de pessoas por residência; (B) número de filhos por famílias na 

comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 
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O Brasil tem 12,9 milhões de pessoas analfabetas, segundo o relatório de 2012 da 

Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), organizada pelo IBGE 2010, e a 

Região Nordeste apresenta o maior índice com 17,65% de analfabetismo. O país também 

possui mais de 33 milhões de analfabetos funcionais (cerca de 18% da população), ou seja, 

pessoas com menos de quatro anos de estudo, e 16 milhões de pessoas com mais de 15 anos 

que ainda não foram alfabetizadas (IBGE, 2010).  

Na comunidade estudada, 82% dos pais (pai e mãe) são analfabetos ou passaram 

menos de quatro anos na escola (FIGURA 11 A), o que se torna um analfabeto funcional 

segundo o IBGE, fato confirmado pela pesquisa, pois na coleta de dados, mesmo os 

entrevistados que responderam ter estudado até a quarta série não sabiam ler e escrever com 

coerência. Não ocorreram diferenças entre a escolaridade dos homens em relação às mulheres. 

Este resultado não foi condizente com os indicados por Augusto e Góes (2007), pois eles 

relataram que devido à estrutura organizacional das comunidades estudadas, os homens 

seriam menos favorecidos pela educação escolar, por causa dos trabalhos agrícolas e 

extrativistas. 

 

Figura 11- (A) Escolaridade da família (pai, mãe e filhos); (B) Qualidade da educação escolar 

dos filhos (educação e aprendizado) na comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 

 
 

Os filhos apresentaram sempre uma escolaridade igual ou superior as dos pais, 

pois 30 e 45% dos filhos têm o ensino médio completo e o fundamental incompleto 

respectivamente (FIGURA 11 A). No entanto, os que estão com o ensino fundamental 

incompleto, cerca de 80%, são alunos que continuam frequentando a escola e com idade de 

até 15 anos. Apesar desta evolução da educação escolar na comunidade, o ensino superior 

ainda é uma realidade distante, pois apenas 5% das mães estão na universidade, e os pais não 

tem conhecimento de como incentivar os filhos a fazerem um curso superior. 

0

10

20

30

40

50

%

Escolaridade da família Pai

Mãe

Filhos 

A

0

20

40

60

%

Educação escolar

Educação

Aprendizado

B



62 

 

Em relação à qualidade da educação oferecida pelas escolas, 50% das famílias 

responderam que a educação escolar está boa, e 60% que o aprendizado dos filhos é bom 

(FIGURA 11 B). No entanto, 10% das mães reclamaram da precariedade das escolas, como a 

falta de livros e professores, o que tem dificultado o aprendizado dos alunos. Um fator 

positivo relatado em conversa de grupo foi o transporte escolar, que tem facilitado o acesso a 

escola, principalmente das crianças com menos de 10 anos. Não foi relatada que alguma 

criança na idade escolar estivesse fora da escola, isto pode estar associado a uma nova visão 

dos pais sobre o futuro dos filhos, ou por causa dos programas assistenciais do Governo 

Federal, no qual é cobrada a frequência escolar dos filhos para as famílias beneficiadas. Este 

resultado diverge dos apresentados por Augusto e Góes (2007), no qual relatam o abandono 

escolar na época de maior atividade extrativista na floresta. No entanto, cerca de 3,5 milhões 

de crianças e adolescentes entre 04 e 17 anos de idade estão fora da escola no Brasil (IBGE 

2010). 

O governo federal através de programa de transferência de renda como o Bolsa 

Família, e a aposentadoria para os trabalhadores rurais, tem garantido o alimento na mesa do 

agricultor familiar no semiárido nordestino, pois o atendimento de 13 milhões de famílias 

pelo programa Bolsa Família, contribuiu para a melhoria do índice de desenvolvimento 

humano, principalmente na zona rural, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS, 2012). 

Na comunidade estudada, 91% das famílias recebem algum benefício do Governo 

(FIGURA 12 A), e cerca de 30% recebem mais de um benefício. Na conversa com o grupo da 

comunidade, ficou clara a importância dos programas do Governo, na melhoria de vida da 

comunidade. Estas observações estão de acordo com as obtidas por Chacon (2007), na qual 

relata que nos municípios situados na bacia do rio Banabuiú, os aposentados são responsáveis 

pela renda da família, pela falta de trabalho ou mesmo comodismo dos filhos em realizar os 

trabalhos agrícolas. 
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Figura 12- (A) Recebimento de benefícios pelas famílias; (B) Tipos de benefícios recebidos 

pelas famílias na comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 

 

Na comunidade do Catolé não se constatou na constituição familiar, a presença de 

filhos casados morando com os pais. O que foi relatado é que filhos depois de crescido tem 

que assumir sua vida, mas eles terminam ajudando no momento de entressafra, ou dificuldade 

financeira, relato este, semelhante ao encontrado por Chacon (2007). 

Dos benefícios recebidos pelas famílias, o bolsa família é o mais citado (FIGURA 

12 B), no entanto a aposentadoria rural por ser a maior remuneração, tem maior importância 

na constituição da renda da comunidade.  

Na comunidade estudada, a maior renda fixa das famílias é provida dos auxílios 

governamentais (FIGURA 13 A). Em diálogo com o grupo, foi relatado que os homens da 

comunidade de até 40 anos, normalmente passam de 03 a 04 meses trabalhando na colheita do 

café em Minas Gerais, ou no corte da cana-de-açúcar em São Paulo, o que tem contribuído na 

geração de recursos para aquisição de bens como eletrodomésticos e motocicletas, em 

detrimento com investimento na educação. Resultado semelhante foi obtido por Chacon 

(2007), que verificou o endividamento das famílias para aquisição de bens de consumo como 

os citados acima. 
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Figura 13- (A) Fonte de renda das famílias; (B) Responsável pela família na comunidade 

Catolé em Nova Olinda-CE. 

 
 

A responsabilidade pelo sustento da família nas sociedades modernas tem sido 

distribuída entre o pai e a mãe, no entanto no sertão nordestino a cultura do homem como 

progenitor e responsável pelo sustento da família, deixou a mulher marginalizada, e 

responsável pelos serviços domésticos. De acordo com Augusto & Góes (2007), as famílias 

estão estruturadas com o homem sendo responsável pela família, mas os resultados mostram 

que a mulher vem dividindo a responsabilidade do sustento da família, pois 68% das famílias 

tem influência da mulher na administração do lar, e como gerenciadoras dos recursos 

familiares (FIGURA 13 B). Chacon (2007) já verificou o protagonismo feminino no sertão 

cearense, onde elas têm influenciado nas decisões em que antes era exclusivamente 

masculino, o que tem contribuído para a melhoria na qualidade de vida. 

O armazenamento d’água no semiárido é uma das dificuldades enfrentada pela 

população da região. As dificuldades de acesso à água de qualidade pelas comunidades 

afastadas dos centros urbanos ocorrem normalmente pela negligência dos administradores 

públicos, pois eles não priorizam um sistema de coleta e distribuição de maneira que possa 

atender as demandas da população. 

O uso de cisterna no armazenamento d’água é antigo. No entanto, somente nos 

últimos 10 anos o Governo Federal vem incentivando o uso de cisternas no abastecimento 

humano, com o programa para construção de um milhão de cisternas, com capacidade para 

armazenamento de 16 milhões de m
3
 de água (MDS, 2012). 

Na comunidade estudada, 82% das famílias possuem cisternas em casa (FIGURA 

14 A), e 22% das famílias tem mais de uma cisterna, como normalmente as cisternas tem a 

capacidade de armazenamento de 16 m
3
 d’água, há a necessidade de mais de uma cisterna 

para a segurança hídrica da família. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 
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2012), são necessários de 50 a 100 litros de água potável por pessoa dia
-1

, mas no Brasil este 

consumo pode chegar a 320 litros. No entanto, isto não é a realidade da maioria das famílias 

que vive no semiárido, e principalmente em residências difusas, onde o acesso à água quase 

sempre é dificultado, pela distância ou pela quantidade disponível. 

 

Figura 14- (A) Se a família possui cisterna; (B) Se possui barreiro, como forma de 

armazenamento de água na comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 

 

 

De acordo com os relatos dos agricultores, as cisternas de 16 m
3
 ajudam no acesso 

à água, mas não resolvem o problema, pois todas as famílias que possuem apenas uma 

cisterna de 16 m
3
 ficam sem água antes do próximo período chuvoso (FIGURA 15 A), sendo 

necessário o abastecimento com carro pipa da Defesa Civil do Estado do Ceará. 

 

Figura 15- (A) Duração da água na cisterna (meses); (B) Tempo de construída (anos) na 

comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 
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Por outro lado, as famílias que possuem cisterna para o armazenamento de 60 m
3
, 

não tem deficiência hídrica para o abastecimento humano e a criação de pequenos animais, 

estes dados estão de acordo com a recomendação da OMS, que uma família de 04 pessoas 

necessitaria de 42 m
3
 d’água para o abastecimento de 210 dias ano

-1
. Como o período chuvoso 

na região se estende por no máximo 05 meses, é necessário que o armazenamento d’água 

possa garantir o abastecimento da família por 07 meses de estiagem. 

As cisternas são responsáveis pelo armazenamento d’água na comunidade. No 

entanto a Prefeitura de Nova Olinda fez o sistema de distribuição d’água encanada na 

comunidade, em agosto de 2012. Segundo relatos dos moradores, a obra foi realizada com a 

finalidade política eleitoreira, sem um projeto adequado, com um conjunto motobomba 

subdimensionado para atender a demanda da comunidade, pois o sistema não funciona, 

apenas tem os canos e as torneiras na porta de cada casa, mas sem água. 

A água para o sistema de abastecimento vem de uma fonte distante três 

quilômetros da comunidade. Os problemas enfrentados pela comunidade estão de acordo com 

os relatados por Augusto e Góes (2007) na gestão dos recursos hídricos na Chapada do 

Araripe, onde fontes que deveriam ter uso coletivo e controlado terminam sendo privatizadas, 

deixando a população sem acesso a água de qualidade. 

De acordo com Mendonça (2001) e Araújo et al (2008) , o armazenamento de 

água, na superfície do solo no topo da Chapada do Araripe, é bastante difícil, pelas 

características do solo que favorece a infiltração e a alta taxa de evaporação, provocada pela 

radiação solar. A construção de barreiros para o armazenamento d’água é uma prática comum 

na região, mas devido os problemas citados, a água nestes reservatórios dificilmente passa de 

dois meses depois das chuvas, mas tem barreiros maiores e com o fundo bem compactado que 

passa de 04 a 06 meses com água após o período chuvoso. 

Na comunidade 68% das famílias possuem barreiros em casa (FIGURA 14 B), 

mas a utilização da água é para os animais beberem ou fazem lavagem de roupas e outras 

utilidades. A água para consumo humano sempre das cisternas, por serem de melhor 

qualidade. Segundo os moradores já tiveram mais incentivos dos prefeitos para a construção 

de barreiros, porém a política atual está toda voltada para a construção das cisternas, o que foi 

aprovado pela comunidade. Com isto todos os barreiros da comunidade tem mais de 15 anos, 

o que interpola com a política das cisternas do Governo Federal. 

A duração da água na cisterna depende do número de pessoas na família e da 

capacidade de armazenamento, pois 28% das famílias da comunidade só tem água na cisterna 

de 1 a 3 meses, enquanto a mesma percentagem tem o ano todo (FIGURA 15 A). Em todos os 
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casos que a família tem água o ano todo, ela possui mais de uma cisterna. As chuvas que 

ocorrem na região sempre tem sido suficiente para encher os reservatórios. No entanto, como 

a precipitação de 2012 foi concentrada em apenas três meses, o período de estiagem foi mais 

longo, o que dificultou o suprimento hídrico na comunidade.  

Como 55% das cisternas na comunidade foram construídas nos últimos 05 anos 

(FIGURA 15 B), ficou evidente a falta de compromisso governamental com a garantia hídrica 

para as comunidades rurais. Apesar do programa do Governo Federal para a construção de um 

milhão de cisternas, o acesso das famílias a este programa ainda é dificultado pela burocracia 

que impede o atendimento as famílias que necessitam deste reservatório para garantir o 

suprimento hídrico da família. 

Percebe-se que o uso de cisternas na comunidade tem mais de 15 anos em 9% das 

famílias. Em conversas com o grupo foi relatado o motivo pelo qual, poucas famílias têm 

cisternas mais antigas, e o valor da construção foi o principal motivo, pois o que se produzia 

na agricultura mal garantia o sustento da família, sem reservas para o investimento na 

construção da mesma. 

A gestão dos recursos hídricos é um problema para toda a sociedade, e para a 

sustentabilidade do planeta. Na comunidade estudada, 90% das famílias que possuem 

cisternas em casa receberam treinamentos para captação e uso consciente d’água (FIGURA 

16 A), mas isto não é a realidade da região, como foi constatada por Augusto e Góes (2007). 

Apesar do treinamento para gestão dos recursos hídricos domésticos, não foi relatada a 

preocupação com a possibilidade de contaminação da água captada do telhado das casas. 

 

Figura 16- (A) Orientação do uso d’água das cisternas; (B) Construção e treinamento para o 

uso d’água das cisternas na comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 
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A construção das cisternas e o treinamento para o uso d’água foram intermediados 

pela Organização Não Governamental (ONG) Associação Cristã de Base (ACB) com sede no 

Crato-CE. A presença do terceiro setor junto da comunidade foi relatada como uma 

experiência exitosa na comunidade, pois eles reconheciam a importância da ACB na 

construção das cisternas, e realizando o treinamento para o uso d’água (FIGURA 16 B). 

O direito a moradia digna deve ser de todos, mas segundo o IBGE (2010), o Brasil 

possui um déficit de moradias de 5,5 milhões, e o Nordeste 1,95 milhões. Estes resultados 

revelam a dimensão do problema de moradia enfrentado pela população de baixa rendo no 

país. No entanto, a área rural possui características próprias que dificulta a expressão destes 

valores, pois com o sistema agrário nordestino, onde a grande fazenda de cana e algodão do 

século passado abriga um grande número de moradores, que na maioria das vezes tinham 

relacionamento patronal com o fazendeiro (CHACON, 2007; GALVÃO, 1993). 

Na comunidade estudada, 90% das famílias moram em casa própria (FIGURA 17 

A). Este resultado mostra uma nova realidade do setor agrário do nordeste, onde a grande 

fazenda perde sua influência na comunidade, ou seja, a população passa a viver em 

comunidades, não sendo mais moradores dos grandes proprietários rurais, fato este observado 

por Chacon (2007). Em conversa de grupo, eles relataram que o terreno para a construção das 

casas, quase sempre é comprado dos grandes proprietários da região, pois a comunidade é 

limitada por quatro propriedades de aproximadamente 1000 ha cada uma.  

 

Figura 17- (A) Qual o tipo de moradia; (B) Qual o tipo de construção da moradia das famílias 

da comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 
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Quanto ao tipo de construção, tem ocorrido a substituição das casas de taipas 

(madeira e barro), por casas de alvenaria (FIGURA 17 B). Isto tem ocorrido nos últimos 10 

anos, por causa dos programas de auxilio do governo, no qual tem aumentado à renda 

familiar, e estão investindo em moradias melhores, mas o saneamento básico da comunidade 

ainda é precário, com pouco investimento em esgotamento sanitário. 

O direito de acesso à terra em razão da moradia é universal. Os governos em todos 

os níveis devem garantir jurídica e materialmente esse direito a todos os cidadãos, 

independentemente de sua condição social e econômica. Para evitar novas tragédias e a do 

processo legal que se seguirá, e para aliviar a questão fundamental, a própria tragédia da vida 

dos sem-terra autênticos, não são necessariamente aqueles que carregam as bandeiras do 

movimento que lhes toma o nome, o importante é caminhar na direção de resolver o problema 

na sua origem. 

O acesso a terra na comunidade foi um dos graves problemas discutido pelo grupo 

de agricultores, como um fator limitante da agricultura na comunidade. Apesar de 73% das 

famílias possuírem terra (FIGURA 18 A), pode-se observar que 50% possuem no máximo 05 

ha (FIGURA 18 B). Esta área em agricultura de sequeiro como o praticado na comunidade, 

sem a utilização de técnica e capital para boa produtividade, não tem como produzir alimento 

e renda para uma família com quatro pessoas. 

 

Figura 18- (A) Acesso a terra; (B) Área em hectare das famílias da comunidade Catolé em 

Nova Olinda-CE. 
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A comunidade reclamou da falta de acesso à terra de qualidade, por possuir uma 

área de até 05 ha, tem que plantar todos os anos, e como não existe a prática de reposição 

nutricional do solo (adubação) pelos agricultores, o solo fica desequilibrado, obtendo-se baixa 

produtividade, o que tem inviabilizado a agricultura em algumas áreas da comunidade. 

As áreas agroflorestais familiares representam uma unidade agrícola de uso 

tradicional do solo, considerados como uma das formas mais antigas de uso da terra, 

promovendo a sustentabilidade para milhões de pessoas no mundo (NAIR 1986). Por se tratar 

de áreas da agricultura familiar, sua principal finalidade é a produção de alimento para 

complementação da dieta familiar e as práticas de manejo são consideradas ecologicamente 

sustentáveis (BLANCKAERT et al., 2002; NAIR 2004). Os sistemas agroflorestais 

apresentam inúmeras vantagens que contribuem para o estabelecimento de modelos de 

produção mais estáveis e que podem amenizar as adversidades encontradas pela agropecuária 

nas regiões semiáridas. 

Mesmo com todas estas vantagens citadas e de um trabalho realizado pela 

Associação Cristã de Base (ACB) na comunidade estudada divulgando e ensinando as 

técnicas para cultivo no sistema de agroflorestas, apenas 23% das famílias fazem algum tipo 

de manejo agroflorestal (FIGURA 19 A). Segundo os agricultores, muito ficaram 

entusiasmados com o novo modelo e começaram o processo de mudança do sistema 

convencional de cultivo para o manejo em agrofloresta, mas não tiveram continuidade, pois a 

ACB encerrou as visitas, com a falta de assistência técnica para a nova prática de cultivo, os 

agricultores sentiram-se desmotivados a continuar com o processo de mudanças. 

 

Figura 19- (A) Trabalho com manejo agroflorestal; (B) Culturas plantadas pelas famílias da 

comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 
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No entanto pode-se observar nas famílias que continuam com o cultivo em 

agrofloresta uma grande satisfação em falar do seu trabalho em benefício do meio ambiente, 

pois têm consciência de que precisam preservar os recursos naturais para a geração futura. 

A agricultura é a atividade predominante na comunidade estudada, e as culturas de 

mandioca e feijão são cultivadas por 90 e 82%, respectivamente das famílias pesquisadas 

(FIGURA 19 B). Estes dados estão de acordo com os citados no Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Sertão do Araripe (2011), e com os dados 

apresentados pelo senso demográfico agropecuário do IBGE (2010). A comunidade cultiva 

apenas culturas que possam ser utilizadas na alimentação humana e animal, sem grandes 

investimentos. 

No entanto o município de Nova Olinda apresenta 20% da área de agricultura com 

a cultura do milho (IBGE, 2010), mas os agricultores da comunidade informaram que esta 

cultura não vai bem no solo local, por causa da baixa fertilidade e alumínio trocável livre. 

Esta explicação está relacionada com as características física e química do solo da chapada, 

mas outros fatores limitantes são a precipitação e a falta de técnica para a cultura, por ser uma 

planta mais exigente em água e nutrientes, em relação às culturas de mandioca e feijão, 

predominante na comunidade. 

A área cultivada pelos agricultores da comunidade, com o manejo utilizado 

atualmente é insuficiente para garantir renda capaz de sustentar suas famílias. Sendo que 50% 

das famílias cultivam menos de 2 ha de mandioca consorciada com feijão. O ciclo da 

mandioca na região é de 18 meses, com produtividade de 7 tonelada ha
-1

 de raiz (IBGE, 

2010). Este rendimento é muito inferior ao obtido na região sul do Brasil com 20 ton. ha
-1

 e o 

ciclo sendo completado em 12 meses. Com a baixa produtividade da lavoura e a dificuldade 

de acesso a terra, os agricultores têm reclamado das dificuldades em permanecer no campo. 

A necessidade de políticas públicas fundiárias com assistência técnica adequada 

as características da região, contribui para melhorar o sistema produtivo na comunidade. O 

uso de cultivares mais adaptadas ao solo e ao clima da Chapada aumenta a produtividade, 

reduzindo a pressão sobre o desmatamento de novas áreas destinadas aos novos cultivos.  

A agricultura praticada pela comunidade ainda utiliza técnicas rudimentares, no 

manejo e conservação do solo. Apesar de não utilizarem máquinas no preparo do solo, eles 

usam o fogo na limpeza do terreno. A visão expressada pelos agricultores sobre a agricultura 

é uma prática itinerante, ou seja, desmata-se uma área, utilizando a madeira para fazer carvão, 

depois entra com a cultura da mandioca e feijão, por uma ou duas safras, em seguida 
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necessitaria de uma nova área para continuar o ciclo (Plano de Manejo da APA-Araripe, 

1998). 

Com estas práticas agrícolas, não se pode pensar em sustentabilidade deste 

sistema, pois a demanda por novas áreas é crescente e a capacidade de recuperação da 

natureza é inferior à destruição provocada por cada ciclo de desmatamento, plantio e 

abandono da área. 

No entanto, a fiscalização na área pelos órgãos como Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), tem causado muito desentendimento com a 

comunidade. 

A falta de assistência técnica gratuita é um fator limitante da agricultura na 

comunidade, expressão citada na reunião de agricultores, pois com a política de fiscalização, 

não tem como manter a atividade agrícola, com as práticas do inicio do século passado. Sem 

apoio para inovar na forma de trabalho na terra, os filhos dos agricultores estão migrando para 

as cidades de Juazeiro do Norte e Crato, na busca de trabalho, pois alguns passam a semana 

trabalhando na cidade e nos finais de semana voltam para a comunidade. Este modelo de 

desenvolvimento rural não tem sustentabilidade ambiental e econômica, sendo necessário 

políticas públicas capazes de atender as necessidades da comunidade. 

A atividade pecuária de forma extensiva requer grandes áreas, sendo sempre 

agregados novos pastos nativos. Dada às condições de declividade da Chapada, o latifúndio 

no Araripe não se comparava aos dos sertões nordestinos em termos de extensão, mas suas 

planícies e vales foram colonizados relativamente por grandes propriedades, sobretudo nas 

áreas contíguas de semiárido (Plano de Manejo da APA-Araripe, 1998). 

Esta é a realidade da pecuária na Chapada do Araripe, mas como foi citado 

anteriormente, a posse da terra dos agricultores da comunidade não favorece a criação de 

animais. No entanto 73% das famílias criam animais domésticos (FIGURA 20 A), sendo 80% 

criam aves, com toda a produção destinada ao próprio consumo (FIGURA 20 B). A criação de 

aves na comunidade ocorre de maneira extensiva, mas por ser de pequeno porte e não 

atrapalhar as lavouras, elas são criadas soltas. 
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Figura 20- (A) Criação de animais; (B) Animais criados pelas famílias da comunidade Catolé 

em Nova Olinda-CE. 

 
 

A criação de bovinos é bastante restrita, pois mesmo com 40% das famílias 

criando estes animais, o rebanho médio foi de 04 animais por família. O principal problema 

enfrentado pela comunidade na criação de animais é a disponibilidade de áreas que possam 

ser utilizadas na produção de forragem. Como as áreas são pequenas não tem a capacidade de 

agregar no mesmo espaço agricultura e pecuária. No entanto eles acham que é uma atividade 

bastante lucrativa para a comunidade. 

A percepção das populações tradicionais, que vivem na Área de Proteção da 

Chapada do Araripe, é fundamental na descrição e na análise dos contextos socioeconômicos 

e políticos que integram informações técnico-científicas e da tradição. As duas dimensões se 

retroalimentam, permitindo o olhar para complexidade da vida humana. Contemplam, ao 

mesmo tempo, as questões relacionadas às bases materiais e às bases afetivas na construção 

das identidades coletivas e individuais, relativas às representações que essas populações têm 
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afirmação do sujeito coletivo. 

Segundo Minayo e Carvalho (2002), a interação entre ser vivo e o ecossistema é 

absolutamente necessária. O processo de transformação de matérias-primas em outros 

produtos para o atendimento das necessidades e desejos humanos parece inevitável e 

absolutamente necessário. No entanto, o uso da natureza como se fosse uma fonte inesgotável 

de recursos deve ser urgentemente revista à luz da crise ambiental que está ameaçando a 

própria vida das populações locais e do planeta (LEFF, 2001). 

Neste contexto não se pode pensar em sustentabilidade do meio ambiente da 

Chapada do Araripe, sem o reconhecimento de sua importância pela comunidade que nela 
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habita. Na comunidade pesquisada 68% das famílias sabem o que é a FLONA-Araripe, mas 

apenas 54% já tinham ouvido falar da APA-Araripe (FIGURA 21). Não tem como preservar 

sem conhecimento, estes resultados corroboram com os problemas apresentados por Augusto 

e Góes (2007), onde a população não tem conhecimento da política de preservação 

implementada pelo Governo através do IBAMA. Os agricultores falam dos órgãos de 

fiscalização, como uma polícia repressora, com aplicações de multas e prisão de quem faz 

algum desmatamento sem autorização. 

 

Figura 21- Conhecimento ambiental das famílias da comunidade Catolé em Nova Olinda-CE. 

 

 

O controle do desmatamento é necessário para a preservação da floresta, mas faz-

se necessário, uma política de conscientização das comunidades que vivem na área da APA-

Araripe. Como foi exposto neste trabalho, a maior parte dos agricultores são analfabetos, com 

isto, é necessário uma política diferenciada e uma divulgação generalizada da importância da 

preservação da vegetação nativa. 

A ação de repressão, deve-se seguir de uma ação educativa, com criação de novas 

atividades, ou formas de exploração do solo. Neste caso a assistência técnica aos agricultores 

é fundamental na busca da sustentabilidade na região.  

Os agricultores reclamam da fiscalização do IBAMA, que só atinge os pequenos 

produtores. Eles dizem que estão ficando sem terras para trabalharem, pois os pequenos 

proprietários não arrendam a terra por que não seria suficiente para outra família, e os grandes 

proprietários não cultivam, nem arrendam aos pequenos produtores, justificando a 

fiscalização. Os proprietários não procuram o IBAMA, para registrar o plano de manejo na 

área, realizando bovinocultura extensiva, ou especulação imobiliária. 
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4.2 Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) na APA-Araripe 

 

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) é uma variável muito 

sensível às mudanças climáticas, pois o efeito verdejante é realçado pela precipitação ocorrida 

na região obtendo-se resultados bem distintos de uma época para outra (BRAGA et al., 2003; 

BAEZA et al., 2006; RODRIGUES et al., 2009; OBATA et al., 2012). 

Como foi verificado pelos autores citado acima, a precipitação é uma variável 

muito importante no desenvolvimento da vegetação, sendo o fator mais limitante na região 

estudada. Na Figura 22, mostra a precipitação na região estudada, sendo que a média anual é 

de 818 mm ano
-1

, segundo dados da FUNCEME , como a precipitação média anual para 

região da APA Araripe, por causa da sua grande variabilidade em função da posição 

geográfica de cada município. Percebe-se que em boa parte dos municípios a precipitação 

anual foram inferiores a 700 mm, o que dificulta a agricultura de sequeiro, pela quantidade e 

distribuição destas chuvas. 

 

Figura 22- Precipitação média anual das cidades da APA Araripe-CE, nos anos estudados.  

 
Fonte: FUNCEME e adaptado por Silva (2013) 

 

As Figuras 23 e 24 mostram bem esta diferença relatada pelos autores. Na Figura 

23, a imagem coincide com o período chuvoso na região. De acordo com os da Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), mesmo como ano de 1987 
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

P
r
e
c
ip

it
a

ç
ã

o
 e

m
 (

m
m

)

Cidades localizadas na APA Araripe- CE

Precipitação nos anos estudados

1987

1997

2007

2011

2012



76 

 

umidade do solo. Com mais 50% da cobertura vegetal da Área de Proteção Ambiental da 

Chapada do Araripe (APA-ARARIPE), esta com o NDVI entre 0,6 e 1. O que corresponde 

uma cobertura vegetal densa. 

Na Figura 24, a falta de umidade no solo foi o fator determinante para a redução 

do NDVI, pois 90% da área apresentou o índice entre 0,0 e 0,4. De acordo com Gurgel et al. 

(2003) e Rodrigues et al. (2009), valores de NDVI até 0,3, são indicativos de áreas de 

vegetação muito rala, ou que está passando por um estresse hídrico e com isto pode ter 

perdido todas as suas folhas. Situação bastante comum na região semiárida, onde a Caatinga 

perde a folhagem no período de estiagem, apresentando NDVI semelhante a solo descoberto. 

 

Figura 23- Imagem recortada e classificada em 05 classes do NDVI da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 23/05/1987). 

 
 

 

 

Figura 24- Imagem recortada e classificada em 05 classes do NDVI da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 12/09/1987). 
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A evolução do NDVI na APA-Araripe, tem forte influência da duração do período 

chuvoso na região. Segundo dados da FUNCEME, no ano de 1997 ocorreram precipitações 

regulares, com chuvas até o mês de julho. Estas precipitações favoreceram de maneira 

positiva para melhorar o NDVI da região. Contudo a área que fica no Estado do Pernambuco, 

não tenha apresentado melhora no índice (FIGURA 25) estes dados estão de acordo com as 

informações do Ministério do Meio Ambiente (2007) e do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (2011), que relata a pressão sobre os recursos naturais na Região do Araripe-PE, com 

o aumento da demanda energética, utilizando-se de lenha para atender o polo gesseiro da 

região.  

No intervalo de 10 anos entre as Figura 24 e 25, percebe-se pouca evolução no 

NDVI. Este período coincide com o aumento da fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), principalmente na área da FLONA-

Araripe e seu entorno, mas o período não foi suficiente para um acrescimo no índice na área. 

 

Figura 25- Imagem recortada e classificada em 05 classes do NDVI da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 23/09/1997). 

 
 

A Figura 26 mesmo sendo do período chuvoso, apresenta característica do período 

de estiagem, pois no mês de janeiro do ano da imagem ocorreram precipitações em torno de 

30 mm, não sendo suficiente para o aumento foliar da vegetação, sendo comparável a Figura 

28 que é do período de estiagem do mesmo ano. No entanto ao se analisar as Figuras 28 e 25, 

percebe-se o incremento no NDVI. Neste intervalo de 20 anos, a evolução do índice foi 

principalmente na área localizada no Estado do Ceará, pois ela engloba a FLONA-Araripe e 

sua zona de amortecimento, com NDVI de 0,6 a 1,0. No entanto, a área localiza em 

Pernambuco tem reduzido o índice nos 20 anos analizados. 
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Estes dados estão de acordo com as informações do Ministério do Meio Ambiente 

(2007), Ministério do Desenvolvimento Agrário (2011) e Mendonça et al. (2009), que ressalta 

a importância da preservação da FLONA-Araripe, no processo de recarga do aquifero e da 

política de preservaçao da vegetaçao que tem contado com o apoio da populaçao local. 

Na Figura 27, ocorreu uma evolução muito positiva, em relação à Figura 25, que é 

também do período de estiagem. Contudo, percebe-se que a vegetação classificada como mata 

úmida e cerrado, ocorre baixa mudança no NDVI. Este resultado indica que o sistema está 

entrando em equilíbrio, pois, mesmo no período de estiagem a vegetação continua com sua 

folhagem, o que não ocorreu em 1987. Pois de acordo com Ferreira et al. (2006), a classe 

arbórea/florestal apresenta menor  variação sazonal relativa devido à maior presença tanto de 

biomassa verde quanto estrutural ao longo do ano, pois este fato foi confirmado por todos os 

índices. 

 

Figura 26- Imagem recortada e classificada em 05 classes do NDVI da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 22/01/2007). 
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Figura 27- Imagem recortada e classificada em 05 classes do NDVI da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 18/08/2007). 

 
 

 

O efeito sazonal vegetação observada nas imagens de satélite é percebido nas 

áreas que passam por mudanças drásticas no ciclo hidrológico, ou por estresse de temperatura. 

Ratana et al. (2005), verificou esta sazonalidade em estudo no Parque Nacional de Brasília, 

que está localizada no bioma do Cerrado. Este efeito foi percebido neste estudo, onde foi 

possível interpolar uma imagem do período chuvoso, com o de estiagem, o NDVI sofreu 

influência negativa com a ausência precipitação. Na Figura 28, ocorreu um amento no NDVI, 

em relação à Figura 27. Com o intervalo de 04 anos de uma para a outra, mas ambas sendo do 

período de estiagem e com a distribuição da precipitação semelhantes. O que representa a 

evolução da vegetação ao longo do período estudado. 

 

Figura 28- Imagem recortada e classificada em 05 classes do NDVI da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 29/08/2011). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

no

0 - 0.2

0.2 - 0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1

0

2

4

6

8

10

12

14

no

0 - 0.2

0.2 - 0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1



80 

 

O NDVI da APA-Araripe no período estudado, onde foram analisadas as imagens 

de 1987 a 2011, apresentou comportamento de sazonalidade, resultado encontrado por outros 

autores em áreas de estudos com características semelhantes (GURGEL et al., 2003; 

RATANA et al., 2005 e RODRIGUES et al., 2009).  

No período de estudo ocorreu elevação do NDVI em quase toda a área da APA-

Araripe que faz parte do Estado do Ceará. No entanto o setor que fica em Pernambuco não 

conseguiu o mesmo desempenho. Este resultado pode ser explicado pela proximidade dos 

órgãos de fiscalização, como os escritórios do IBAMA e do ICMBio (Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade) na cidade do Crato-CE, facilitando as ações de combate a 

exploração de madeira, e realizando o trabalho de conscientização da comunidade em relação 

aos benefícios de preservação da floresta. 

A utilização do NDVI como uma ferramenta para o acompanhamento da evolução 

da vegetação já foi comprovada por vários autores, mas vai depender da necessidade de 

estudo e das condições de cada região. 

Ratana et al. (2005), verificou o efeito da sazonalidade na vegetação do cerrado, 

mesmo concluído a importância do índice, precisa-se de cuidados ao interpretar os valores, 

pois foi percebido que em área de pastagem com alta densidade vegetativa, o NDVI se 

comporta como uma floresta de vegetação elevada chegando a apresentar índice de 0,8. O que 

caracterizava como uma vegetação bem desenvolvida, mas a mesma imagem sendo analisada 

no período de estiagem, este índice reduz para 0,2, o que caracteriza quase solo descoberto. 

No entanto só as imagens não podem responder todas as perguntas sobre o comportamento da 

vegetação, mas sim auxiliar os gestores na tomada de decisão, principalmente quando se 

refere a grandes áreas, ou pela dificuldade de acesso. 

Utilizando uma imagem do satélite Landsat 7 de 10/10/12 foi possível fazer a 

relação entre os índices de NDVI e IAF com a serapilheira acumulada nos biomas estudados. 

Verificou-se uma relação positiva estatisticamente entre os índices com o acúmulo de 

serapilheira (FIGURA 29). No entanto faz-se necessários mais estudos para compreender toda 

a dinâmica da biomassa na Chapada do Araripe, pois um dos fatores mais relevantes na 

produção e decomposição da matéria orgânica no solo da região é a precipitação. O ano de 

2012 ocorreu precipitações abaixo da média (FIGURA 22), o que pode ter contribuído para o 

acumulo de serapilheira na área (TABELA 2).  
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Figura 29- Analise de regressão linear com linha de tendência, equação do gráfico e R
2
 dos 

valores do peso de serapilheira acumulada (g m
2
), com o NDVI (A) e o IAF (B) nos biomas 

estudados na APA-Araripe, em dezembro de 2012. 

 
 

 

O uso de imagens de satelites na verificação do Índice de Área Foliar (IFA) é uma 

importante ferramenta na verificação do vigor e desenvolvimento da vegetação. Mercante et 

al. (2009),  em Cascavel no Paraná, verificaram o comportamento da cultura da soja, e o 

desenvolvimento foliar. Moreira et al. (2005), estudaram o comportamento de cultivares de 

trigo em São Paulo, através do IAF, com a finalidade de estimar a área fotossinteticamente 

ativa.  

No entanto estudos utilizando o IAF, como parâmetro no vigor da vegetação têm 

sido questionados, por causa da baixa relação com o NDVI. De acordo com Costa et al. 

(2002), em estudo no Seridó Núcleo de Desertificação (Rio Grande do Norte / Paraíba, 

Brasil), o IAF nao foi um parâmetro que caracterizou bem a área de estudo. 

De acordo com Zhoefei et al. (2012), em estudo na província de Jiangsu na China, 

também não encontrou relação positiva entre o NDVI e o IAF, não caracterizando a área de 

estudo. Como foi mostrado o IAF é um importante índice. No entanto a finalidade e a 

capacidade de resolução da imagem pode determinar a qualidade da informação. 

Nas Figuras 30 a 35, o IAF apresentou o efeito da sazonalidade das chuvas que 

ocorrem na região estudada. Como nos resultados encontrados por (COSTA et al., 2002 e 

ZHOEFEI et al., 2012). Por causa da grande variabilidade de chuvas na região, o IAF no 

período seco ficou de 0,0 a 0,5. Somente em algumas áreas, onde apresenta maior umidade 

natural, localizadas próximas à escarpa, no setor Oriental da Chapada, o IAF no período seco 

é superior a 01. 

Entretanto, este índice não pode ser totalmente desprezado, mas pode estar 

ocorrendo a menor captação da radiação emitida pelas folhas. Isto pode estar relacionado com 
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as características fisiológicas da vegetação, pois as folhas são coberta com ceras, ou ficam 

coriáceas, com a finalidade de reduzir as perdas d’água pela transpiração. 

 

Figura 30- Imagem recortada e classificada em 05 classes do IAF da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 23/05/1987).  

 
 

 

Figura 31- Imagem recortada e classificada em 05 classes do IAF da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 12/09/1987).  
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Figura 32- Imagem recortada e classificada em 05 classes do IAF da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 23/09/1997).  

 
 

Figura 33- Imagem recortada e classificada em 05 classes do IAF da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 22/01/2007). 

 
 

Figura 34- Imagem recortada e classificada em 05 classes do IAF da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 18/08/2007). 
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Figura 35- Imagem recortada e classificada em 05 classes do IAF da APA-Araripe. Origem 

(Landsat 5 TM 217 065 de 29/08/2011). 

 
 

 

4.3 Acúmulo de serapilheira na APA-Araripe  

 

Vários fatores bióticos e abióticos afetam a produção de serapilheira, tais como: 

tipo de vegetação, altitude, latitude, precipitação, temperatura, regimes de luminosidade, 

relevo, deciduosidade, estágio sucessional, disponibilidade hídrica e características do solo. 

Dependendo das características de cada ecossistema um determinado fator pode prevalecer 

sobre os demais. 

A presença de serapilheira é importante para o estabelecimento da floresta, por 

melhorar as condições para a germinação de sementes e sobrevivência de plântulas, ao 

proteger o solo da insolação direta, minimizando os efeitos da variação de fatores como 

umidade e temperatura do solo. 

O acúmulo de serapilheira na APA-Araripe apresentou variação significativa entre 

os biomas estudados. Na Tabela 2, percebe-se a influencia do sistema fitogeográfico na 

deposição de serapilheira, pois a mata úmida por apresentar maior vigor vegetativo, obteve 

produção de folhas superior estatisticamente aos outros ambientes. No entanto a produção de 

galhos não teve variação significativa nos três biomas. 
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Tabela 2- Acúmulo de serapilheira nos três biomas (mata úmida, cerrado e carrasco) na APA-

Araripe, fracionada em folhas galhos e outros (materiais fragmentado impossibilitando a 

classificação) em (g m
2
), em dezembro de 2012. 

 Folhas Galhos Outros CV% linhas Total 

Mata Úmida 595.72 Aa 203.35 Ab 776.49 Aa 76.52 1575.56 A 

Cerrado 274.98 Bb 241.28 Ab 461.31 ABa 59.21 977.57 B 

Carrasco 209.70 Bab 111.87 Ab 285.70 Ba 69.37 607.27 B 

CV% colunas 53.55 105.81 93.30  60.73 

Médias nas colunas seguidas de mesma letra maiúscula, e minúscula nas linhas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P ≥ 0, 05) 

 

No acúmulo de outros (TABELA 2), apenas o carrasco obteve produção inferior 

estatisticamente aos outros biomas. Os resultados apresentados colaboram com os obtidos 

pelo NDVI, pois foi constatado que as imagens representaram as condições de campo. 

No acúmulo total de serapilheira a mata úmida foi estatisticamente superior aos 

outros biomas. Este resultado esta associado ao porte da floresta, correlacionando com o IAF 

que apresentou resultado superior em todos os períodos do ano (seco ou chuvoso). 

O acúmulo de serapilheira na superfície do solo é regulado pela quantidade de 

material que cai da parte aérea das plantas e sua taxa de decomposição. Esse acúmulo, 

conforme deve-se à quantidade anual de serapilheira menos a taxa anual de decomposição. O 

ritmo da queda da serapilheira é uniforme entre as espécies de árvores que crescem em 

condições similares de clima e solo. 

O acúmulo de serapilheira foi de 15.755,6, 9.775,7 e 6.072,7 Kg ha
-1

, nos biomas 

de mata úmida, cerrado e carrasco, respectivamente. Estes resultados são superiores aos 

encontrados por Lopes (2008), em estudo na Caatinga arbustiva em Iguatu-CE, onde obteve 

um acúmulo médio de 4.831,22 Kg ha
-1

. Em estudo na Caatinga do Seridó Santana (2005) 

obteve uma média anual de 6.286,43 Kg ha
-1

 e Souto (2006) 1.368,33 Kg ha
-1

 em área 

semelhante. Estes resultados mostram a variabilidade do acúmulo de serapilheira. Isto ocorre 

por causa do estádio de desenvolvimento da vegetação e dos fatores climáticos que interfere 

na quantidade produzida e na capacidade de decomposição. 

Caldeira et al. (2007) estudaram  a serapilheira acumulada em Floresta Ombrófila 

Mista Montana Paraná e verificaram 7.990 Kg ha
-1

, mas Clevelario Júnior (1996) em estudo 
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na Floresta Tropical Úmida Baixo Montana, Rio de Janeiro observou um acúmulo de 20.500 

Kg ha
-1

, sendo este um dos resultados mais elevados na literatura.  

Os valores obtidos neste estudo no bioma da mata úmida foi supeior ao 

encontrado por Caldeira et al. (2007), mas inferior ao obtido por Clevelario Júnior (1996). 

Observa-se expressiva diferença entre eles. Por sua vez, os valores elevados de biomassa de 

serapilheira, conforme Clevelario Júnior (1996) estão associados a tempos de renovação altos, 

apresentados geralmente por florestas oligotróficas, como a Floresta Tropical Úmida Baixo 

Montana. Nas florestas com maior escassez de nutrientes, o acúmulo de serapilheira está 

associado às desacelerações da decomposição e não à queda mais intensa de material 

formador. Nas florestas onde é maior a escassez de nutrientes, ocorre maior acúmulo de 

serapilheira, reduzindo a sua velocidade de ciclagem. 

Vários fatores influenciaram nas diferenças entre a serapilheira acumulada. Toda a 

dinâmica das reações no material acumulado na superfície do solo é influenciada por fatores 

do ambiente, temperatura e umidade, pela qualidade inicial do material formador como, por 

exemplo, relação C/N, pelos componentes orgânicos, pela lignina e polifenóis, pelos 

macronutrientes e, em condições especiais, micronutrientes; pelos organismos do solo, como 

fauna, actnomicetos e bactérias entre outros (WEDDERBURN; CARTER, 1999). Na região 

estudada a baixa pluviosidade no período de estiagem contribui para aumentar o estoque de 

serapilheira, baixando a taxa de mineralização, atuando apenas a quebra física.  

A distribuição percentual da serapilheira mostra qual a parte da planta que mais 

contribui com o aporte de matéria orgânica do solo. Na área estudada os resultados divergiram 

dos encontrados por Lopes et al. (2009) e Domingos et al. (1997), pois os autores obtiveram 

mais de 60% da produção de serapilheira de folhas. Enquanto neste trabalho foi contabilizado 

em média 33% de folhas em relação à produção total (TABELA 3). Esta diferença pode ser 

explicada pelo fato de que ao separar a serapilheira coletada na superfície do solo, as folhas 

pequenas e mais fácil de decomposição não são separadas, contribuindo para aumentar a 

percentagem de materiais não identificados (outros).  
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Tabela 3- Distribuição percentual de serapilheira acumulada nos três biomas (mata úmida, 

cerrado e carrasco) na APA-Araripe, fracionada em folhas galhos e outros (materiais 

fragmentado impossibilitando a classificação), em dezembro de 2012. 

% Folhas Galhos Outros 

Mata Úmida 37.81 12.91 49.28 

Cerrado 28.13 24.68 47.19 

Carrasco 34.53 18.42 47.05 

 

A preservação da floresta é importante em todas as regiões, mas na APA-Araripe, 

de acordo com Feitosa, (2012), contribui com o desenvolvimento das comunidades isoladas 

na Chapada do Araripe, fornecendo alimento e produtos fitoterápicos. 

Mendonça et al. (2009), ressalta a importância de preservação da floresta, como 

área de recarga do aquífero que abastece toda a região do cariri cearense. Com o mesmo 

propósito Araújo (2010), descreve a importância do manejo do solo, nas qualidades físicas, 

ressaltando a importância da preservação da serapilheira como cobertura, aumentando o 

aporte de matéria orgânica no solo, melhorando a infiltração desejada por Mendonça et al. 

(2009). 

As políticas públicas são importantes para orientar a população que vive do 

extrativismo na FLONA-Araripe, respeitando suas diferenças e necessidades, com órgãos de 

fiscalização sem ameaças aos menos favorecidos (AUGUSTO e GÓES, 2007). 

A necessidade de preservação é certa, mas a busca de alternativas sustentáveis é 

um desafio que deve ser enfrentado por toda sociedade. Esta é a mesma busca de autores que 

ressaltam a importância da preservação da APA-Araripe. 

As Figuras 36 e 37 mostram a regressão entre a altura da serapilheira e o peso. 

Esta analise foi positiva para todos os biomas estudados, com mais de 80% de linearidade 

entre altura e peso. Este resultado é explicado pela composição da serapilheira, com ausência 

de galhos com diâmetros superiores a 05 cm, o peso das folhas e outros apresentam 

características semelhantes, com densidades muito próximas.  
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Figura 36- Analise de regressão linear com linha de tendência, equação do gráfico e R
2
 dos 

valores do peso de serapilheira acumulada (Kg m
2
), com a altura em (cm), em diferentes 

biomas na APA-Araripe, (A) mata úmida, (B) cerrado, em dezembro de 2012. 

 
 

 

Figura 37- Analise de regressão linear com linha de tendência, equação do gráfico e R
2
 dos 

valores do peso de serapilheira acumulada (Kg m
2
), com a altura em (cm), em diferentes 

biomas na APA-Araripe, (A) carrasco, (B) na APA-Araripe, em dezembro de 2012. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 A escolaridade dos chefes de famílias (pais) da comunidade Catolé em Nova Olinda-CE 

é um fator limitante ao uso de novas técnicas de produção. 

 O cultivo de mandioca é a principal atividade agrícola desenvolvida na comunidade. 

 Os programas de transferências de renda do governo e as aposentadorias rurais 

garantem a melhoria na qualidade de vida da comunidade, mas esta dependência é 

prejudicial a longo prazo. 

 Existe a necessidade de uma política agrária, facilitando o acesso a terra e assistência 

técnica compatível com a realidade da comunidade.  

 As cisternas contribuem com a segurança hídrica, mas é necessário a construção de 

reservatórios de 50 m
3
 por famílias. 

 O monitoramento da floresta através de imagens de satelites mostrou-se uma ferramenta 

eficaz. 

 O IAF mostrou-se pouco eficaz na avaliação temporal da floresta, mas pode ser ajustado 

através de trabalhos futuros. 

 A serapilheira acumulada na superfície do solo foi compatível com o NDVI e o IAF 

apresentado nas imagens. 

 A utilização de imagens de satelites é uma alternativa na fiscalização de atividades 

antrópicas em grandes, ou que seja de difícil acesso. 
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AXEXO A- QUESTIONÁRIO APLICADO NA COMUNIDADE CATOLÉ 

 

1.  Quantas pessoas moram na sua casa? 

_____________________________________________________________________ 

2.  Quais são os membros da sua família? 

(  ) cônjuge; (  ) Filhos; (  ) Netos; (  ) Sogra; (  ) Nora; (  ) Avós; (  ) Outros. 

3. Quantos filhos? 

____________________________________________________________________ 

4. Quem é o chefe da família? 

(  ) Homem; (  ) Mulher 

5. Qual a escolaridade dos pais? 

Pai: (  ) Não alfabetizado; (  ) até a 4ª série; (  ) fundamental completo; (  ) fundamental 

incompleto; (  ) médio incompleto; (  ) médio completo; (  ) superior incompleto; (  ) superior 

completo. 

Mãe: (  ) Não alfabetizado; (  ) até a 4ª série; (  ) fundamental completo; (  ) fundamental 

incompleto; (  ) médio incompleto; (  ) médio completo; (  ) superior incompleto; (  ) superior 

completo. 

6. Qual a escolaridade dos filhos? 

(  ) Não alfabetizado; (  ) até a 4ª série; (  ) fundamental completo; (  ) fundamental 

incompleto; (  ) médio incompleto; (  ) médio completo; (  ) superior incompleto; (  ) superior 

completo. 

7. Qual a sua visão sobre a educação escolar dos filhos? 

(  ) ótima; (  ) boa; (  ) regular; (  ) satisfatória; (  ) ruim; (  ) péssima. 

8.  Vocês acham que o aprendizado dos filhos na escola esta. 

(  ) ótima; (  ) boa; (  ) regular; (  ) satisfatória; (  ) ruim; (  ) péssima. 

9. A sua família recebe algum tipo de beneficio do governo? 

(  ) sim; (  ) não 

10. Quais benefícios são recebidos? 

(  ) Bolsa família; (  ) Bolsa escola; (  ) Aposentadoria rural; (  ) Aposentadoria por invalidez;  

(  ) Aposentadoria por tempo de trabalho; (  ) Outras. 

11.  Quantos benefícios são recebidos? 

_____________________________________________________________________ 

12. Qual o valor dos benefícios recebidos? 

 _____________________________________________________________________ 
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13. Possui cisternas de placa em casa? 

(  ) sim; (  ) não 

14. Quem contribuiu para a construção da cisterna? 

(  ) ONG; (  ) Particular; (  ) Governo; (  ) Outros. 

15. Faz quantos anos que possui cisterna em casa? 

_____________________________________________________________________ 

16. Recebeu algum treinamento para captação e armazenamento d’água da cisterna? 

(  ) sim; (  ) não 

17. Quem ministrou o treinamento? 

(  ) ONG; (  ) Particular; (  ) Governo; (  ) Outros. 

18. Até qual mês dura a água da cisterna? 

_____________________________________________________________________ 

19. Possui barreiro em casa? 

(  ) sim; (  ) não 

20. Faz quantos anos que possui barreiro em casa? 

_____________________________________________________________________ 

21. Até qual mês dura a água do barreiro? 

_____________________________________________________________________ 

22. Qual a situação de sua casa? 

(  ) Própria; (  ) Alugada; (  ) Morador; (  ) outras. 

23.  Qual o tipo de construção de sua casa? 

(  ) Alvenaria; (  ) Taipa; (  ) outras. 

24. Possui terra, e sua área? 

(  ) sim _______________; (  ) não 

25. Quais culturas são cultivadas, e sua área? 

(  ) Feijão _________; (  ) Milho ________; (  ) Fava _______; (  ) Andu ___________; (  ) 

Mandioca _________; (  ) outras _________. 

26. Trabalha co o manejo de agrofloresta, e qual a área utilizada? 

(  ) sim _______________; (  ) não 

27. Quem não possui a posse da terra. Qual a sua forma de acesso a terra? 

(  ) Arrenda; (  ) Meeiro; (  ) Cedida; (  ) outras. 

28. Existe a criação de animais em sua família? 

(  ) sim; (  ) não 

29. Quais os animais criados, e sua quantidade? 
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(  ) Bovinos ______; (  ) Equinos ______; (  ) Ovinos _____; (  ) Caprinos __________; (  ) 

Porcos _________; (  ) Aves _________; (  ) outras _________.. 

30. Qual sua renda familiar por mês? 

_____________________________________________________________________ 

31. Qual atividade é mais importante na renda familiar? 

(  ) Pecuária; (  ) Agricultura; (  ) Benefícios do Governo; (  ) outras. 

32. Você sabe o que é mudança climática? 

 (  ) sim; (  ) não 

33. Você sabe o que é APA Araripe? 

(  ) sim; (  ) não 

34. Você sabe o que é FLONA Araripe? 

(  ) sim; (  ) não 

 


