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O DOMfNIO MORFOCLIMATICO SEMI-AR IDO 
DAS CAATINGAS BRASILEIRAS. 

Aziz Nacib Ab'Sáber 

Na América do Sul ocorrem três núcleos de regiões semi· 
-áridas, bastante separados entre si, inseridos no contexto de uma 
área continental predominantemente úrnlda, De sul para norte, 
sucedem-se os seguintes setores secos, regionalmente siqnificati 
vos, porém percentualmente minoritários em relação aos espaços 
úmidos: 1. diagonal arreica do Cone Sul do continente, altamente 
heterogênea; 2. o domínio das caatingas semi-áridas, do Nordeste 
brasileiro; 3. o domínio semi-árido guajira, na fachada caribiana 
da Venezuela, no extremo nor-noroeste do bloco continental 
su lamericano. 

A mais complexa dessas áreas, correspondente às regiões 
áridas e semi-áridas do Cone Sul, foi designada por De Martonne 
(1935), sob o título sugestivo de diagonal arreica sularnericana. 
No caso, trata-se de toda uma rede coa!escente de setores e 
subsetores áridos e semi-áridos, que se lnicla pelas estepes de 
sérticas frias da Patagonia, desdobrando-se pelos desertos píê 
mônticos dos Andes argentinos, remontando os altiplanos das 
punas andinas do norte do Chile, do noroeste argentino e do 
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sudoeste da Bolívia, e, terminando pelos desertos costeiros 
hiper--áridos, posto que nublados, da costa do Chile e do Peru 
(Demangeot, 1973) 

entre San Juan, Frias e Salinas Grandes. No entanto, a origina 
lidade fitogeográfica do Nordeste Brasileiro, visto em sua área 
nuclear, onde ocorrem tipos complexos de caatingas, parece in 
discutível. 

Separada por um inter-espaço de, no m (nimo, três mil 
quilômetros dessa faixa desértica meridional, ocorre uma com 
pacta região semi-árida, de grande continuidade espacial e de 
indelével "ar de família" morfoclimático, nas depressões inter 
planálticas, quentes e sêcas do Nordeste Brasileiro, que é tam 
bém, o próprio nordeste do continente sulamericano. 

E, por último, na região de Fa1con, ao longo da fachada 
atlanto-carlbiana do norte e noroeste da Venezuela, recorrem 
ambientes semi-áridos, corn . cactáceas, numa paisagem similar 
à da região semi-árida que se estende no noroeste argentino, 
desde San Juan até as proximidades de São Miguel de Tucuman 
e Salinas Grandes. Esta região sêca, denominada guajira, compor 
ta-se como um refúgio fitogeográfico além · Guianas de grande 
importância para a interpretação paleogeográfica e palececolóql 
ca da América do Sul, durante os tempos quaternários. 

O agrupamento de setores áridos e semi-áridos da dia· 
gonal arrelca sulamericana ocupa aproximadamente um espaço 
pouco superior a um milhão de quilômetros. Por sua vez, o Nor 
deste seco do Brasil atinge algumas centenas de milhares de qui 
lômetros quadrados de área, quase contínua. Enquanto que a 
área guajira pode ser medida na escala de algumas dezenas de 
milhares de quilômetros quadrados, em posição marcadamente 
Jitorâr.ea e sublitorânea. A somatória dessas áreas secas, tão sepa 
radas entre sí, tangencia a dois milhões de quilômetros quadra· 
dos, o que equivale a dizer pouco mais de 10% da área total do 
continente. 

Os três núcleos de regiões áridas e semi-áridas do contl 
nente sulamericano possuem condições térmicas totalmente dife 
rentes, assim como, ocupam setores de províncias geológicas ln 
teiramente diversos. Por outro lado, diferem entre s(, tanto do 
ponto de vista hidroclimático e fisiográfico, como também, até 
mesmo no campo estrito da fitogeografia. No interior da diagonal 
arreica do Cone Sul existem diferenças quase totais entre a pro 
víncia florística da Patagônia, os desertos do monte ocidental ar 
gentino, e as punas dos altiplanos andinos, do norte do Chile, do 

· noroeste argentino e do sudoeste da Bolfvia. Por outro lado, não 
há como comparar tais áreas com a dos desertos costeiros do 
Chile e Peru. Aparentemente há uma certa similitude entre a 
vegetação da região guajira com a do nor-noroeste argentino, 
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No que tange ao interesse do presente trabalho é impor 
tante constatar que, opondo-se ao complexo corredor de áreas 
secas do extremo sul, ocorre em área subequatorial e tropical 
muito quente, a região semi-árida brasileira, sujeita a fortes irre 
gularidades pluviométricas, ao longo do espaço e do tempo, com 
frequentes saldos negativos no balanço hídrico sasonal. A diago 
nal arreica do Cone Sul opõe-se o polígono das secas do Nordeste 
Brasileiro. De um lado, regiões secas, frias temperadas, subtropi 
cais e tropicais; topográfica; geológica e fitogeograficamente mui· 
to diferenciadas. Doutra banda, um domínio semi-árido total 
mente superposto por uma província fitogeográfica, constituido 
por ambientes serni-érldos subequatoriais e tropicais, muito quen 
tes, envolvido por faixas úmidas de diferentes índices pluviorné 
tricos, arranjo e ordem de grandeza espacial (domínio amazônico, 
domínio dos chapadões centrais e domínio costeiro atlântico}. 
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1 - Geomorfologia Climática do Nordeste Seco dos climas semi-áridos rústicos até os climas desérticos modera 
dos. Mais de um pesquisador, baseado tão somente em observa 
ções setoriais de facies de paisagem ou de sofisticados índices de 
aridez, têm sido levado a transpor o limite relativo que separa os 
climas semi-áridos dos climas áridos, procurando assim enquadrar 
importantes setores dos sertões secos no conjunto dos climas 
áridos. 

O Nordeste semi-árido ocupa uma área global equivalente 
a aproximadamente 10% do território brasileiro. Com base na 
extensão geral da vegetação das caatingas e, independentemente 
das nuances regionais da semi-aridez, pode-se avaliar o Nordeste 
seco como tendo uma área aproximada da 800.000 km2. Trata-se 
de uma região seca, muito quente, de posição subequatorial, com 
drenagens extensivamente abertas para o mar, posto que dotadas 
de acentuada intermitência sasonal. Por sua vez as terras sertane 
jas do Nordeste constituem um mosaico de solos peculiares de 
regiões semi-áridas quentes, não sujeitas a forte salinização ou 
concrecio narnento cálcico. Possuindo precipitações irregulares 
no tempo e no espaço, cujas médias anuais - apenas para efeitos 
de referência - variam entre 400 e 800 mm, a região apresenta, 
entretanto, temperaturas médias anuais elevadas, as quais tangen- 
ciam 27 a 29°. · 

O "universo" fisiográfico e ecológico do Nordeste serta 
nejo é certamente semi-árido pelo fato de possuir uma estação 
chuvosa relativamente longa, pelo caráter intermitente sasonal de 
seus cursos d'água autóctones, pela ausência de áreas de drena 
gem esporádicas típicas, pela biomassa global da vegetação das 
caatingas, e, pelas condições mínimas - posto que precárias - 
ofertadas por seus solos para atividades agrícolas interfluviais. 
A própria existência de paisagem de excessão, representadas 
pelos "brejos", colocados em encostas de serras ou chapadas, 
em cimeiras de maciços antigos, em pés-de-serras ou em r'')eiras 
ventiladas, constitua uma espécie de contra prova do caráter 
semi-árido do conjunto sertanejo, no interior do qual tais ilhas de 
umidade se inserem. Os "brejos", primariamente tlorestados, 
estão para os sertões semi-áridos tal como os verdadeiros "oásis" 
estão para as regiões desérticas. As florestas galerias, através de 
seus dois tipos regionais - a mata da "craíba" e os carnaubais - 
ora separados espacialmente, ora coexistentes, constituem 
outros tantos documentos do caráter semi-árido predominante 
das terras nordestinas, tomadas como um todo. 

Em seu conjunto, o Nordeste seco constitue uma região 
semi-árida de posição marcadamente azonal. E, desta forma, um 
dos raros exemplos de domínios morfoclimáticos intertropicais, 
colocados em sua maior parte, em latitudes subequatoriais. Não 
é, portanto, um mero segmento de um cinturão zonal de áreas 
semi-áridas. Em seus confins, na direção do Maranhão, da Bahia 
e da Zona da Mata, Ó polígono semi-árido nordestino faz transi 
ções rápidas e complexas para climas subúmidos, antes de ceder 
lugar definitivo para os domínios tropicais úrnidos, que o envol 
vem, pela maior parte de seus quadrantes ("mar de morros" cos 
teiro do Nordeste oriental, Amazônia maranhense, e domínio dos 
cerrados na Bahia, Piauí, sul do Maranhão e norte de Goiás}. 
Em função da escassez relativa das precipitações e dos altos níveis 
de temperatura média, assim como da forte incidência de anos 
secos. de periodocidade variável, existe uma tendência para cola 
car certos trechos mais secos do Nordeste na faixa de amplitude 
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As paisagens e condições ecológicas mais típicas do Nor 
deste sertanejo são encontradas em terrenos cristalinos do setor 
nordestiniano do escudo brasileiro. Além disso, porém, existem 
extensas áreas de extravasamento dos climas e paisagens semi 
-áridas para alguns setores sedimentares das bacias intracratô 
nicas regionais. Tal como ocorre em outros domínios morfocli- 
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máticos e fitogeográficos brasileiros, no interior da área "core" 
os padrões de paisagem dotados de maior tipicidade incidem 
sempre na área principal de exposição dos terrenos antigos, cons 
tituídos por gnaisses, granitos e xistos pré-Cambrianos. No Nor 
deste brasileiro os terrenos cristalinos se traduzem por maciços 
cristalinos, de·diferentes ordens de grandeza espacial (Borborema, 
Baturité, cristas e campos de inselbergs), envolvidos ou inter 
penetrados por largas depressões interplanálticas, oriundas de 
aplainações modernas, referíveis ao Plioceno e ao Quaternário 
1 nferior. Essas depressões - de grandes extensões - exibem rasas 
colinas sujeitas a climas quentes semi-áridos e a drenagens inter· 
mitentes e sasonais. Por sua vez, nos terrenos sedimentares, afe 
tados pelos climas semi-áridos regionais, pode ocorrer, feições 
morfoclimáticas semi-áridas, posto que, de modo menos contí 
nuo, em setores de chapadas baixas, em depressões periféricas 
e depressões monoclinais (extremo oeste da chapada do Ararl 
pe, chapadas sublitorâneas do Rio Grande do Norte, setor rebai 
xado das chapadas cretácicas do interior de Pernambuco, encos 
ta de vales da região sedimentar de Ribeira do Pombal, baixa cha 
pada do Raso da Catarina, na Bahia, entre outras áreas). 

Dentro do grande "core" semi-árido do Brasil Nordeste 
existe, portanto, dois "sub-cores", diferenciados por variáveis 
estruturais, litológicas e hidrológicas. A distribuição espacial 
desses dois grandes setores secos difere substancialmf?nte, já que 
os padrões de paisagens mais ásperos e típicos do conjunfo semi 
-árido regional situam-se nas depressões interplanálticas do setor 
cristalino do Nordeste, desde o norte da Bahia, oeste de Alagoas 
até o Ceará, interior de Pernambuco, Paraíba e Rio. Grande do 
Norte. 

Como era de se prever, à medida que nos afastamos dessa 
área semi-árida principal diferenciam-se e, até certo ponto, mul 
tiplicam-se os tipos de combinações regionais de paisagens secas. 
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, Distribuição espacial das precipitações, segunda cálculos de Strang (1972), 
para o pertodo de 1931-1960. O trsçedo das lsoietes anuais médias, cotejado 
com outros atributos fisiográficos e ecológicos regionais, permite fixar que a 
dominlo das caatingas, em sua área nuclear é delimitável pelas áreas que 
percebem menos de 850 mm por ano, em média. 
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Ocorrem, sobretudo, atenuações da semi-aridez, escalonamento 
e acréscimos nos tipos de vegetação (segundo a compartimenta· 
ção da topografia e a orientação das encostas em relação aos 
ventos ümidos). maior número de meses da correnteza dos cursos 
d'água intermitentes, assim como, faixas transicionais de paisa 
gem com precipitações médias mais elevadas. Com isto introduz 
-se um novo conjunto de variáveis que se soma àquele relacionado 
à constituição geológica dos terrenos. 

As condicionantes climáticas 

O Nordeste Brasileiro é uma região seca intertropical, 
situada em latitudes que se estendem desde as proximidades 
do Equador (30 · 50 Lat. Sul) até áreas tropicais ( 15º - 170 
Lat. Sul}, incidindo sobre áreas interplanálticas do setor nordes 
te e leste do Planalto Brasileiro. 

Trata-se de uma das áreas semi-áridas mais quentes do 
globo. O sistema climático regional envolve uma fortíssima 
entrada de energia solar, ao lado de precipitações relativamente 
escassas e muito irregulares. Na área principal do domínio seco 
nordestino, as médias térmicas anuais são muito elevadas e 
relativamente constantes, o sei lando entre 26 e 27º. Por sua vez, 
as precipitações concentradas em torno dos meses de verão 
- são irregulares no espaço e no tempo, totalizando médias 
anuais que variam entre 300 e 250 mm, na área "core" do es 
paço serni-árido regional. Disso resulta um balanço hºídrico 
altamente desfavorável, que se traduz diretamente nos fatos 
hidrológicos regionais, através de rios intermitentes sasonais, 
interessando áreas de centenas de milhares de quilômetros 
quadrados de extensão. Nesse sentido, apenas o rio São Francis 
co. na categoria de rio tipicamente alóctono, atravessa a região 
de clima seco. sob a forma de curso perene. 

1 

' 
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O Nordeste seco é uma área de climas semi-áridos quen 
tes, colocada em posição marginal em relação ao cinturão dos cli 
mas áridos e semi-áridos tropicais e subtropicais do globo. Efeti 
vamente, os climas sertanejos do Nordeste constituem-se em uma 
excessão em relação aos climas zonais, peculiares à faixa de 
latitudes similares. Pode ser caracterizado, nesse sentido, como 
um clima de posição azonal, de expressão regional, afetando um 
espaço geográfico global de 700.000 a 800.000 km2 de área. 
Em torno de protótipos, o clima sertanejo do Nordeste está para 
o clima tropical do domínio do cerrado, na mesma proporção em 
que alguns climas senegaleses estão para o clima sudanês. A dife 
rença principal é que na Africa a degradação das precipitações 
assim como o aumento das amplitudes térmicas se fazem por 
interiorização e continentalidade, enquanto que no Nordeste 
algumas faixas semi-áridas atingem até à própria costa (caso do 
Ceará e do Rio Grande do Norte). 

Os conhecimentos disponíveis de meteorologia e .clima 
tologia dinâmicas para explicar a incidência de semi-aridez em 
latitudes subequatoriais, no Nordeste do Brasil, são relativamente 
incompletos. Com base em uma nova infra-estrutura de fontes de 
obtenção de dados (rede mais densa de estações meteorológicas, 
radiosondas e balões pilotos), deveremos progredir muito, nos 
próximos anos, no campo dos conhecimentos climáticos. A 
aplicação correta e integrada de variáveis que participam da con 
juntura climática regional, poderá vir a ser um exemplo de apli 
cação de análise sistêmica ao conhecimento dos climas regionais. 
No momento, temos que nos contentar com algumas aproxi 
mações, dignas de maior crédito. 

Em termos de atuação regional das massas de ar - predo 
minantes do espaço geográfico intertropical brasileiro - o Nor 
deste seco está principalmente sujeito aos sistemas Em (Equato 
rial marítimo), Ta (Tropical atlântico), e às eventuais interferên- 
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elas da FPA (Frente Polar Atlântica). A massa de ar Em, movi 
mentada pelos alfseos de SE, com aí quente, 1 ímpido e relati· 
vamente seco, flutua por grande espaço de tempo, durante o ano, 
no interior dos sertões, ocasionando perturbações na zona cos 
teira, com chuvas de inverno, e grande estabilidade nos tipos de 
tempo da área sertaneja. Apenas, por ocasião da ampliação da 
área de atuaçãó da massa de ar Ec (Equatorial continental}, por 
ocasião do deslocamento da convergência intertropical, para 
leste e para sul, ocorrem chuvas de verão, escassas e irregulares, 
relacionadas a interferências de submassas úmidas com o ar 
quente predominantemente nos sertões. Suspeita-se a existência 
de descontinuidades importantes entre Em e Ta, assim como 
entre Em e Ec, suficientemente acentuadas para introduzir 
perturbações geradoras de chuvas dentro do teatro g_eográfico 
dominado pelo ar quente e seco, correspondente ao braço ociden 
tal extremo da massa de ar continental marítima, introduzida 
pelos af íseos de sudeste. Movimentos verticais importantes, 
associados a deslocamentos de leste para oeste, respondem por 
chuvas de "trovoadas" dispersas nas áreas interplanãltlcas e con 
centradas nos bordos orientais e sul - orientais das escarpas de 
maciços antigos (Borborema, Baturitél. ou bordos de chapadas 
e "serrinhas". Perturbações outras, forçadas pela penetração 
extrema do ar polar atlântico, incidem predominantemente na 
zona costeira oriental e regiões sublitorâneas de paisagens agres 
tes, sobretudo r,o decorrer do inverno. O certo é que a massa de 
ar continental marítima após penetrar nos sertões e deixar parte 
de sua umidade na zona da mata, transforma-se em uma qrandio 
sa célula de retenção à expansão da massa de ar equatorial contl 
nental, ainda que esta última tenha condições de provocar preci 
pitações dispersas, peculiares ao mundo semi-árido. do tipo popu 
larmente conhecido por "chuvas de trovoadas". 

gráfico nordestino interior, pela maior parte do ano. Apesar de 
suas expansões e retrações relativas, tais massas de ar quente e 
seco conformam uma espécie de grande célula de alta pressão 
nos sertões, dificultando a penetração da massa de ar equatorial 
continental, nos meses de julho a dezembro. O forte efeito·de 
retenção efetuado pelo ar quente e seco dessas massas de ar, 
semi-estacionárias no Nordeste, é tanto mais extraordinário 
porque Ec no verão consegue ingressar fundo no Planalto Brasilei 
ro, desde a Amazônia até ao Sul do país, atingindo boa parte do 
Planalto Meridional {Paraná e Santa Catarina}. No entanto Ec 
é quase impotente para ultrapassar o NE ocidental e regar os ser· 
tões secos com chuvas mais constantes e generalizadas. Acresce, 
ainda, o fato de que em sua marcha para o Sul Ec expulsa os 
remanescentes do ar Polar atlântico (Pa), provocando desconti 
nuidades e perturbações frequentes e espacialmente amplas. O 
contacto entre massas de ar quentes e secas entre si e com as mas 
sas quentes e úmidas de Ec, não beneficia em muito as depressões 
intermontanas e interplanálticas nordestinas, que perrrunecern 
como áreas de sombras de chuva. Os sertões nordestinos, quando 
muito ficam sujeitos às perturbações locais e descontínuas das 
"trovoadas". Recebendo pouca chuva, ou quase nada nos meses 
de inverno, passam a receber um quantum de precipitações, tam 
bém irrizório, sobretudo quando comparado com o que acontece 
na Amazônia, no domínio dos cerrados ou no domínio tropical 
atlântico. O total anual de chuvas entrado nos sertões é inferior 
à metade da média recebido pelas regiões situadas no domínio 
dos cerrados ou nas áreas costeiras atlânticas. Frequentemente a 
relação é de 1 para 3, ou mesmo 1 para 4, excepcionalmente 1 
para 5. · 

• Mixto de clima senegalês rústico e de clima kalahariano, 
a área seca do Nordeste brasileiro recai em padrões transiclo 
nais, que a colocam a um tempo distante dos climas de savanas 
e cerrados e dos climas desérticos típicos de áreas quentes. A 

O importante a considerar é que as massas de ar equato 
riais marítimas e tropicais atlânticas permanecem rio espaço geo- 
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SEGI.N>O GEOOGE H HARGREAVES ( l 974 l 
Com mod1ficaçõo de leoendo 

uma grande entrada de energia solar corresponde uma forte 
evaporação que neutraliza os efeitos das escassas chuvas sasonais, 
em termos de recursos hídricos e agrícolas. Na realidade, o quan 
tum de precipitações médias anuais, que seria suficiente para 
atender qualquer área de climas mesotérrnicos, é precário e insu 
ficiente em relação ã forte taxa de evaporação que incide sobre os 
sertões secos. 

Computando a evapotranspiração potencial, a precipita· 
ção depende, e as diferenças entre tais índices, para obter os 
saldos negativos ou positivos (moisture deiicits), aplicados a 
723 localidades nordestinas, situadas no interior ou nas margens 
do polígono das secas, George Hargreaves (1973, 1974} estabele 
ceu uma importante classificação agroclimática para o Nordeste, 
corno um todo. Tal pesquisa, ainda que não especifir.amente feita 
para distinguir regiões ou subregiões climáticas, constitui um bom 
ponto de partida analítico para a cartografação das modalidades 
regionais de semi-aridez nordestina. 
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Hargreaves, entretanto, utilizou expressões de consenso 
puramente climático, muito rígidas, para designar agrupamento 
de áreas agro-climáticas, fato que pode dar motivos para muitas 
confusões. O autor agrupou as quatro faixas principais que 
identificou no interior do Nordeste seco, através designativos 
simplistas: very arid, arid, semi-arid e wet dry. Temos receio de 
que tais expressões possam incompatibilizar-se com termos simi 
lares, usados para designar regiões efetivamente desérticas quando 
aplicados a áreas efetivamente semi-áridas. O Nordeste seco é um 
complexo fisiográfico - climático, hidrológico e ecológico-tipica 
mente semi-árido. Não há desertos, nem tão poucoeolizaçãoatual 
ou arreismo marcante. Não existe ali nem mesmo feições endorrei 
cas, peculiares a outras regiões semi-áridas rústicas do globo. 
Daí porque procuramos modificar, a título provisório e com base 
nos conhecimentos de campo, relativos aos diferentes atributos 

r..., 

o., __ 
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Distribuição especiet dos semestres mais chuvosos no Grande Nordeste, 
segundo técnicos do MINTER·SUDENE (José Otamar de.e Carvalho, 1973). 
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que compõem os ecossistemas regionais,as expressões propostas no 
mapa que resume as observações regionais de Hargreaves. Esta 
mos convencidos que o esforço de Hargreaves possui uma utilida 
de plena, para os fins a que se destina, mas que não pode ser acei 
to como caracterização definitiva de faixas áridas e sernl-árldas.. 
ou seja, desérticas e subdesérticas, do Nordeste seco. As faixas 
tidas pelo autor como very arid, foram modificadas para áreas 
semi-áridas acentuadas e subdesértlcas, O que se designou por 
áridas, foram tomadas como semi-áridas rústicas. Para o caso 

· das áreas ditas semi-áridas utilizamos a expressão semi-árida 
moderada. Enquanto que para as áreas ditas wet dry introduzi· 
mos ·as .expressões subúmldas passando a úmido. De qualquer 
forma o que importa não são os termos e sim o excelente traba 
lho feito pelo autor com vistas a d iferenciação dos agrupamentos 
de áreas e subáreas secas do Nordeste sertanejo. E, mais do que 
isso, as consequências cartográficas do trabalho de Hargreaves, 
o qual, de imediato, teve suficiente sensibilidade para estabelecer 
detalhadamente o mosaico das nuances de serni-arldez dos ~ertões 
e agrestes nordestinos. 

Evidentemente, o estudo das características das precl 
pitaç:ões torna-se fundamental para o entendimento dos fluxos 
biogênicos e hidrológicos dos sertões e para a compreensão das 
condicionantes agro-climáticas regionais. O Nordeste seco, ele 
próprio, tem sua conformação geográfica baseado em limites crí 
ticos de precipitações. Pode-se considerar como "core" do dorní 
nio semi-árido brasileiro tudo aquilo que está no interior das 
isohietas de 800 mm anuais, médios. Dentro desse limite, os 
totais médios de localidades sertanejas; variam desde 260 mrri 
anuais até aproximadamente 750-800 mm. Qualquer agrupamen· 
to de localldades secas feito pelo critério dos totais médios 
anuais pode nos dar uma primeira idéia do arranjo das faixas de 
maior ou menor quantidade global de recursos hídricos. O cri 
tério proposto por George Hargreaves, entrementes, tem uma 
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série de vantagens acessórias, pelo rigor do balanço hídrico pro 
posto e pela homogeneidade da computação efetuada, abrangen 
do 723 localidades nordestinas. Várias tentativas anteriores, para 
diferenciar as nuances da semi-aridez nordestina, tornaram-se 
rapidamente obsoletas, desde que Hargreaves publicou a síntese 
de seus trabalhos, jogando os resultados obtidos em um mapa. 
Cotejado com mapas anteriores (publicados pela American Geo 
graphica/ Society e pela Sudene) o mapa da distribuição das áreas 
secas do Nordeste, de Hargreaves, tem o caráter de um detalha 
menta analítico, realizado por computação criteriosa e bem pla 
nejada. Ainda assim, porém, não se constitui em última palavra, 
em termos de uma verdadeira análise sistêmica dirigida ao conhe 
cimento do clima nordestino. 

2 - Posição dos Solos de Areas Secas nos Sertões do Nordeste 
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Entre os componentes básicos das paisagens sertanejas, 
os solos regionais se constituem, talvez, no documento mais 
importante do caráter semi-árido global da região. Pode se tomar 
corno ponto de partida decisivo para a caracterização da área 
como sendo uma região climática e ecológica semi-árida inter· 
tropical - dotada de drenagem extensivamente aberta e intermi 
tente - o fato de os sertões nordestinos possuírem um "stock" 
global de solos muito mais rico em massa e em importância 
agro-pastoril do que a média das regiões semi-áridas conhecidas. 

IOIQ 

• '9' .,. m " r• É certo que as caatingas constituem tipos variados de 
vegetação xeromórficas, dotadas de uma bio-rnassa importante 
em termos de tapete vegetal. Por sua vez, os solos da província 
ecológica das caatingas, constituem-se em um suporte extensivo 
de uma conjuntura biogeográfica que escapa do campo da áridês 
sensu strictu, ao mesmo tempo que permanece d istanto do cam 
po das paisagens tropicais úmidas, propriamente ditas. As caatin- 

- gas com lajedos, matacões e ou campos de inselbergs, nem sempre 

Distribuição espacial da incidência de secas no Grande Nordeste, segundo 
técnicos do MINTER-SUDENE (José Otamar de Carvalho, 1973). 
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Os solos que revestem os interflúvios das colinas sertane 
jas formam. mosaicos não muito complicados de cobertura pedo 
lógica, comportando via-de-reçra os seguintes tipos genéricos: 

fraca e problemática, devido a dificuldade para vencer 
a contractibilidade das argilas. À custa de um trata· 
mento agronômico mais adequado talvez os vertissotos 
nordestinos possam contribuir, no futuro, para a arn- · 
ptlação do espaço agrícola regional, segundo o agrôno 
mo e pedólogo José de Oliveira Melo. Existem razões 
para se acreditar que os vertissolos nordestinos consti 
tuem um agrupamento de solos ditos pedoclimáticos. 

correspondem a sítios de aridês extremada, porém muitas vezes 
são apenas casos particulares de padrões de paisagens (geotopos, 
para usar uma linguagem de Bertrand), ou arranjos particulares 
da estrutura superficial da paisagem. Nesse sentido, trata-se mais 
de fatos referíveis à aridês rochosa do que propriamente feições 
desérticas no interior do domf nio das caatingas. 

1. Solos escuros e castanhos, com argilas expansivas (Ver· 
tissolos). Comuns nas plataformas interfluviais corres 
pondentes às superfícies aplainadas modernas dos 
sertões. Solos com falta d'água na estação seca e exces 
so no período chuvoso. Solos formados sobretudo em 
rochas cristalofilianas e lentes de calcáreos metamór 
ficos, assim como, em formações pleistocênicas, tais 
como calcáreos das caatingas. Sujeito a argilificação 
sub-superficial, em condições seml-ãrldas quentes, 
com a formação de argilas nobres, do tipo rnontrnori 
lonita. Tais argilas são altamente expansivas, sofrendo 
inchação pela absorção de água na época das chuvas e 
contração e fendilhamento por ocasião da estiagem. 

Solos típicos das "serras secas", das cabe 
ceiras de drenagem nascidas no interior das colinas 
interplanálticas, e, dos níveis de terraços mantidos 
por calcáreos das caatingas. Enorme área de extensão 
no interior dos sertões, desde o Sudoeste do Ceará até 
o interior do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba 
e de Pernambuco, vale do São Francisco baiano-per· 
nambucano. Areas de caatingas ralas, com pequenas 
árvores esparsas, . ervas e gramíneas. Predominância 
de pastagens pobres do sertão, com agricultura muito 

2. Solos com horizontes B solonético, restrito a manchas 
nas baixas encostas de determinadas áreas sertanejas 
do Ceará e do norte da Bahia. Ocorrem, via de regra 
em níveis mais baixos dos sertões secos, em coexls 
tência regional com vertissolos. Solos com horizonte A 
arenoso claro e horizonte B com forte concentração de 
argilas e alto teor de sódio, formando estrutura colunar 
sub-superficial em conjunto quase impermeável. Via de 
regra as manchas de solonetz dos sertões são ocupadas 
por uma cobertura de ervas e gramíneas e por arbore 
tos dispersos das caatingas, adaptados a suportar os 
altos teores sub-superficiais de sódio, como também ao 
encharcamento habitual de tais solos estão sujeitos, no 
período chuvoso. Nesses solos ocorre a paisagem dos 
"ariscos" nordestinos, que se traduzem por faixas 
campestres, ralas e pobres, pontilhadas de arboretos, 
constituindo-se em um geofacies de savanas no dorn í 
nio semi-árido das caatingas. Somente é possível agri 
cultura nos "ariscos" quando o horizonte A, arenoso 
esbranquiçado, é bastante espesso superior a 80 cm de 
profundidade, segundo Oliveira Melo. Nesses raros 
casos, o trinômio agrícola dos solos sertanejos mais 
ricos, pode ser desenvolvido em manchas de "ariscos". 
Na topografia, os "ariscos" sempre ocupam baixas 
encostas e terraços arenosos contrastando muito com 
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as paisagens predominantes nos interflúvios das colinas 
sertanejas. Os "ariscos" estão para os sertões secos tal 
como as "veredas" estão para os cerrados. Os solos 
solonéticos do Nordeste podem ser considerados tí 
picos Aridissolos, refletindo algumas das condições 
climáticas semi-áridas mais rústicas dos sertões, corre 
lacionando-se a fases pedogênicas atuais e subatuais, 
penecontemporaneamente ã formação da maior parte 
dos vertissolos. 

J -mamelonizadas - oonstituem-se nos mais importantes 
solos agrícolas dos sertões. Acreditamos que, em certo 
momento do Plelstocsno Superior, existiu nas áreas de 
ocorrências de tais tipos de solos, paisagens e ecoJogias 
subúmidas, responsáveis pela fertilização. Manchas de 
matas secas, caatingas arbóreas densas, ou até mesmo 
florestas tropicais, podem ter ocorrido em tais áreas, 
antes da ampliação ou generalização das condições 
semi-áridas no domínio morfoclimático 'das caatingas. 

A consequência principal da existência de 
solos vermelhos nos sertões reside na implantação de 
uma agricultura regional, baseada em cultura do algo· 
dão em produção de cereais, tais como, feijão, milho e 
mandioca. Pelo fato de ser possível a agricultura do 
milho em algumas dessas áreas é possível pensar que 
em alguns casos existam condições topoclimáticas 
grossomodo subúmidas, ainda hoje vigentes nesse 
geofacies paisagístico dos sertões cearenses e baianos. 

3. Solos vermelhos dos sertões, com horizonte B pris 
mático (e ou, em blocos subangu!ares. Situados, via 
de regra nos setores interfluviais mais elevados das 
colinas interplanálticas sertanejas. Preservados sobretu 
do onde a topografia colinosa dos sertões comporta 
remanescentes da superfície sertaneja velha, que foi 
extremamente reduzida no espaço geográfico sertane 
jo, pela desmesurada ampliação do aplainamento pllo 
·pleistocênico, responsável pela superfície sertaneja 
moderna (Ab'Sáber, 1972). No Ceará central, em pe 
quenas áreas do alto sertão de Pernambuco, e, em 
trechos restritos do Rio Grande do Norte e de Alagoas, 
ocorrem colinas sertanejas mais elevadas e maciças, 
dotadas de vertentes convexizadas ou ligeiramente 
mamelonizadas, revestidas por caatingas densas esta· 
belecidas em velhos solos vermelhos. Trata-se de verda 
d eiras manchas de paleosolos ferra I Iticos, não desflq u 
rados pelas fases mais recentes da pedogênese sertaneja, 
responsável pela predominância de vertissofos, atfisso 
Jos e arldissolos em geral. 

Os solos vermelhos dos sertões, localizados 
em setores topográficos mais elevados do conjunto 
das colinas sertanejas - dotados de horizonte B em 
blocos subangulares nas vertentes convexas ou semi- 

1 
l 

4. Solos esqueléticos e litossolos (Entissolos), das "serras 
secas" e das caatingas rochosas, em áreas de lajedos, 
"boulders" e "inselbergs". Conjunto de manchas e 
faixas descont(nuas de áreas de exposição de rochas, 
em escarpas e serras secas, com embrionária formação 
de solos. As películas superficiais de alteração contí 
guas aos setores rochosos criam verdadeiros casos de 
litossolos ou solos esqueléticos. E de se notar que no 
entremeio dos setores rochosos e dos litossolos, nas 
serras não servidas por chuvas orográficas frequentes 
ocorrem delgadas bolsas de vertissolos, conforme 
constatação de José de Oliveira Melo (Ceará). 

Além dos solos citados existem referências esparsas sobre 
alguns solos ·calcimórficos, ainda mal estudados, que ocorrem no 
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Ceará, no Rio Grande do Norte e na Bahia. O pedólogo Oliveira 
'Melo (1964) refere-se a alguns solos desse tipo, dotados do hori 
zonte B textura! sobre carbonatos, cuja área de ocorrência se 
restringiria a faixas de serras secas subúmidas, em n !veis de encos 
tas situados acima de 400 metros no Ceará. Alguns outros tipos 
de solos calcimórficos têm sido registrados, em áreas restritas, na 
Bahia e no Rio-Grande do Norte. É de se anotar que alguns dos 
solos carbonãticos do Nordeste seco são paleossolos, atualmente 
em transformação para vertissolos (vale do São Francisco). 

existe concentrações fortes de cloretos e carbonatos de sódio. 
i; de se notar que na toponímia do interior do Nordeste existem 
referências a "salgados", tanto na Bahia, como na Paraíba e Rio 
Grande do Norte. Trata-se de pequenas áreas de concentração 
local de solos halom6rficos, reconhecidos pelos sertanejos, nas 
várzeas e leitos de estiagem de rios esporádicos ou intermitentes. 
Não fôra o caráter exorreico da drenagem nordestina, provavel 
mente, a extensão total dos solos salinos deveria ser rnuitrsslrno 
maior. Ao que parece, a taxa de pluviosidade regional e o caráter 
"aberto" da drenagem facilitam a lavagem dos sais dissolvidos de 
rochas regionais, e sua consequente evacuação para as regiões 
costeiras e fundos de estuários das áreas onde a semi-aridês chega 
ao litoral (Ceará, Rio Grande do Norte). 

As áreas de contacto e transição entre o domínio semi 
-árido e. os domínios tropicais úmidos apresentam grande varie 
dade de solos, ora mais aparentados com os da área seca, ora filia· 
dos aos solos dos "brejos" e áreas "abrejadas", incluindo casos 
particulares de faixas de solos • tampões, localizados em faixas 
intermediárias entre as caatingas e as florestas tropicais úrnldas 
(caso dos solos da mata do cipó, na região de Poções (Bahia). 
Ocorrem, ainda, nas faixas de transição e contacto, solos com 
horizonte B textura! sobre "PI inthite" das Barreiras (e ou) do Pré 
-Cambriano. Em alguns casos, como cita Oliveira Melo (1964), 
existem solos concrecionários sobre "Plinthite" das Barreiras, 
em áreas subúmidas, nos arredores da própria cidade de Fortaleza 
(Ceará). 

Levando-se em conta que as principais áreas semi-áridas 
do Nordeste brasileiro encontram-se em depressões interplanál 
ticas colinosas (situadas entre um maciço antigo e outro setor de 
maciço antigo, entre um maciço antigo e uma escarpa e• j cuesta, 
entre um bordo de chapada e outra chapada, ou, em áreas de 
rebaixamento interior de um maciço antigo, ou rebaixamentos 
regionais de chapadas, ou até mesmo em depressões monoclinais) 
pode-se afiançar que no interior 'de tais depressões onduladas e 
relativamente secas predominam solos de regiões semi-áridas 
ou subdesérticas quentes, sujeitas a drenagens intermitentes 
sazonais, abertas para o mar. Ocorrem sobretudo diferentes 
tipos de vertlssolos, alguns solonetz e litosso!os. As eventuais 
e importantes manchas de solos vermelhos sertanejos parecem 
ligar-se a heranças paleoclimáticas e ou condições topoclimáticas 
especiais {Ceará e Bahia). Os vertissolos predominam largamente 
nos sertões secos, com diversas variedades regionais. Por sua vez, 
os solonetz têm uma distribuição especial relativamente dimi 
nuta. Enquanto que os lítosso los sertanejos restringem-se aos laje 
dos das caatingas rochosas, e a campos de matacões ou "mares de 
pedras", e a inselbergs e cristas rochosas, existentes no interior 

Aos solos interfluviais agregam-se os solos dispostos nas 
faixas restritas de aluviação dos cursos d'água sertanejos. Trata-se, 
no caso, de solos aluviais típicos, formados por processos ftuvio 
-aluvials em raios intermitentes exorreicos, em setores de várzeas 
e baixios, coroas e canais laterais, e ribanceiras (diques margi 
nais). Em sua grande maioria são solos aluviais e hidrom6rficos 
{inseptissolos). As ocorrências de solos salinos são diminutas, 
restringindo-se principalmente aos baixos vales dos rios norte 
rlo-qrandeses e cearenses, . onde ocorrem rasos aluviais semi· 
-desnudos, sujeitos ã formação de "salões", onde efetivamente 
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das depressões interplanálticas. 

Lateralmente, as escarpas ou bordos de erosão que enqua 
dram as depressões interplanálticas ou intermontanas - que 
formam desvãos rebaixados de 5 a 120 km de extensão - podem 
exibir agrupamentos de solos, completamente opostos. Ocorrem 
"serras secas" e "serras úmidas" nos bordos que limitam as de 
pressões. Nas escarpas não expostas aos ventos úrnldos ocorrem 
setores rochosos, lltossolos e solos esqueléticos, e, eventuais 
embriões de vertissolos em pequenas bolsas superficiais, no entre 
meio de rochas e litossolos. Tal fato, aliás, autoriza-nos a pensar 
que os solos atuais especificamente correlativos do clima nordes 
tino - pertencem à ordem dos vertissolos. Entretanto, talvez, 
ocorram também vertissolos subatuais ou mais antigos. 

Nas escarpas voltadas para os ventos úmidos e sujeitos a 
frequentes chuvas orográficas, ocorrem solos ferruginosos pro 
fundos, com horizonte B textural, similares aos red yellow 
podzolic de outras áreas tropicais úmidas brasileiras. Trata-se, 
no caso, de "brejos" de encosta ou de cimeira - e, eventualmen 
te, de "brejos" de pés-de-serra - dotados de paisagens e ecologias 
altamente contrastantes em relação aos sertões que lhe são contf 
guos. Evidentemente, trata-se de solos de excessão, localizados 
em áreas que escapam à semi-aridez regional, constituindo-se em 
notáveis refúgios de florestas tropicais brasi letras, 

Em termos de regiões geopedológicas, o Nordeste ·seco 
é a região do país que menos apresenta o domínio brasileiro de 
pedalfers, ficando porém igualmente equidistante das áreas de 
pedocals típicos, conhecidos alhures. Identicamente, o domínio 
seco do país está muito longe de ser considerada área típica de 
solos salinos, Daí - a nosso ver - decorre sua originalidade de 
conjunto, sua força relativa em termos agropastorís, e, também, 
o seu próprio grande drama humano. Isto porque, sem que 
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possam ser considerados desérticos, os rústicos sertões seml-ãrl 
dos do Nordeste, alojam uma população rural quantitativamente 
acima do seu otimum, sobretudo em face de uma estrutura agrá 
ria rígida e de uma fertilidade humana excepcional. (*) 

3 - A Drenagem Intermitente Sazonal Exorreica do Nordeste 
Brasileiro 

O domínio das caatingas tem uma hidrologia típica de 
região semi-árida intertropical. Em seu conjunto a região possue 
u1r1a drenagem exorreica, dotada de cursos d'água intermitentes 
sazonais. Nos anos reconhecidamente secos a drenagem passa a 
ter um funcionamento tipicamente esporádico, nas áreas mais 
afetadas pela escassez e irregularidade das precipitações. Desta 
forma, os rios do domínio semi-árido brasileiro funcionam como 
cursos intermitentes estacionais por diversos anos. Bruscamente, 
porém, com o advento de um ano árido, os mesmos rios, normal 
mente intermitentes, passam a se comportar como cursos d'água 
esporádicos do tipo "ueds" ou "flash flood", É de se notar que 
este caráter temporário de "rios desérticos", adquirido pelos cur 
sos d'água nordestinos nas grandes secas, é tanto mais pronuncia 
do para a nervura menor da drenagem do que para os rios princi 
pais. Isto porque, os pequenos cursos d'água nascidos nas encos 
tas de serras ou desenvolvidos nas depressões interplanálticas 

(") A redação das notas sobre relações entre solos e geomorfologia do Nor 
deste sêco, aqui intentada foi feita à custa de uma bibliografia fragmentária 
e reconhecidamente incompleta. Utilizamos sobretudo os trabalhos e a 
experiência de campo dos colegas José de Oliveira Melo (19641 e Marcos 
José Nogueira de Souza (1972; 19731. Temos conhecimento de que, através 
de esforço concentrado e sistemático, a SUDENE, o RADAM e outros 
órgãos federais e estaduais, já foi mapeado e estudado todo o Nordeste 
brasileiro, em diversas escalas e com alto nrvel de padronização de nomen 
clatura pedológica. Os escritos ora divulgados conservam a redação original 
de uma conferência apresentada em 1974, em Fortaleza (Ce). 
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sertanejas - alimentados por chuvas de "trovoadas" - têm uma 
tendência natural para o regime de rios efêmeros ou esporádicos. 
Os rios adquirem o caráter de intermitentes sazonais quase que 
exclusivamente por se beneficiarem das alternâncias regionais 
da alimentação fornecida pelo conjunto das pequenas sub-bacias 
hidrográficas. Nas épocas de grandes chuvas, correspondentes 
aos anos de máxima precipitação, ocorre sempre uma super 
-alimentação dos cursos d'água principais, criando-se o fenômeno 
paradoxal das inundações. Estas, por seu turno, circunscrevem-se 
apenas aos períodos mais chuvosos do ano, através sucessivos 
"picos", após os quais os rios perdem de novo, por 5 ou 6 meses 
a sua correnteza. Portanto, a despeito das grandes chuvas de 
verão-outono, os rios nordestinos nunca deixam de ser intermi 
tentes sazonais. 

~~rJ 
~~ 
1 • 
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· De um modo geral, e, levando-se em conta apenas os 
anos considerados chuvosos - "fortes" ou "médios" - os rios· 
nordestinos correm a metade do ano e perdem a correnteza. na 
outra metade. Iniciando-se dos meados para fins de dezembro, 
as chuvas de verão deslancham o processo de alimentação fluvial 
das sub-bacias hidrográficas, ocasionando o festejado fenômeno 
natural da "chegada do rio", que é mais propriamente uma che 
gada irregular da estação das águas. No primeiro mês de chuvas 
[dezembro-janeiro}, a drenagem, em termos regionais é nitida 
mente semi-esporádica ou até mesmo efêmera. Ela se firma a 
partir de fevereiro até fins de março, ainda que através de suces 
sivos "picos" e baixas repentinas. O término do período de 
correnteza se faz de maio a junho ou de junho a julho, através 
um decréscimo gradual o continuado. Esta fase terminal parece 
indicar que após a cessação das chuvas existe uma alimentação 
residual final dependente exclusivamente da alimentação pelo 
lençol d'água. Desde o momento que não mais chove e nem mais 
o saldo d'água do lençol pode alimentar a correnteza, processa-se 
a grande inversão hidrológica responsável pelo corte total da 

As regiões secas do Nordeste situam-se, predominantemente, nas 
áreas de exposição de terrenos cristalinos e cristalopilianas. 

Os limites da regiaõ semi-árida incluem, entretanto, áreas sedimen 
tares do Píaul, da Bahia, de Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
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correnteza: o rio passa a realimentar o lençol a partir de seu 
próprio leito arenoso. Por sua vez, nas áreas interfluviais, daí por 
diante, os lençóis sofrem uma baixa notável, fato que impossibi 
lita a abertura de poços do tipo comum existente em vastas áreas 
do Brasil inter e subtropical. Evidentemente, é possível obter-se 
água - através de pequenas perfurações - a partir do fundo 
arenoso do rio seco. Nos interflúvios, porém, apenas em algumas 
áreas preferenciais pode-se abrir "cacimbas" amplas e rasas, que 
sob a forma água barrenta é conservada para uma eventual e res 
trita alimentação do gado. Daí porque tais "cacimbas" são 
sempre cercadas e dotadas de porteiras. Um grande número de 
pequenos açudes têm sido construídos sob a forma de aterros 
-açudes, ao longo das modernas estradas e rodovias nordestinas, 
sobretudo no Ceará. Tais pequenos reservatórios, de beira estra 
da, que beneficiam em muito os proprietários das regiões adja 
centes à rodovia, são rapidamente povoados por ninfeáceas, 
similares a algumas encontradas em igarapés amazônicos. Ainda 
são mal conhecidos os efeitos protetores de tal vegetação sub 
aquática em termos de preservação das águas em face da forte 
evaporação que incide sobre os sertões. 

rasas, de grande extensão, embutidas entre maciços antigos, 
chapadas e cuestas, e, eventualmente, em áreas de rebaixamento 
de planaltos cristalinos (Cabaceiras, Bodocong6}. 

As regiões mais secas do Nordeste situam-se em depres 
sões interplanálticas, em sua grande maioria. Os verdadeiros 
"sertões" são· aqueles que ocupam o espaço das planícies de 
erosão dos fins do Terciário e inícios do Quaternário. Tais 
pediplanos sertanejos apresentam-se hoje sob a forma de colinas 

Sabe-se que as aplainações ditas neogênicas (segunda 
metade do Cenozóico), têm grande extensão no interior do Pla 
nalto Brasileiro, sendo atualmente ocupadas por cerrados, matas 
e cerrados e pradarias mixtas. Apenas no Nordeste as depressões 
interplanálticas oriundas das aplainações dos fins do Terciário, 
são extensivamente revestidas por vegetação sub-xerófila, adapta 
da às condições globais semi-áridas. Ao paleo-espaço das aplaina 
ções terciárias corresponde, até hoje, um espaço em geral quente 
e seco. Certamente houve pequenas variações climáticas desde 
que os aplainamentos foram elaborados, porém as condições 
semi-áridas parecem ter predominado por grande espaço de tem· 
po, com nuances na direção de climas quase desérticos ou na 
direção de climas sub-úmidos. Tais variações menores ocorridas 
no Quaternário não foram capazes de efetuar a substituição das 
caatingas por outras floras. Tudo leva a crer que as caatingas 
possuem facies suficientemente diferenciadas para resistir, em 
seu conjunto, aos períodos de acentuação de aridez, não tendo 
sofrido eliminação por ocasião das eventuais fases sub-úmidas. 
Pelo contrário, nos momentos mais secos devem ter se ampliado 
descontínuamente os geo-facies dotados de plantas tipicamente 
xerófilas, enquanto que nos momentos ligeiramente mais úmidos 
predominaram maiores extensões de caatingas arbóreas e matas 
secas. O grande espaço das depressões interplanálticas sertanejas 
apenas assistiu variações em torno do tema da aridez desde há 
um milhão de anos. Como anotou muito bem Jean Trícart (1952) 
as variações climáticas mais bruscas são as mais antigas, responsá 
veis pelas notáveis aplainações dos fins do Terciário e inícios do 
Quaternário. Pelo estudo dos depósitos correlativos - Grupo Bar 
reiras e alguns casos raros de formações quaternárias pós-barrei 
ras - pode-se afiançar que somente incidiram climas úmidos 

Sobre a açudagem de grande porte no Nordeste seco ain 
da há muito a estudar, quer em termos do reaproveitamento 
das águas para projetos de irrigação, quer em aproveitamento 
integrado dos ambientes lacustres artificialmente inseridos na 
paisagem sertaneja. 

4 - Compartimentação Topográfica e Florestas Xerófilas 
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em áreas hoje relativamente secas, em fases muito recuadas do 
Quaternário, e, sobretudo nos fins do Terciário. 

Ta is conhecimentos possibil itam-nos af lançar que as caatin 
gas devem ter tido conexões com áreas situadas a oeste (em relação 
ao Nordeste atual) por largos corredores abertos entre o Planalto 
Central e a Bacia Amazônica, em fases de acentuação das aplal 
nações terciárias, grosso-modo, correlativas das formações tipo 
Barreiras do Nordeste e da Amazônia. No último período seco 
do Quaternário - há 12.000-18.000 anos atrás - a área das 
caatingas extravazava em muito o seu espaço atual que nos pare 
ce 

0um 
típico espaço de retração. Seu ramo sul, de caráter inter 

montano e interplanáltico deveria atingir São Paulo (depressão 
do médio Vale do Paraíba, e, porção central e norte da depressão 
periférica paulista) e, o centro-sul de Minas (área ao norte de 
Belo Horizonte, depressões intermontanas do Quadrilátero Cen 
trai Ferrffero e Espinhaço). Esse ramo srossc-modc sul-norte 
era fitogeograficamente muito diversificado, devido a gradual 
diminuição de temperaturas a partir do Sul da Bahia. Já o ramo 
leste-oeste, que a partir do sudoeste do Piauí deveria atingir a 
área do médio Araguaia e Alto Xingú, e, depois, chegar ao 
pediplano cuiabano, devia ser mais homogêneo e próximo do 
modelo atual das caatingas nordestinas. As penetrações de 
faixas de caatingas no entremeio dos cerrados do Brasil Central, 
segundo pensamos, se fazia no estilo da atual área de Ribeira 
do Pombal, em muitas áreas de depressões e rebaixamentos 
do Planalto Central brasileiro. A esse tempo os cerrados eram 
extensivamente degradados no Brasil Central, existindo poucos 
remanescentes de cerradões verdadeiros. Na Amazônia deveria 
predominar cerrados e savanas, penetrados por florestas galerias. 

l 
1 
1 

1 

1 
' 
1 
l 

Um ramo de serni-arldês costeiro que partiu do Uruguai 
e Rio Grande do Sul, procedente das zonas secas piemônticas 
da Argentina deve ter se expandido até o sul da Bahia, ao longo 
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da antiga faixa litorânea regional. A junção eventual entre as 
faixas de expansão das caatingas com esse "stock" de serni-arl 
dês com cactaceas provindas da diagonal arreica em expansão, 
deve ter se dado entre São Paulo e o Sul da Bahia (em setores 
litorâneos em áreas de rebaixamento de planaltos, frequentes 
ao norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e sudeste de 
Minas Gerais). 

problemas sociais dos grupos humanos que nelas habitam e pro 
duzem. A criticidade e especificidade de seus problemas humanos 
e sociais está diretamente na dependência do balanço entre o 
quantum de humanidade que elas precisam alimentar e manter, 
dentro das condições culturais de sua população e dos quadros 
normais de suas relações de produção. Muita gente e pouca pro 
dução significará sempre o espectro eventual da fome para as 
classes mais carentes da sociedade regional. No caso do Nordeste 
a ronda da fome incide exatamente na digna parcela, menos 
protegida da população, constituída por todos os tipos de traba 
lhadores sem terras. Esta posição fragil da principal força de tra 
balho dos sertões - constituída por camponeses e vaqueiros, por 
homens-habitantes e homens-produtores, arrimo de famílias 
numerosas - deveria representar uma crise de consciência para 
todos os brasileiro que tem a felicidade de viver em condições 
menos opressivas e socialmente inseguras. E, mais do que isso, 
deveria conduzir a um chamamento quase missionário, se possí 
vel, de buscas de solução para os graves problemas que incidem 
sobre respeitável parcela da população brasileira, residente nos 
sertões secos. 

5 - Considerações Finais 

A análise das bases físicas não tem força, isoladamente, 
para esclarecer o grande drama dos grupos humanos em face da 
região semi-árida nordestina .. No entanto, o conhecimento do 
meio natural é uma prévia decisiva para explicar as causas primei· 
ras de uma questão que se insere no cruzamento .dos fatos físicos, 
ecológicos e sociais. Em nosso caso, reconhecemos que o esforço 
feito para a caracterização do domínio morfoclimático não é 
suficiente para esclarecer a gênese de problemas ligados predo 
minantemente ao caráter espasmódico da incidência das secas. 
Haveria que acrescentar a este pequeno estudo os conhecimentos 
acumulados sobre a dinâmica climática regional e o rítmo irregu 
lar dos períodos de secas prolongadas e socialmente catastróficas. Não é certamente a rusticidade do ambiente das caatln 

gas - com suas associações de arbustos e arboretos caducifólios 
e suas cactáceas, seus chãos pedregosos ou os seus rios interrni 
tentes, e seu clima quente e sêco - que responde pelos grandes 
problemas do homem regional. O grande continuum espacial 
dos sertões secos, com exiguidade de verdadeiros espaços agríco 
las, entretanto tem o seu peso, pois trata-se de uma área equi 
valente a quatro vezes a do Estado de São Paulo ou quase duas 
vezes ao território de um país como a França. No espaço prodigo 
dos sertões, vive e cresce uma população de algumas dezenas de 
milhões de sertanejos, distribuidos um pouco por toda a parte, 
em ribeiras e caatingas, lutando para ganhar um salário de sobre· 
vivência ou produzir sob risco um mínimo para prosseguir na 

Reconhecemos, entretanto, que a identificação das poten 
cíalidades do meio natural é um tipo de conhecimento mais do 
que obrigatório para uma discussão aprofundada das sérias ques 
tões sociais, econômicas e demográficas envolvidas na estrutura· 
ção interna dos espaços semi-áridos. Tais tipos de regiões carentes 
de umidade e destituídas de rios perenes (a nível de drenagens 
autoctones), podem localizar-se desde zonas subequatoriais e 
tropicais (caso do Nordeste Brasileiro) até zonas muito frias 
(patagônia, Sibéria). Em qualquer que seja o seu caso, torna-se 
necessário inventariar suas condições físicas e ecológicas, para 
melhor compreender as potencialidades de sua economia e os 
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rústica rotina dos sertões. A grande distorção começa a(, no 
trágico balanço entre o quantum demográfico e as mirradas e 
problemáticas possibilidades de ganho para o sustento familiar. 
Nesse sentido dir-se-ía que o domínio das caatingas - funcionan 
do como "periferia" pobre da zona da' mata nordestina, onde 
se localizam os principais centros urbanos e os polos de desen 
volvimento e controle político e administrativo - tem mais gente 
do que as relações de produção podem suportar. Ainda que seja 
praticamente impossível estimar um otimum demográfico para 
um determinado tipo de espaço ecológico e econômico, é face 
detectar que nessa complexa problemática está um dos fatores 
básicos dos grandes problemas regionais. Calcula-se que o NE 
sêco ocupe aproximadament~ 10% do território brasileiro; com 
porta, no entanto, 15 milhões de brasileiros, entre os quais 4 
milhões de trabalhadores sem terra. 

Essencialmente, porém, o problema básico do Nordeste 
Sêco reside no caráter espasmódico - praticamente imprevis(. 
vel - das secas que assolam a região, criando uma descontinui 
dade forçada na produção rural, e, conduzindo a um desemprego 
maciço dos trabalhadores sem terra, relegando-os à condição 
genérica de "retirantes". A eles e suas respectivas fam íf ias, em 
numerosos casos. Efetivamente, do r ítmo irregular e Imcrevísr 
vel dos anos secos depende a desgraça de dezenas a centenas de 
milhares de trabalhadores rurais, no imenso espaço dos sertões 
semi-áridos. Pode-se dizer que, dentro de seus I imitados hori 
zontes culturais, a numerosa e pouco exigente mão de obra· rural 
é bem vista e regularmente tratada nos anos climáticos normais. 
E. impiedosamente relegada à situação de desemprego nos anos 
de secas parciais e ou totais. 

Os historiadores e verdadeiros sociólogos das secas fo. 
ram os· intelectuais nordestinos que se sensibilizaram pelo gran 
dioso drama dos sertanejos no imenso palco dos sertões. Desde 
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o fluminense Euclides da Cunha até Graciliano Ramos foram 
expostos aos brios da Nação os grandes problemas do homem no 
domínio dos sertões. Recursos da administração central foram 
colocados à disposição da região como um todo, por mais de 
meio século de planos de combate às secas e modernização 
setorial da região. Estradas e açudes foram construídos. Incen 
tivos criados. Obras públicas necessárias, pouco necessárias 
ou até desnecessárias, foram iniciadas e completadas. Frentes 
de trabalho foram organizadas para evitar os grandes êxodos 
do passado. Nordestinos de todos os recantos dos sertões mobili 
zaram-se nas mais variadas direções. Para a Arnazonia nos fins 
do século passado e inícios do atual. Para São Paulo após a déca 
da de 30. Para Brasília na década de 60. Para o Norte de Goiás, 
a Belém-Brasília e a Transamazônica na década de 70. De uma 
margem de humanidade, que é o remoto fundo dos sertões, 
na direção de outras margens de humanidade, representada 
pela imensidão florestal da Amazonia super úmida. 

Os planos governamentais de prevenção às consequên 
cias das secas, implantados a médio prazo, de um modo geral 
tem sido impotentes e pouco eficazes para fixar os homens 
e sobretudo elevar o status social do homem do sertão. Grandes 
e pequenos açudes interessaram mais a uns quantos grupos de 
proprietários do que aos camponeses e vaqueiros. Areas de irri 
gação eventuais, situadas à juzante de uns quantos açudes, aten 
deram apenas a algumas centenas de famúias. Sem contar os 
enormes e artificiais investimentos que elas representaram. Fora 
dos setores de irrigação, às vezes se solta as águas de um açude 
para atender a alguns privilegiados e provoca-se a inundação das 
culturas de "vazantes" feitas nos leitos dos rios por operosos 
trabalhadores sem terras. De certa forma a rede de açudes inter 
feriu profundamente no regime normal dos rios, transforman 
do-os em slmptes joguete operacional dos responsáveis pelos 
açudes. Antigamente se esperava a "chegada" do rio. Agora há 
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que se precaver contra uma eventual sangria dos reservatórios, 
por solicitação dos mais poderosos. Dramas sobre dramas. En 
quanto tudo isso ocorre, as rodovias asfaltadas e modernas ser 
vem para atender ã frágil economia dos sertões, e, muito, para 
facilitar a mobilidade espacial dos sertanejos, na direção dos 
mais variados quadrantes do país. Honestamente falando, os 
planos de emergência têm sofrido um aperfeiçoamento gradual 
e contínuo, numa espécie de desesperada busca de soluções para 
as crises sociais das épocas de secas. A n (veis subhumanos de tra 
balho e de salários aviltantes conseguiu-se evitar e conter o 
êxodo maciço. No entanto, enquanto muitos estiveram às portas 
da miséria total, outros apenas deixaram de ganhar, e, alguns 
poucos fazem a proeza de ganhar mais do que nas épocas nor 
mais, dando continuidade à repelente e criminosa "industria das 
secas". 

dados críticos das grandes calamidades climáticas. Conviver com 
o ambiente sêco é uma possibilidade bioclimática permanente e 
comprovada. Conviver com a ausência de trabalho efetivo ou a 
falta de produção para sobrevivência, é uma coisa impraticável 
no conjuntura social do Nordeste. 

A última das falácias dos tecnocratas endereçadas a servir 
de chave demagógica para a solução dos problemas sociais do 
Nordeste Seco é digna de comentários terminais. Fala-se em 
"ensinar" o nordestino a conviver com as secas. Quando se devia 
pensar em ajudar os trabalhadores sem terra a ter recursos pró 
prios para aguentar os períodos de calamidade, sem ficar rele· 
gado à humilhante condição de esmoler do Estado. 

O caráter predominantemente rural das populações do 
Nordeste Seco, ao par com as densidades altas dos sertões, e, 
a exiguidade dos espaços propriamente agrícolas responde por 
uma inegável fragilidade infra-estrutural da região, em termos 
ecológicos, humanos e sócio-econômicos. Mas é, acima de tudo, 
o jôgo das pressões de uma estrutura agrária particularmente 
rígida, e o uso da população braçal como força de trabalho e 
elemento de manobra do poder político regional, que criam uma 
conjuntura social extremamente opressiva e desumana. Por todas 
essas razões, continua em aberto o grande debate nacional para 
resolver os problemas do homem e da sociedade no domínio dos 
sertões. * 

O nordestino dos sertões desde há três séculos já apren 
deu a conviver com a rudeza do clima semi-árido e do ambiente 
das caatingas. Ele é, na realidade, um homem profundamente 
adaptado à sua região e vinculado ã notável cultura popular dos 
sertões nordestinos. Mas ele não pode conviver com as secas 
porque tal proeza está fora de qualquer propósito, ultrapassando 
de longe os limites de sua reconhecidamente elástica capacidade 
de resistência. Ninguém pode aprender a conviver com a miséria 
e a fome. Convidá-lo a conviver com as secas ê superestimar a 
sua capacidade de conviver com o desemprego e a fome, nos pe- 

( •) A bibliografia referente ao presente trabalho será publicada na série 
Blblio-Geo (IG EOG·USP). nP 3, sob o título de "Nordeste Sêco: uma bi 
bliografia seletiva". 
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Núcleos de maior incidência d_e anos secos, nos sertões nordestinos, 
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