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A "çaatinga é o único biorna exclusivamente brasileiro. Isso significa que o 

patr~õnio biológico dessa região não é encontrado em nenhum outro lugar do 

mJJrfdo além de no Nordeste do Brasil. No entanto, essa posição, singular entre os 
.... biornas, não foi suficiente para garantir à Caatinga o destaque merecido. Ao contrário, 

/ o biorna tem sido sempre colocado em segundo plano quando se discute políticas para 

· .•. ·o ~studo e a conservação da biodiversidade brasileira. 

, 
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Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, da Uniy.ers.idAde Federal de PernambuOO, o 

subprojeto da Caatinga recebeu, durante a fasE}:'de realizaçáo da reunião de trab'~lho, . , 
a adesão da EMBRAPA/Semi-Arido. O consórció é responsável por todas as etapas de 
planejamento e execução e pelo posterior a??.,rnpanhamento da irnplernentação de 
seus resultados " · 

·, J. 
Os resultados do subprojeto já revelaram que, ao connárto dos mitos: (1) a Sa-àt1nga 

é bastante heterogênea, com dezena:_ de._d.i.fe.t:~Qt.€.2.~ºs de paisaqensIlnicas: (2) 

sua biota, apesar de muito mal con~:,~f é, quando co'rliR.~rada com ,6utros biornas 

expostos a condições similares de/lima, extremamente rica ~n:.i..esp~iies e endemis 

mos; e (3) a Caatinga foi bastanl(?lterada durante os vários séClJl9~ de colon_izaçáo 

na região, estando e~tre os biornas ~rasileiros_ mais degradados pel?. homem. De fato, 

a situação é tão crítica que seria u~. !isco afirmar se algum trechr atual lembra um 

pouco a exuberante vegetação 9.u ..• e. ~~e ria existir há quinhentos, seiscentos anos 

,. 
Muitos mitos foram criados em torno da biodiversidade da Caatinga. Três são os mais 

lnrncionados: (1) é homogênea; (2) sua biota é pobre em espécies e endemismos; e 

.,...é) ainda está pouco alterada. Os três mitos foram desfeitos com os resultados obtidos 

" na promoção do subprojeto Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade do Biorna Caatinga, parte do projeto Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica arastle-a - PROBIO, do Ministério do Meio 

Ambiente. Todos os biornas do país estão sendo contemplados por esses estudos, em 

cumprimento às obrigações do Brasil junto à Convenção sobre Diversidade Biológica, 

firmada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento-CNUMAD (Rio-92). 

1 
A conservação da biodiversidade dJ·,~aatinga não é simples, e existem fortes obstácu- 
los. O primeiro deles é a falta de pro\eção; nenhuma outra região 'brasileira tem tão 

1 1 
poucas unidades de conservação de jproteção integral. O segundq é o predomínio 

de atividades que a degradam, seí1;.'que isso gere algum retorn~.'visível Pª!!:\l;.BB\? 
pulação, que, com pesar, ostenta Ç}S piores indicadores de qualida,de de vida 

I .,· ,Z.: 
Essa combinação de fatores faz\ que a extinção seja norn;,1' entre 

exclusivas da Caatinga. Um exe_p:ii:>lo é a extinção na natureza da 

azul no final do ano 2000, qríe é só um entre os milhar(is1 de cas 
1 • 

ocorreram na regiã19J1Q.S_.,01:titnos séculos 

A identificação de áreas prioritárias e linhas de financiamento para conservação da 

biodiversidade tem-se mostrado importante instrumento para que sejam adotadas 

medidas efetivas. Sem dúvida nenhuma, essa pode ser a última grande oportunidade 

de reverter a situação dramática de conservação da biodiversidade da Caatinga. 

. . ,.,. . Conduzido por um consórcio formado pela Universidade Federal de Pernambuco ,.,· I 
'(Cqordenação-Geral), Fundação Biodiversitas, Conservation lnternational do Brasil e 
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AVALIAÇÃO E AÇÕES PRIORlrÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE DO BIOIVIA CAATINGA 

i 
Petrolina, Pernambuco, 21 a 26 de maio de 2000 
PROBIO - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

•GOVERNO. 
FEDERAL 

Trobalhondo em to.do o Bro~il 
'B 
GEF Ministério do Meio Ambiente /@_CNPq 

O processo de identificação de áreas e ações prioritárias para a conservação da diversidade biológica do biorna Caatinga 
realizou-se em quatro etapas: uma preparatória, uma decisória, uma de processamento e síntese dos resultados e outra de 
divulgação e acompanhamento. 

A fase preparatória consistiu no levantamento, sistematização e diagnóstico das informações biológicas e socioeconômicas, e 
também sobre as unidades de conservação, áreas alteradas, estratégias de conservação (políticas públicas e legislação), 
práticas de uso sustentável e fatores físicos. Essas informações, na forma de documentos, base de dados e mapas, foram obti 
das a partir de extensa pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas. Para cada um dos grupos taxonõmicos analisados (flora. 
invertebrados, biata aquática, anfíbios e répteis, aves e mamíferos) elaboraram-se mapas de conhecimento e distribuição de 
elementos especiais da biodiversidade, ou seja, de espécies endémicas, raras e ameaçadas de extinção Além das informações 
biológicas, também mapearam-se vários fatores ambientais (clima, solo, vegetação, áreas alteradas, altitude), as unidades de 
conservação, o índice de pressão entrópica e os principais eixos de desenvolvimento. 

A reunião de trabalho, etapa decisória do processo. contou com a participação de 140 especialistas, que durante cinco dias 
definiram as prioridades para a conservação da biodiversidade da Caatinga, com base tentcnes experiências pessoais como nas 
informações levantadas durante a fase preparatória. A dinâmica de trabalho se deu, inicialmente, com ,3 formação de seis gru 
pos temáticos biológicos - mamíferos, aves, anfíbios e répteis, biota aquática, invertebrados e flora - os quais discutiram sobre 
o estágio de conhecimento e as lacunas de informação por área temática. Para a identificação das áreas prioritárias de cada 
grupo prevaleceram os seguintes critérios: distribuição e riqueza de elementos especiais da biodiversidade e a presença de fenõ 
menos biológicos únicos, tais como zonas de contato entre biatas, áreas de repouso ou invernada de migrantes e comunidades 
biológicas especiais. As áreas prioritárias definidas pelos grupos temáticos foram classificadas em quatro categorias, de acordo 
com a importância biológica, a saber: áreas de extrema importância, muito alta importância, alta importância e de provável 
importância biológica. Na quarta categoria enquadram-se aquelas aparentemente bem conservadas mas com lacunas enormes 
de conhecimento sobre suas biatas 

Outros quatro grupos não-biológicos - estratégias de conservação, fatores abióticcs. pressão arrtrópka e desenvolvimento 
regional, e uso sustentável da biodiversidade - reuniram-se paralelamente aos grupos biológicos para gerar produtos bastante projeto 

\,, 

~;,?,,.,,~,--...__,"""'"''" . A grande heterogeneidade ambiental bem como a singularidade de cer }J n, "'( - -~ tos ambientes permitem predizer que a fauna de invertebrados da 
~ l '''- Caatinga deve ser nqorsstma com vanas espeoes endêmicas 

/ \ 6 • "" Entretanto o aspecto que mais se destaca na análise dos ) 0 ··j 
5 

~ dados disponíveis sobre os invertebrados que 

( 

\\ ~ r~ '-- -~ habitam a caatinga e o conhecimento insuf 
'í / \. ci~nte. Esta conclusão foi revelada pelo diagnós 
\ )04 t, uco preliminar (que teve por base trabalhos 

j \__ ~ ('-~---...._} publicados, em andamento, resultados de 
/~, \.12 J <~ J °'11 \ d.iagnósticos prévios, e informações pessoais 

J Q r"'~ //'?ti/li J,,- vi de diversos pesquisadores), e confirmada em 
/ ( e - '\].ri" / discussões durante o evento. 
1 ~ 1a'.:'\'v19 / ( =» ~. /"-~/-.f O estabelec.imento de. áreas prioritárias baseou- 

l. \ ~ 1 
· 9 -~to\......,--..,- 1 se, então, exclusivamente, em informações sobre t ; - 1 ) ,/ os grupos melhor conhecidos, a saber: o das 

,__/ 
15 

V J .,/ / abelh,as, _form1~as e cuprns. Dentro desses, mesm? 
\/ Ç .J com cerence de informações, é possível o reconheci 

~;-:, '\._f mento de endemismos e de espécies raras no biorna, ele 
{;, ! mentos estratégicos para exercícios dessa natureza 

\ :, ~/ ___,.~ ? ;_,, lho, em que 12 das_ 19 áreas indicadas se ~nquadram na 
( [> ~ • Extrema categoria insuficientemente conhecida, mas de '/ /A- 11 S"J Í • Muito Alt<1 provável impo_rtância biológica. As _outras tr~s 

_f'--i/ yF(''-..,__J'. j D Alta foram_ consideradas de _extrema rmportãnoa 
)5\) ")6 /) '\ D _ . . biológica e quatro de importância biológica {j · G,-l--"'~ _ tnformeçáo osoüocme muito alta. 

,,J / 

tr / 

'~) r 'f 

A escassez de dados se reflete nos resultados deste traba- 

Há, portanto, necessidade de melhorar, de forma 
significativa, a curto prazo, o conhecimento sobre os invertebrados 
do biorna Caatinga, principalmente se considerarmos a tendência 
mundial na escolha desse grupo de organismos como indicadores de 
qualidade ambiental e monitoramento da biodiversidade. 

1 · casa Nova:, - SeriCó I Serra de Senta Iuzla i. Cariri> venos 4. Serra do Marli/15. s - Qvixad~ / 8~tvrité · s - Caridade: 1. Cariris Novos: a. Canto do Butiti · s. Raso da 
Catarina; 10 • Xingó, n · Campina Grande · 1, · Oeiras n - Milagres. 10 - Livremente Co BrurnaCo • ,s - Mares Cq Areia 1s - Pedra Azul · " - Bacia do Alto São rrenctsco • '8. aocoe 
19-Alagoinhas 

"' 
i,JJ;:;:.,r-.......... ... ,,- . . Apesar de ser considerado o.gr~po animal mais bem conhec(do no que se 
)Y .rr:> refe~e à taxonomia, à d1stn~uição geográfica e à história natural, há 

r ', "'\.~ ainda muito a se descobrir sobr~ as aves da Ca.atmga. Na in?ic.ação 
/ ~ "'-, das áreas prioritárias para a conservação analisaram- 
! 46 i~ se ~s distribuições das 348 espécies registradas no 
\ /" 27 C, Ô ),} '---"<-3'.b~ biorna .. Mereceram. atenção especial os taxons 
( v O \ endêmicos e as espécies ameaçadas de 
\_ ) 10 7. aa 

1~ 
\ extinção, pois esses são, de modo geral, os 

-..,,.. j ~ • 15 (.3 ~ ..______; m~1~ vulneráveis à crescente expansão_ das 
/ \ ) 11 \ e ';;;0 atividades h.umanas no b1o~a. U~- conJ_unto / (, ,.Jv,---9' ~/ ::0> _; '- de 15 espécies e ~5 subespecies foi 1dent1t1~a- 

/ / 
8 J ~ 35,2 

1f---s· } do como endêm_ico ao biorna. As espécies 
) > ~ '- "" ÍJ, 17 l._......- ; ameaçadas de extinção são_23, incluindo duas 
( /,;;, - /~~ /- ._.-- . .,f das espécies_ de aves mais ameaça?as do , ) ~~ 1. 24":.s "'-' // mundo: a ararrnha-azul (Cyanopsítta sp1xi1) e a 

(,, l ) • ~ /f' arara-azul-de-lear (Anodorhynchus Jean) 
\.....i.j\ . J 21 J '2s <: 
/ \_J / \ 7v_/ O processo de seleção das. áreas p~ioritárias baseou-se, , (,9 "---f num primeiro momento, na disponibilidade de dados qua- 
J;. { 1'.tativos da avifauna, .na repr.esentatividade dos inventários 
) ti 20 / existentes e na presença de esoeces endêmicas ou ameaçadas. 

,--'"r' -. }'1,,.../ Numa segunda etapa, a riqueza total de espécies, o grau ~e con- 
'f I 18 '. servação e o de ameaça determinaram a ordem final de 
\ ~ • Extrema prioridades. 

1 /'1, / • Mcito Alia >'--V 3 ,;;;;~--....._ \ D O processo de cruzamento dos critérios utiliza- 
...., · • , , --- ••• ar \ _:: :. Alt,:1 dos permitiu a identificação de 35 áreas prio- 

•~~-.... 1 [__ __ .l Informação lnsvfi<iente ritárias para a conservação, sendo 11 de 
) / extrema importância biológica, seis de muito 

1 ; í alta importância e cinco de alta importância. As 
\ \ . 13 áreas restantes indicadas prioritariamente para 

~..r-) / estudos básicos de mventáno representam, portanto, 37% do total de 
( ~1 áreas sugeridas. As áreas de extrema importância biológica são: Serra da 

Capivara, Ubajara, entorno da Floresta Nacional do Araripe, Serra Negra, 
Raso da Catarina, Curaçá, Maracás, Chapada Diamantina, Senhor do Bonfim, 

ltacarambi/Peruaçu e Jaíba 

, · gaso da Catarina; 2 - Curacá l • ltecarambi/Peruacu; 4 - Serra da Capivara. s - Pccos/ltainópolis · 6 - Sete c;Oa'Jes 7 ·Serradas Confusões s. Serra 0o;s lrm~os. g. ubeiara 
10 • Aiuaba , 11 • Entorno da Flores\a veoooer do Araripe ., - Ru,sas / kapui n - Seridô 14 . Jafldaira / João C/,m,1r,1 " - ccrc.oas : 16. Sena Negra 1 ,r. Maravii!1õ 1s. Maracás 
19 - Mo,par,l / Copixaoa · 10. Chapada Diamantir,a: 21 - Senhor do Bonfim 11 - Jaiba n - Jenaúba ,. · Curituba 2s - Piranhas/ Olhos d'Agua u. Monte Aleg'e, n · Cretcós 
,~ - Ouixadá : 29 • Morada Nova· l<I • Galinhos/ Jandaira 3,. Bom Jesus da Lapa n. Acari n. S/lo /o/lodo Paraíso 34. fa;,enda Tamanduá· i, - Serra do Csiriri 

A Caatinga é certamente um dos biornas brasileiros que mais sofreu alterações 
pela atividade humana ao longo dos séculos. Por meio da combinação de 

indicadores de atividade agrícola, pecuária, de extrativismo e pressão 
populacional, calculou-se o índice de pressão antrópica - IPA, que indica 

a situação atual da pressão humana sobre o biorna. Poste 
riormente, foram identificadas 13 ações e políticas 

previstas em planos de desenvolvimento definidos 
para a região, integrantes tanto de estratégias do 

governo federal quanto de planos de governos 
estaduais, a saber: política de irrigação, pólos 
minerais, transposição do rio São Francisco, 
expansão da caprinocultura, posto de Pecém. 
expansão da apicultura, piscicultura nos lagos 
do rio São Francisco. a Transnordestina, turis 
mo em brejos de altitude, gasoduto 
Natal/Fortaleza, linha de transmissão Serra da 
Mesa/Salvador, extração de madeira e pressões 
a montante do rio São Francisco, no Estado de 

Minas Gerais. O impacto de cada uma dessas 
atividades foi classificado em alto, médio e baixo. 

A sobreposição do mapa da pressão antrópica atual com 
outro descrevendo os 13 pólos de dinâmica gerou o mapa 
de pressão antrópica dinâmica, ao lado. 

Os maiores eixos de pressão no biorna Caatinga 
estão localizados no Agreste, ao longo do rio São 
Francisco, em torno da Chapada do Araripe e no 
litoral cearense. Dentre essas áreas, algumas são 
de grande importância para a biodiversidade, 
causando, portanto, conflito entre conservação 
e desenvolvimento regional, o qual por sua vez, 
somente poderá ser solucionado com a adoção 
de modos de uso sustentável dos recursos 

naturais. A aparente baixa pressão antrópica 
em grande parte do biorna não significa que 

a pressão sobre a biodiversidade seja menor. Ao 
contrário, a criação extensiva não-sustentável de gado e o corte de lenha para combustível alteraram e continuam a alterar 
drasticamente a vegetação original da Caatinga. 
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Semi-Árido BIODIVERSITAS 

específicos. O 'grupo estratégias de conservação' sugeriu novas áreas para a criação de unidades de conservação e ações especí 
ficas sobre várias outras unidades existentes na Caatinga. O 'grupo fatores abióticos' identificou áreas de importância para a pro 
teção e manutenção de mananciais e aqüíferos, áreas sob forte risco de desertificação e outras sujeitas à exploração mineral. O 
'grupo pressão antrópica e desenvolvimento regional' identificou áreas sob forte pressão, atual e prospectivas. Finalmente, o 
'grupo uso sustentável da biodiversidade' gerou recomendações gerais e específicas sobre os fatores que contribuem e prejudicam 
o uso sustentável da biodiversidade da Caatinga 

Com o objetivo de facilitar a integração dos resultados obtidos, em uma fase posterior os grupos temáticos foram reestruturados 
em grupos multidisciplinares, reunidos por regiões pré-definidas: Maranhão/Piauí; Ceará/Rio Grande do Norte/Paraíba; 
Pernambuco/Alagoas; e Sergipe/Bahia/Minas Gerais. Cada grupo regional analisou os mapas propostos pelos grupos temáticos, 
organizando as informações com os seguintes critérios: as áreas foram identifícadas e classificadas de acordo com o nível de 
importância biológica e a ação prioritária foi proposta mediante análise dos mapas de fatores abióticos e estratégias de conser 
vação. Por fim, o mapa elaborado pelo 'grupo pressão antrópica e desenvolvimento regional' serviu de base para indicar a urgên 
cia do desenvolvimento das ações propostas. Além dos grupos regionais, formou-se um grupo integrador com o objetivo de 
ordenar todas as recomendações dos grupos temáticos em um conjunto de propostas de políticas públicas para a conservação da 
biodiversidade da Caatinga. 

Por fim, em sessão plenária, última fase da reunião de trabalho, foram apresentados os resultados, discutidas as estratégias de 
conservação bem como o mapa final com as prioridades. 

A etapa seguinte do processo consistiu na revisão dos mapas produzidos durante a reunião de trabalho, para o refinamento dos 
seus limites e conferência das informações Os mapas aqui apresentados, síntese e temáticos, são o resultado desse esforço, servin 
do de subsídio para a elaboração de uma estratégia de conservação da biodiversidade do biorna Caatinga. 

A Ultima etapa do processo é a fase de divulgação dos resultados para os diferentes setores do governo, setor privado, acadêmi 
co e sociedade em geral. Uma comissão de acompanhamento foi formada para garantir a aplicação das recomendações do sub- 

) 
,;1:,f2?~~ Por causa da semi-aridez dominante na região e do predomrnio de nos tem- 
)Í " 1() A'\~ 7;::; "" porérios era de se esperar que a biata aquática da Caatinga fosse menos 

C) / AJ \) W ºÃd1versa, com poucas espécies endêmicas e predomrnlo de espécies 2lJ/ 3 5 6 
1 

8 
generalistas e amplamente distributdas Essa predição foi avalrada 

) O com informações sobre os peixes da reqrao utilizados 
\ 

9 ,oi~-----~-/~ como grupo indicador da bote aquática, pois 

\ 

~ 4 12 14 
somente sobre eles há informação de qualidade A 

'"\) c=:;i hipótese de que a Caatinga é pobre em espécies 

~
~ ;::;:Í aquáticas Já está rejeitada Com base nas infor- /' _/ L ~ ~ \ mações oisponfvels tornou-se passivei obter dados 

~/ 1 ~ 
16~~ referentes à ocorrenoa de 185 espécies de peixes, 

/ /~'~ \, __ .IY 'i oistribufdas entre cem gêneros sendo a maioria 
I / das espécies (57 ,3%) endêmica ao broma 

( es e 

"/ , ) -..._/ ~,.,, De posse das informações sobre distribuiçáo da 
( 18 ,,. '( / ) ., c:::::::i ictiofauna. fez,se a inoiceçào de áreas pnontánas 

/\ r~/ O 
20 

-: _ para peixes, a partir da divisão da Caatinga em qua 

( 
-J __../"-:> .ff~ • tro ecorreçroes: (1). Maranhão-P1a~1, (2) Nordeste médio- 

• 

~1 -f onental, (3) São Francisco. e (4) Bacias do leste. Dentro de 
; 

28 
. ./' cad. a uma d.essas ec.orregiões foram selecionadas área.s prioritárias 

'? ~22 para a conservação da biota aquática. Um total de 29 áreas pno- -<,, '" ' ~"!. ntárias foi identific~do _e classificado como a segwr: quatro de 
·,:, 21 / extrema importância biológica, três de muito alta importância, 
( _ . lt ~2• i • Extrema seis de alta importâ~cia e 16 insuficientemente conhecidas, 
"'? // li_ 26 

/ • Muito Ai!a mas de provável irnportência. 
s-,t// 1'2;~.....___ , 

1[ CJ Alta 
\ \ ' Esse resultado indica que o conhecimento sobre a 

e-""'-'.-..---...._ ~ D jnformaçào Insuficiente ictiofauna é incipiente, e mostra a extrema 
) / importância do apoio ao inventário biológico da 

,..J f biata aquática da Caatinga, pois muitas bacias 
L ( hidrográficas permanecem pouco estudadas. Outra 

s, ,..\ () . recomendação_ refere-se à necessidad~ de coibir a introdução de espé- 
( ~ oes exóticas em ambientes aquáticos naturais sem o embasamento de estu- 

dos prévios sobre impacto ambiental. 

, · !lio P,egu:ça, i - Rio Preto l - Baixo Parnaib~: 4 • Rio Poti; 1- /lio Coreaú s - Rlo Acaraú •, - Rio Aracatiaçu: a. Rio Curuta- ruo croro : 10. êalxc Jaguaribe; 11. Rio Salgado 
u · Rio Apodi •l • Rio Piranhas: 14 · Rio Pote,igi; ,1- Rio Curima,aú 1~ - Rio Paraibe do Norte; n. Rio Ceplbaribe : e . Rio Vaza Barris: 19. Campo Formoso 110. Rio ltapi<;uru 
n - Rio Iaruipe : i1 - Médio Rio Pa,aguaw; ii . Alto Paraguaçv · 24 - Médio Rio de Conta,; 1, - lt~caramb; . 16 - Guanambi 1 ,, - Bom ksus da teoe- 23. lbotirama : 2,. Sarua Maria da 

\,, 

°'2:?/~.r--.........-.......-·, . .. /' ··- A fauna de mamíferos da Caatinga é, em cerst. caracterizada como d:pau- 

íi' ~- '~"<-, -.......__ perada, represen. tando apen.·as um subconiu.nto·d·a .. tau.na de mam1f.eros " " J "-.~ do Cerrado, um biorna mais extenso e mais úmido. Entretanto, /~ '021 "'- a proposição mencionada está muito longe de ser verdadeira. 
\ 20 18 ~ Com base nas referências bibliográficas que con- 

(

\ -'--~---- tinham informações geográficas passíveis de mapea- 

Q mento, e de outros dados provenientes de espécimes 
\ depositados em museus de história natural, foi pos- 

, j •13 \_ ~- 23 > .\. sível. relacionar pelo menos 148 espécies de 
/.__,,, );' ~ Õ ~ \ mamíferos ~om oc~rr~ncia na_ Caatinga, das 

1_/ 14 
·~ Q ~--· '-Í quais dez seriam endêmicas ao biorna. 

/ ~11 10 ~" {/"; .• ,, ( ·.A.s espécies mais vulnerávejs ao intenso .. proces.so 
( 

9 
__.., ~}24;, •• .--._f de ~egradaçâo são os ma~íferos do topo da cadeia 

<.... V s • / trófica. como os carntvoros. Nesse contexto, 2-z / .• / destaca-se o grupo dos felinos: das seis espécies 

/

~i-f\ _/ 
1• 

es <18 registradas para a Caatinga, cinco se encontram na 
\....._/' 11111111" ~) 7 lrsta oficial_ das ameaçadas de extinção, que inclui um total 

<. ' a ~ ~ -J de dez espécies de mamíferos do biorna 
[, 5 7 l .. ~ f 
) íl \ ./ Com as informações_compiladas sobre .m.amíferos selecionaram-.se 

~./;,- 26/ / J :ri as áreas pnoritértas, com base na nqueza de espécies e na '"' V ! ocorrência de possíveis endemisrnos. tanto no âmbito 
; ~ • Extrema do biorna propriamente como em uma escala mais restrita, '; /li- .. _'?_ 1.! •. Muito Alta .. bem co_mo pelo sta.tus de conservação das es.pécies \\.~ / 1J' ; D registradas -., t../ 1~ ) 27 --.f" (, . ·. Alta 

:_,,....,.,_, -.... ~ D lnforrnaçáo lnsuf1ciente Entre as áreas indicadas destacam-se: médio São 
) Francisco, Crato, base da Chapada Diamantina, base 

r Í ; da Chapada de lbiapaba, Raso da Catarina, Morro do 
t f, Chapéu, base da Serra de Baturité, Parque Nacional Serra 

~-.,.__\ ) das Confusões, Parque Nacional Serra da Capivara, e 
( ""-,i corredor parques Serra das Confusões/ Serra da Capivara. 

J .f!.é<J<0Si10F1ancis,:o 2-Crnto;.1-BasedaChapadaDiamantinJ ,-BasedaChapadade!biapaba·s-lbipeba·o·RasodaCatarina:,-MorrodoChapév'3·8asedaSerrade 
8aturi!é ~- Parqo.;e Nacional $<,r<J dai Ccnfosóes : 1-0 · Parque Nacional seoe oe Capivara 1 ,1 - Conedor Parqo.;eSeiradas Confusões/Parque Serra da Capivara: ,i- Carvaru e eneccres 
u. Valen;a do Píaui · 14 - Ixu 1s . Triu1\lo . 16 . Norte cJe Minas Gerais " . Piancó : ,~. W.onte Ale,;ir€" : 19 · Norte do Meranhào r ,o. Babaçual do Pia ui , ?1 • Área Cerurer do Ceará 
n - Rio Grande do Norte 1a · Nort(' da Paraíba u. Centro d€" Pernambuco ; is · Cenbc-testa da 8ahia : ,o - Arr€"dores de som Jesus da Lapa : ,1 . Regi.lo de Porteirinha f tsooose 

Quatro objetivos nortearam as atividades do grupo: (1) propor novas unidades de conservação 
- UCs, com base na análise de representatividade das tipologias vegetais da região; 

(2) fazer recomendações específicas para as UCs existentes; (3) propor 
recomendações gerais para o sistema regional de UCs; e (4) sugerir a 

ão de novas UCs fundamentada na análise de oportunidades e 
viabilidade 

Com base na análise de representatividade, três 
tipologias vegetais foram identificadas como não 
representadas no sistema atual de UCs. Para a 
inclusão dessas, propôs-se a criação de duas 
unidades de proteção integral (uma em Tucano e 
outra em Morro do Chapéu, ambas na Bahia) e 
a expansão do Parque Nacional de Sete Cidades, 
Piauí, ao norte, para incluir um trecho significati 

vo de savana florestada. Além dessas, foi também 
recomendada a criação e/ou modificação de mais 

trinta UCs em diferentes partes da Caatinga, 

As principais recomendações gerais para o sistema 
regional de UCs foram: (1) divulgar o papel das UCs para a 

sociedade; (2) complementar o sistema regional, de forma a 
incluir todas as tipologias vegetais da região; (3) proteger pelo 

menos 1 0% da área da Caatinga na forma de UC de pro 
teção integral; (4) criar nova categoria de UC de uso sus- 

tentável - Area de Recuperaçâo Ambiental ~ e 
implantar a mesma em áreas gravemente afetadas 
pela desertificação; e (5) criar programa de apoio 
aos proprietários de RPPNs a fim de incentivar ações 

de conservação e oferecer apoio técnico para o desen 
volvimento e implementação de planos de manejo. 

Modifiç,3çJ0UeUC 
(,i,3çãodeUC 

1 · Parque Nacional de Sete Cidades;,· Parq\1e Nacional de ubaieea . l - floresta Nacional do Apodi. 4. APA ChapJda do Arararipe. s - Parque Serra da Capivara e Parqus Serra das 
Coníu:.6€s ~ · APA de Sao Joào do Piaví · 1 - Parque Naccnet de Exu 3. floresta Nacional de Araripina, 9 - Tucano, ,o. Morro do Chepéu · 11. Nascente do Rio Pardo i n. Floresta 
Nacional do Sudoeste da Bahia 11 - Ararinha·azul ;. 10 · Estacào Ecol6gica de Casa Nova ,s . noreste - Margem do Sao francisco : 10 . reremas i 11 • Serra Talhada ; ,a . Vale dos 
Di~os,au,os 19 - Parque Nacional de Martins · 10 - Parque Nacional de Sào Bento do Norte ; 21 - Reserva Biológica de lviz Gomes, i1 - Mo,wmento Natural de Serra Caiada 1 23 • APA 
do Baixo Jaguaribe z, · Floresta Nacional de Sobral i is· APA das Sé'ua, Ce- B.iturité e Maranguape l6 • Arqa de conflito Ceará/Piauí: 11 - APA de Oom Inocêncio; 23 · raecac Ecológica 
dÜ Castanh,io. 19 - aese-ve Exv~tivista -Oe Bab1t1;u: l<I • Pirarnruca ,1 · Parque Estadual Pedra da aoca u - Sim/lo Dias· 3> • APA do Baixo Sito francisco 

F LOIL'-\ 

_ A vegetação do biorna é extremamente .diversificada, incluindo vários ou- 
<, -, tros ambientes associados além das caatingas. São reconhecidos 12 

~~ tipos diferentes d.e caatin_g.as, que chamam.atenção especial pelos 
~ exemplos fascinantes de adaptação aos habitats semi- 

4 5~ " . áridos. Tal situação pode explicar, em parte, a grande 
(? ,líii.:'"-·---~;-\ diversidade de espécies _vegetais, muitas das quais 

)~ (~ 13 endémic_as ao biorna; est1m~-se que pelo menos 932 
1 · º14 <-3 O 11. \ espécies tenham sido registradas na região, sendo 

zo ::':?~:::\ ;~~on~r:~!;~c~s~u:r~~en~;::~;xo~:,ni:~:~~: 
, ~4 23 ~'.rJ'J vinte géneros de plantas são apenas conhecidos 

28~ 
•;0 J na Caatinga 

::::)~,, >-;}' 30 Para a identificação e a classificação de áreas priori- 
', ~ 31 ,_,. 22 tánas para a conservação da flora da Caatinga, "'L ) l I tI.'J/JJJ,,.~ ~/l consid_erou-se a gr~nd~ variedade de hábitat~ .que 

"---.._/ 39 38 lllllllll'lf _., v~ reproduzisse toda a d1vers1dade encontrada no biorna, 

• 
• 4z ~~S selecionando. aqueles com os mais elevados graus de d1ver- 

º ~ 43 ---f sidade e endem1smo, de acordo com os critérios adotados: 
S 40 (1) a existência de pelo menos um táxon endêmico à área pro- ] . . ., ~ v,)/. posta;.(2) presença d.·e táxons endêmicos a.o. biorna; e (3) ocorrên- 

...._.,L '1A. n 44 / - eia de fenômenos biológicos especiais 

• (j45 • Extrema , . f 48 * • Merecem destaque as lagoas ou áreas um1das tem- i<"~/,~~~~). / • Mu,toAlta poránas, naste.rrasmais ba1x.as, que constituem um J'Li •9 \ E] Alta con1unto de hábitats frágeis, e representam fonte 
~ ) D 1nforrnaçJo Insuficiente abundante de espécies raras e endêmicas, bem 

como refúgios montanhosos de formações 
/ rochosas encravados no biama. Os enclaves de 

[ ) . caatinga ~x1stentes fora do Nordeste tém, provavel- 
~\ mente, grande importância c1en_tíf1ca, mas requerem informações; nesse 

~ ~· conjunto, destacam-se as areas situadas no Estado de Minas Gerais. 

A falta de conhecimento sobre a flora do biorna reflete-se no elevado número 
de áreas indicadas como insuficientemente conhecidas mas de provável importância biológi 
ca; das 53, 18 se enquadram nessa categoria. Os esforços para a realização de inventários de 
verão estar voltados para tais áreas. 

~ 

rr~ 
! "'"'" 

'z_\ \ •• , . 
~ .• , O,, j 
ê 
'i Informações disponíveis sobre a distribuição das espécies de 1 

,
6 

1:f'"1. anfíbios.e d.e répt_eis_ fo~am utiliza·d. as para identificar e classi- 
/ ficar áreas pnontánas para a conservação; são 19 áreas 

l
,) • Extrema 1nd1cadas ao todo, sendo duas de extrema importância 

/~ • Muito Alta biológica, doze de muito alta importância, e cinco 
M/ . cm Alta de provável importância. 

~- D 1,fo,maçaoio,cfKieote De considerável destaque são as duas áreas de 
dunas do médio rio São Francisco (campos de dunas 

1 
de Xique-Xique e Santo Inácio, e campos de dunas de 

Casanova), em virtude de concentrarem conjuntos únicos de espé ,-v cies endêmicas. Por exemplo, praticamente 40% das 41 espécies de 
~ lagartos e anfisbenídeos registradas nessas áreas de dunas são endêmicas. 

Além disso, quatro géneros são também exclusivos dessas áreas. 

Do ponto de vista da cobertura geográfica, ainda 
há muito o que fazer. Essa é talvez a mais impor 
tante lacuna a ser preenchida para que seja viável 
definir as áreas prioritárias para a conservação no 
domínio. As amostragens ainda são tão incipientes, 

que torna-se impossível, salvo para grupos mais bem 
estudados, como o dos lagartos e o dos antisbenídeos, 

falar sobre endemismos 

1 · Campo, de Dunas de Xique•Xique e Santo Inácio 1 2 · Campos de Dunas de Ca,anova 1 3. Domo de ltabôiana i 4. EstaçAo Ecológica do Xingó t, - Raw cla Cata,ina l' Raso 00 Glória 
6. Chapada Oiamantina 1 , · ChJJXlda do Ar.rripe: s · sena da> Almas 1, • Qui~adá / Cncosrn da Serra de Batvrité 1 ,o. Limoeiro do Norte/ Chapada do Apadi 111 · Encosu da Chapada de 
lbiapaba ! u · Bar,eirinhas I Urbano Santos 1 1i Aiuaba 1 14 • BtaçAo Ecológica de Se,idó ; 11 - Cari,is Velho>: H - $eira de Ja<obina : 11 • Cabrobõ e Ouricuri i ,s - '><lo Ben!o do Una 
1~- Parque Nacional Serra da Capivara 

A identificação das áreas prioritárias para conservação no que diz respeito aos 
fatores ffsicos, levou em conta a fragilidade do ambiente e/ou a pressão 

antrópica. Os principais critérios para seleção dessas áreas estão fun 
damentados na adequação de utilização agroecológica, em 

função de suas características marcantes em termos 
de recursos naturais e socioeconômicos. Como sub 
sídios para a tomada de decisão, utilizaram-se 
mapas de altitude, geomorfologia, solos, clima 
(principalmente a distribuição das chuvas), vege- 

r tação natural, e recursos hídricos (tanto superficiais 
.-.s--1J quanto sub-superficiais). No tocante aos recursos ; =-' ~v;D agro-so.cioeconômicos, as principais_variáveis enfo- 

~ 1 cadas foram a densidade demográfrca, a estrutura 

J fundiána e os sistemas. de produção/exploração 
empregados pelas comunidades 

Foram identificadas quatro sub-regiões que motivam 
grandes preocupações: a primeira, corresponde às mar 

gens do rio São Francisco, que foi explorada intensamente 
pela extração de madeira para as caldeiras dos barcos a vapor, 

que faziam o transporte fluvial da região. A principal conseqüência 
dessa exploração foi constatada no empobrecimento da vegetação 

ribeirinha, que provocou o desbarrancamento e todo o processo ero 
sivo e de assoreamento a ele associado; a segunda, corresponde às áreas 

de aqüíferos subterrâneos em regiões sedimentares, os quais são utilizados 
para abastecimento humano ou irrigação. O uso não-sustentável, associa 
do aos desmatamentos e queimadas, prejudica os setores de recarga, 
causando o rebaixamento dos níveis piezométricos. Tal situação pode 
comprometer seriamente a acumulação de água no futuro próximo; a ter 
ceira sub-região corresponde aos locais de atividade de mineração, cujo 
exemplo mais representativo é o pólo gesseiro da Chapada do Araripe, o 
qual vem usando, ao longo dos anos, os recursos vegetais da caatinga 
como principal elemento na calcinação da gipsita, provocando total devas 

tação da biata nativa e sua conseqüente exaustão; finalmente, a quarta sub- 
região é aquela que corresponde às significativas zonas sujeitas a processos de 

desertificação em níveis que vão do moderado ao forte. Nesses locais, a vegetação nativa é alvo permanente de exploração, daí 
a expressiva degradação ambiental. Em decorrência desses processos, surgem fragilidades económicas e sociais consideráveis, 
potencializadas pelo surgimento de repetidos períodos de secas. 

, · Ma,gens do Rio São francisco 1 2 • Aqüíferos Subterr/lneos em 8Jcias ~dimentares Areo 1 (TucanO/Jatob~) ; l • Aqüíleros Subte,ràneos em Bacias Sedimentares Area 2 {Belmonte) 
, - Aqüíferos Subterrâneos em 13.lcias Sedimentares Area 3 (Apodi) , s - Aqüiferos SubterrAneos em 8acias Sed<mentares A,ea 4 (Araripe) 6 • Aqüífe:os Subter,ilneos em Bacias 
Sedimentares Área S (Parnaibô) 1 7 • Caatinga Se!enlrional: s - Rio Parnaíba: 9 - Açi.Jde Araras 1 10. A~ude Orós e Rio Jaguarit,e; 11 mo Piranhas e Açu j 12. Area de CaNoejamento 
u·RasodaCatarina114-NúcleodeDesertilicaç,Jo11s-PoloGesseiro 

RECOMENDAÇÕES 

As recomendações gerais estão agrupadas em seis linhas de ação 
principais; para cada linha, apenas as mais importantes estão 
relacionadas a seguir: 

FINANCIAMENTO E INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA CONSERVAÇÃO 
• direcionamento à preserv~çâo ambiental da aplicação de 
mecanismos compensatórios financeiros, pagos pelos usuários 
de água e pela exploração mineral, com participação paritária 
do estado e dos municípios, com destaque para a conservação 
de matas ciliares e para a recuperação de áreas de nascentes, 
nas suas esferas de abrangência; 

• estabelecimento de contribuição mínima de 1 % do valor dos 
incentivos recebidos por empresas beneficiárias de apoio finan 
ceiro governamental, para projetos de preservação ambiental e 
de mais pelo menos 3% de acréscimo do total da contraparti 
da do governo; 

• consideração da área de unidades de conservação preservadas 
do município, como critério adicional para a alocação do 
Fundo de Participação dos Municípios-FPM; 

• incentivo à implementação das leis de !CMS verde em todos os 

ÁREAS PROTEGIDAS, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRAOADAS 
E ORDENAMENTO TERRITORIAL 
• conclusão do zoneamento ambiental executado pelo governo 
federal em articulação com a SUDENE na escala 1 :100.000 ou, 
alternativamente, execução do zoneamento na escala 1 :50.000; 

• execução de zoneamento ambiental nas escalas de 1 :50.000, 
1:20.000 ou 1 :15.000 nas áreas prioritárias para gestão e pro- 
teção biorregional, indicadas no seminário; 

• ampliação da área protegida por unidades de conservação na 
Caatinga num prazo de dez anos, priorizando UCs de proteção 
integral: 3% nos primeiros cinco anos, 6% em até sete anos e 
meio, chegando aos 10% em dez anos, dando prioridade tam 
bém áquelas recomendadas no seminário; estados; 

• estímulo à aprovação de incentivos fiscais mediante renúncia 
do governo, para investimento nas RPPNs; 

• ampliação do FNE Verde, incluindo empréstimos para RPPNs; 
• proposição e estimulo para que cada município adote uma 
'espécie biológica bandeira' (símbolo) e a preserve, assim como 
seu hábitat; 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PÚBUCAS DE 
CONSERVAÇÃO OA BIOD!VERSIDAOE 
• integração institucional dos órgãos de meio ambiente, INCRA, 
BN e BB, DNOCS, ANA, CODEVASF, ANEEL, CHESF, SUDENE e 
demais agências com atuação na Caatinga, com o objetivo de 
avaliar os impactos ambientais das ações planejadas e em exe 
cução; 

• incentivo à captação de águas pluviais para uso múltiplo e uti 
lização sustentável de águas de superfície e subterrâneas; 

• aprovação de legislação e desenvolvimento de políticas que 
reduzam os impactos ambientais de atividades produtivas, com 
destaque para perímetros irrigados e mineração; 

• incentivo ao uso de outras formas de energia (solar, eólica, 
biodigestor, gás), com redução do consumo de lenha; 

• implantação de planos de manejo florestal sustentável em 
FLONAs, APAs e outras áreas, para uso racional da lenha; 

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS 
• criação de linhas de financiamento, integrando o CNPq e ou 
tras agéncias de fomento para pesquisa e formação de recursos 
humanos em biodiversidade da Caatinga, atrelada à rede de 
pesquisa e outras iniciativas de cunho ambiental e desenvolvi 

, mento sustentável, obedecendo às prioridades a serem 
definidas no plano de ação para o biorna; 

• criação de bancos de dados sobre a Caatinga, articulados com 
a Rede Brasileira de Biodiversidade, e fortalecimento dos atuais 
centros de informação sobre conservação, utilização sustentá· 
vele repartição justa e eqüitativa dos benefícios; 

• estudo de valoração econômica da biodiversidade e dos re 
cursos naturais do biorna; 

• considerar os estudos listados a seguir como prioritários para 
financiamento, sem prejuízO de outros que venham a ser indi 
cados: 1. inventário da flora, fauna e microorganismos da 
Caatinga e monitoramento dos processos biológicos já inven 
tariados; 2. aproveitamento e melhoria de espécies nativas, 
vegetais e animais, inclusive animais silvestres, visando à regu 
larização da caça para grupos sociais especificas; 3. geração de 
tecnologias sustentáveis; 4. desenvolvimento de experiéncias 
referenciais em agricultura sustentável do ponto de vista 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
• desenvolvimento de amplas campanhas pela mídia, de cons 
cientização e mobilização, quanto à importância da preser 
vação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais; 

• grande divulgação sobre a importância da água e a necessi 
dade de sua conservação e utilização sustentável, notada- 
mente na Caatinga; 

• valorização e resgate da cultura das populações indígenas e 
outras comunídades tradicionais, integrando seus conhecimen 
tos aos gerados pela ciência e tecnologia; 
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econômico, social e ambiental, com ênfase na 
agricultura familiar, atrelado à capacitação dos 
agentes e comunidades envolvidas; 5. inventário 
e disseminação do ·conhecimento tradicional 
das comunidades locais; 6. desenvolvi 
mento e/ou sistematizaçao de metodologias 
de disseminação; 

Do RIO SÃO FRANOSCO 

• desenvolvimento de políticas públicas na 
perspectiva de convivência sustentável com as 
condições do semi-árido; 

• captação de água das chuvas, e utilização sus 
tentável das de superfície e subterrâneas; 

• desenvolvimento de ações prioritárias de revi 
talização da bacia do rio São Francisco e bacias 
coligadas; 

• esgotadas as iniciativas· mencionadas e haven 
do necessidade de interligação de bacias e/ou 
transposição de águas, que as mesmas sejam 
fundamentadas em estudos técnicos e científi 
cos de viabilidade socioeconômica e de im 
pactos ambientais, aprovadas depois de amplo 
debate com a comunidade científica, e após 
campanhas de esclarecimento e audiências 
públicas com a população envolvida. 

ESTRATtG!AS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
DO SEMINÁRIO AVALIAÇÃO E AÇÕES PRIORITÁRIAS 
PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO BIOMA 
CAATINGA 
""· determinação do biorna Caatinga como 
Património Nacional Natural (art. 225 da 
Constituiçao do Brasil); 

,,. criação de grupo de trabalho da Caatinga no 
MMA e elaboração de plano de ação para o 
biorna; 

.,. inclusão das recomendações do seminário no 
PPA, do governo federal; nos PPAs estaduais, 
no plano de desenvolvimento regional da 
SUDENE e no planejamento do Banco do 
Nordeste; 

.,. divulgação ampla dos resultados, visando a cria 
ção de uma imagem positiva da diversidade 
biológica, étnica e cultural do biorna Caatinga. 


