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Eixo: Paisagens semiáridas: estrutura, dinâmica e adaptação
Resumo
Os brejos de altitude estão inseridos no semiárido nordestino e possuem uma variação paisagística
bastante expressiva principalmente no que diz respeito a sua dinâmica ambiental, de modo que
vem a um certo tempo despertando o interesse de alguns pesquisadores tanto para fins de
caracterização quanto de planejamento. Neste sentido o objetivo desse trabalho é reunir e discutir
as caracteristicas fisiograficas cientificamente já estabelecidas para os brejos de altitude. Foram
identificados um total de 11 áreas de brejos de altitude, ao longo do Nordeste. Estes apresentaram
características que os promovem como ambientes de dinâmica única local, onde não ocorre uma
situação de total semiaridez, embora estejam inseridos no semiárido.
Palavras chave: Enclaves; Variação Paisagística; Dinâmica Ambiental.

1. Introdução
O Semiárido brasileiro constitui o clima mais seco do Brasil, abrangendo o bioma
Caatinga. Ab’Saber (2003), explica que cada domínio da natureza (tropical atlântico,
caatingas, cerrados, etc.) apresenta uma família de ecossistemas que lhe é peculiar, guardando
“um tipo de ecossistema absolutamente predominante, a par com enclaves ou redutos de
outros sistemas ecológicos”. No caso do domínio caatinga, Ab’Saber, caracterizou os
enclaves como microrregiões úmidas ou subúmidas (brejos), florestadas com caatinga arbórea
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e espécies de mata atlântica, solos de boa fertilidade natural, porém frágeis, pois em meio a
uma terra tão “pobre”, surge a possibilidade de cultivo para o ser humano, que muitas vezes
ocorre de forma desordenada causando a degradação e perda das características primárias. A
partir destas informações, o presente trabalho tem como objetivo reunir as características já
estudadas nos brejos de altitude nordestinos e compará-las a fim de compreender as
semelhanças e as particularidades entre esses sistemas.
2. Materiais e Métodos
Para atingir os objetivos propostos foi realizada uma revisão em artigos de periódicos,
livros, anais de congressos e simpósios, dissertações e teses, entre outras fontes,
possibilitando a construção de uma tabela comparativa contendo parâmetros estabelecidos a
partir das principais características definidas por cada autor, bem como a espacialização dos
brejos descritos em mapa.
3. Resultados e discussões
Até o momento, de acordo com as pesquisas de Lins (1989), Corrêa (1994; 1997;
2001), Bétard et al (2007), entre outros, foram caracterizadas áreas nos estados de
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas (Figura 1).
Analisando a fisiografia dos enclaves nordestinos, é possível estabelecer
características em comum entre eles, dentre elas destaca-se o argissolo, que está presente em
todas as áreas descritas e é reconhecidamente um solo de climas com mais umidade. As
rochas presentes nos brejos supracitados possuem uma ocorrência grande de feldspato, que é
um contribuinte para a alta quantidade de solo argiloso nas áreas mais úmidas dos maciços.
Os brejos se dividem em maciços residuais, um maciço estrutural, e um de matriz
sedimentar (Tabela 1). Todos os maciços, com exceção do brejo de matriz sedimentar,
possuem em sua composição rochas do tipo granito, migmatito e sienito. O que explica em
parte por que os brejos, mesmo com precipitações mais elevadas que o entorno, ainda
possuem estrutura de destaque, pois rochas como essas possuem maior resistência ao
intemperismo. Para explicar essa ocorrência de terras altas e baixas na província Borborema,
na qual os maciços estão inseridos, Birot (1958 apud CORRÊA, 2001) propôs que as regiões
baixas são compostas por rochas menos resistentes ou que sofreram subsidência tectônica, e
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as regiões mais altas, como no caso dos brejos de altitude, são compostas de rochas mais
resistentes e/ou que foram soerguidas por tectônica. Corroborando a esta ideia, é descrito que
o brejo da Serra da Baixa Verde – PE tem uma dinâmica descrita como etchplanação,
caracterizando-se como um maciço residual (CORREA, 1997) e o maciço do Pereiro – RN
evoluiu por tectônica, caracterizando-se como maciço estrutural (GURGEL, 2012)

Figura 1: localização dos brejos de altitude.

Esta variação de dinâmicas evolutivas nos maciços e planaltos da Borborema já foi e
ainda é discutida por alguns autores, entre eles, Corrêa (2010; 2001), Monteiro (2015), Maia e
Bezerra (2011), Peulvast e Claudino Sales (2002) e Maia et al (2010). Estes estudos apontam
que a Borborema é composta por compartimentos que foram transformados por eventos tanto
tectônicos quanto climáticos, fazendo com que o macrodomo tenha diferentes tipos de
estruturas e modelados condizentes com as diferentes dinâmicas paisagísticas do Nordeste
brasileiro.
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Tanto os brejos de origem tectônica quanto os de origem residual, por apresentarem
condições de pluviosidade privilegiadas no semiárido, são grandes dispersores de água, e
como cabeceiras de drenagem, alimentam rios em padrão dendrítico que condicionam os
processos erosivos, formando áreas de concentração (hollows) e dissipação (noses) de fluxos,
ao longo da encosta. Os diferentes tipos de fluxos, ao condicionarem os processos erosivos
permitem uma produção de sedimentos discordante do entorno dos maciços, destaca-se a
presença de grandes colúvios, contando ou não com presença de linhas de pedras (o que
indicaria variação no regime climático), bem como alúvios com diferenciação na
granulometria das camadas, indicando também variação de energia nas porções da média e da
baixa encosta, deixando as cimeiras parcialmente e/ou totalmente desnudas e no caso das
regiões sedimentares como os topos são planos e a rocha é menos resistente, a erosão forma
vales alargados e cheios de sedimentos.
Para além das características gerais, os autores concordam que as regiões de brejos de
altitude, tem uma condição de pluviosidade privilegiada se comparadas com o meio onde
estão inseridas, isto permite que ocorra uma combinação local de elementos ligados ao solo, à
cobertura vegetal, fauna, dinâmica hidrológica e microclima.
Desta forma a tabela a seguir indica como estes parâmetros possuem ou não
correlações locais e regionais, apresentando aspectos que são únicos para cada brejo
analisado, mas também que ocorrem em todos, servindo de base para pesquisas futuras em
bases sistêmicas e ambientais. Esta análise comparativa permite vislumbrar que, talvez,
associações específicas destes aspectos determinem a ocorrência de um brejo, para além de
apenas a pluviosidade.
É importante ressaltar que no Nordeste existem outros brejos de altitude, mas no caso
deste trabalho foram descartadas as áreas que possuem caracterização de apenas um
parâmetro, de forma que não há a possibilidade de uma visão integrada dos elementos.
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Tabela I – Características dos enclaves
Estado

PE

PB

Autores

Brejo

Alt.

LINS (1989);
MASCARENH
AS (2005);
MEDEIROS
(2000).

Serra de
Taquaritinga do
Norte

1000
m

FERRAZ (1994
apud CORRÊA
1994); SOUZA
et al, (2010);
BARROS
(2014);
MASCARENH
AS (2005)
MARQUES et
al (2014);
SILVA et al
(2006);
MASCARENH
AS (2005)
MARQUES et
al (2015);
AGRA et al
(2004);
MASCARENH

Serra da
Baixa
Verde

Temp.
(Média)

Pluv.
(Anual)

21°C

721mm

Argissolos,
planossolos e
neossolos
litólicos.

1100
m

25°C

1222m
m

Argissolos,
cambissolos e
neossolos
litólicos.

635m

26°C

1300mm

Areia

Maciço
do
Teixeira

Solos

1197
m
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25°C

746mm

Argissolo,
regossolo
distrófico e
terra roxa
estruturada
eutrófica.
Latossolos,
neossolos
litólicos e
neossolos
regoliticos.

Geologia

Vegetação

Suíte Serra de Taquaritinga originária do mesoproterozóico.
É composta, por biotita-anfibólio, gnaisses e ortognaisses de
composição granítica a granodiorítica e quartzo-sienítica.

Florestas subcaducifólia e
caducifólia

Corpo granitoide plutônico, cuja origem remonta às
intrusões de corpos graníticos que ocorreram na Província
Borborema no Ciclo Brasiliano.

Floresta caducifólia e
subcaducifólia.

Capeamentos composto por arenito médio a conglomerático
e da unidade de suíte granítica-migmatítica peraluminosa e
rochas do tipo ortognaisse e migmatito granodioritico a
monzogranítico.

Caatinga, mata atlântica, áreas
de cultivo e pastagem

Suíte transicional shoshonítica alcalina composta de biotita,
granitos e granodioríticos, com aspecto típico de granitos e
gnaisses, depósitos colúvio-eluviais de sedimento arenoso,
areno-argiloso e conglomerático, suíte granítica-migmatítica
peraluminosa com ortognaisse e migmatito granodiorítico a
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Floresta estacional
semidecidual Montana e
vegetação de caatinga.

AS (2005)

CE

BÉTARD et al
(2007);
SANTOS et al
(2012); BRITO
NEVES et al
(2000).
LIMA (2015);
BARDOLA
(2015);

monzogranítico

Maciço
do
Baturité

800m

18°C

1300m
m

Argissolos
luvissolos.

As rochas supra-crustais, compostas de gnaisse
remobilizados e migmatizados, afloramentos menores de
quartzitos, micaxistos, mármores e intrusões leucograniticas.

1033m
m

Argissolos,
latossolos,
neossolos
quartzarênicos
, neossolo
litólico.

Sequencias de deposição que ocorreram antes e depois da
reativação de estruturas do embasamento pré-cambriano
propagado por esforços neotectônicos da fase de rift das
bacias marginais brasileiras. A área compreende sedimentos
carbonatados laminados ricos em insetos fósseis e peixes de
água doce, camadas de argilitos, areias algumas com a
presença de conglomerados.

Chapada
do
Araripe
800m

MEDEIROS
(2016);
EMBRAPA
(2013)

Serra dos
Martins

FEITOSA
(1998);
GURGEL
(2012);
MELO (2014)

Maciço
do
Pereiro

640m

27°C

23°C

693mm

Neossolos,
argissolos e
latossolos.

RN

AL

Serra de

700m

27°C

800mm

570m

23°C

800mm
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Argissolos e
neossolos.
Argissolos,
neossolos e

Substrato gnáissico-migmatítico do paleoproterozóico
componentes dos complexos Jaguaretama e Caicó,
ortognaisses e mármores da formação Jucurutu, rochas
graníticas das suítes Itaporanga e Umarizal. O complexo
Caicó compreende a suíte poço da Cruz e rochas ígneas da
suíte Itaporanga que se depositaram os sedimentos clásticos
cenozoicos/paleógenos da Formação Serra do Martins
Composto por ortognaisses plutônicos do complexo Pau dos
Ferros, metassedimentos e metavulcânicas do grupo São
José e granitoides plutônicos cálcio-alcalinos de alto
potássio do complexo Granítico Neoproterozóico.
Batólito composto por alcalifeldspato granitos a
granodiorito, médios a grossos e migmatitos do complexo
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Vegetação perenifólia, e
caatinga arbustiva.

Vegetação florestal úmida.

Cultivo de bananeira e
mandioca, além de uma
floresta semidecidual.

Caatinga arbustiva, caatinga
arbórea e floresta
subcaducifólia.
Caatinga hiperxerófila com
porte arbustivo a arbustivo-

Água
Branca
IMA (2018);
SILVA (2008);
SILVA (2017)

Serra da
Caiçara
839m
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29°C

700mm

luvissolos

Belém do São Francisco.

arbóreo ou raramente arbóreo.

Planossolos,
neossolos
litolicos,
neossolos
regoliticos,
luvissolos,
cambissolos e
argissolos.

Rochas do neoproterozóico, fazendo parte do maciço
Pernambuco-Alagoas, composta de complexos migmatíticograniticos e gnáissico-migmatíticos, constituindo a formação
Águas Belas.

Caatinga hiperxerófila com
extrato arbustivo-arbóreo,
predomínio de caducifólias, e
espécies de mata úmida.
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4. Conclusões
As

áreas

de

enclave

são

possuidoras

tanto

de

homogeneidades

quanto

heterogeneidades entre si. Partindo da ideia que a paisagem é particular e cada sistema se
comporta de acordo com a interação dos seus elementos, que variam de enclave para enclave,
os brejos possuem características singulares. No caso dos brejos de altitude a característica
principal e comum a todos é a hipsometria, sempre ocorrendo acima de 550m. Para além da
altitude, combinações específicas devem ocorrer, nos tipos de solos e/ou de rochas
interagindo sob condições climáticas quase que avessas ao redor, dando condição para
existência de uma vegetação diferenciada que também contribui para um clima mais ameno, o
que torna essas áreas uma alternativa para a prática de atividades que normalmente não
podem ser feitas na região semiárida, como a agricultura, e em alguns casos chegam a ter sua
dinâmica de exceção alterada devido ao grau de agressividade da interferência humana.
Portanto é necessário que haja uma caracterização dessas áreas que seja base para um
projeto de uso do espaço respeitando as condições das mesmas que se tornam bastante
sensíveis em meio ao semiárido.
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