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Diversidade de espécies
próprias e fenômenos peculiares
desfazem preconceitos
sobre a Caatinga
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lhados, típicos do período da seca - as
folhas tornam a crescer com as primei-
ras chuvas. Nos anos de seca severa, a
quantidade de chuva pode diminuir
em até 95%, segundo o meteorologista
José Oribe Rocha Aragão, da UFPE.

A vegetação começa a mudar ao pé
das serras do Ceará, da Paraíba e de
Pernambuco. Lá no alto, acima de 600
metros de altitude, parece outro mun-
do: verdadeiras ilhas de floresta verde,
densa e úmida, com árvores de até 30
metros de altura. Estamos agora nos bre-
jos de altitude, que cobrem, por exem-
plo, a serra de Maranguape, próximo
a Fortaleza, a 30 quilômetros do Atlân-
tico, ou o planalto de Ibiapaba, já na
divisa com o Piauí.

Durante a seca, os brejos nutrem ou-
tro de grupo de animais que exibem uma
diversidade surpreendente: as aves. Vi-
vem na Caatinga 510 espécies, quase
um terço do total encontrado no país e
quase o dobro do levantamento feito em
1965 pelo ornitólogo alemão Helmut
Sick. "Os brejos asseguram a continui-
dade de processos ecológicos regionais,
como as migrações", diz Cardoso da Sil-
va. "Algumas espécies que durante a es-
tação chuvosa vivem na Caatinga retor-
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nam para essas áreas úmidas durante os
longos períodos de estiagem:' A ararinha-
azul (Cyanopsitta spixii), por exemplo,
costumava deixar a região de Curaçá,
na Bahia, e voar quilômetros até os bre-
jos para se alimentar quando já não
frutificavam o pinhão (Jatropha mollis-
sima), a faveleira ou a baraúna (Schinop-
sis brasiliensis). Hoje, as ararinhas-azuis
vivem apenas em zoológicos e criadou-
ros - há apenas 60 exemplares pelo
mundo - e a espécie é considerada ex-
tinta na natureza: o último exemplar de
vida livre foi visto em outubro de 2000.

Pelaimportância ecológica, os
brejos de altitude estão en-
tre 82 áreas prioritárias para
a conservação da Caatinga,
assim como as dunas do São

Francisco, outro espaço igualmente
rico em espécies exclusivas, entre as ci-
dades de Barra e Sobradinho, na Bahia.
As dunas de até 60 metros que se er-
guem às margens do rio São Francisco,
o Velho Chico, o maior rio perene da
região, concentram cerca de um terço
das espécies do semi-árido, entre elas
16 espécies de lagartos, oito de serpen-
tes, quatro de anfisbenas e uma de an-

fíbio, exemplos de animais exclusivos
dali. Anfisbenas são répteis aparenta-
dos das serpentes, sem olhos nem esca-
mas visíveis, também chamados de co-
bras-de-duas-cabeças ou cobras-cegas.
Em uma excursão recente, o especialis-
ta em répteis Miguel Trefaut Rodrigues,
da Universidade de São Paulo (USP),
encontrou outra espécie nova das du-
nas, a Amphisbaena arda, assim chama-
da por causa do corpo esbranquiçado
com manchas pretas. "De todos os la-
gartos e anfisbenas da Caatinga, 37%
são endêmicos das dunas, um pequeno
território que não ultrapassa 7 mil qui-
lômetros quadrados, ou 0,8% da área
do sertão nordestino", diz Rodrigues.

Não é apenas o alto endemismo que
surpreende nas dunas do São Francisco.
As margens opostas do rio abrigam la-
gartos, serpentes e anfisbenas muito se-
melhantes na aparência, mas de espécies
e constituição genética distintas: são as
espécies-irmãs, como os lagartos Tropi-
durus amathites e Tropidurus divarica-
tus. Ambos têm até 30 centímetros de
comprimento e o corpo marrom com
manchas pretas e amarelas, mas de pa-
drões distintos. Segundo Rodrigues, foi
o próprio São Francisco que induziu o
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surgimento dessas espécies, a partir de
um mesmo ancestral. De acordo com a
hipótese admitida inicialmente, o rio
corria para um lago do interior do
Nordeste, não para o mar, até o fim do
último período glacial, há 12 mil anos.
Nas margens desse lago viviam popu-
lações de animais adaptados aos solos
arenosos. "Quando o rio rompeu essas
margens, isolou em lados opostos po~
pulações de uma mesma espécie, que
viviam em hábitats similares': diz o bió- .
logo da USP. Como conseqüência, essas
espécies evoluíram em ambientes sepa-
rados e originaram espécies hoje encon-
tradas apenas na margem direita ou es-
querda do rio (veja Pesquisa FAPESP nO
57). O modelo permanece o mesmo,
mas os lagartos até então chamados de
Tropidurus passaram a ser reconheci-
dos como um novo gênero (Eurolopho-
saurus) e análises de DNA sugerem que
sua origem deve ter sido mais antiga,
entre 1 e 3 milhões de anos, e não tão
recente como se supunha.

pelo menos 20, como resultado dos le-
vantamentos coordenados por João
Oliveira, da UFRJ. Sabia-se que só na
Caatinga vive o mocó (Kerodon rupes-
tris), um ratão de até 40 centímetros; o
rato-bico-de-lacre (Wiedomys pyrrho-
rhinos), de 10 a 13 centímetros, sem
contar a longa cauda, que serve de
apoio na hora de escalar as árvores; e o
tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), o
menor tatu brasileiro, de 22 a 27 centí-
metros, que enrola o corpo e fica pare-
cido com uma bola quando se sente
ameaçado. A lista dos endêmicos agora
inclui o morcego insetívoro Micro-
nycteris sanborni, o marsupial Thylamys
karimii, de dorso cinza claro e ventre
creme, e um macaco sauá (Callicebus
barbarabrownae), descrito com base em
material coletado no início do século
passado e encontrado recentemente no
interior da Bahia. Mesmo assim, segun-
do Oliveira, o endemismo de mamífe-
ros da Caatinga ainda é pelo menos três
vezes menor que o da Mata Atlântica
ou da Amazônia, em vista da própria
extensão de cada ecossistema.

"A Caatinga é o ecos sistema menos
protegido do Brasil, já que as unidades
de conservação de proteção integral co-

brem menos de 2% de seu território",
diz Tabarelli, que defende a criação de
novas unidades de conservação. O es-
tudo das botânicas Isabel Cristina Ma-
chado e Ariadna Valentina Lopes, da
UFPE, acentua a necessidade de preser-
vação, ao revelar uma riqueza inespe-
rada de processos especializados de
polinização: das 147 espécies de ervas,
árvores e arbustos estudados, 30% são
polinizadas apenas por abelhas, 15%
por beija-flores e l3% por morcegos.
"Essas descobertas ajudam a desfazer o
mito de que aCaatinga é pobre em es-
pécies e fenômenos exclusivos", comen-
ta a pesquisadora. Foi por terra tam-
bém, por falta de evidências, a antiga
idéia de que a vegetação nativa do serni-
árido brasileiro seria um prolongamen-
to do Chaco argentino. Agora se suspeita
do inverso: algumas espécies de plan-
tas, a exemplo do quebracho (Aspidos-
perma quebracho), uma árvore de até
30 metros, podem ter feito a rota opos-
ta. Foi uma lenta migração, realizada ao
longo de milhares de anos, à medida que
o clima mudava e água da chuva, o ven-
to e as formigas, com a discrição habi-
tual, conduziam suas sementes de um
canto a outro. •

Da Caatinga para o Chaco - Entre os
mamíferos. O número total de espécies
que vivem na Caatinga saltou de 80
para 143 e o de endêmicas, de três para
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