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Capítulo 9 

PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  SSEERRRRAA  DDAASS  CCOONNFFUUSSÕÕEESS  

A grande extensão de Caatinga preservada 

 

9.1 Introdução 

O Parque Nacional Serra das Confusões (Parna Serra das Confusões) é uma importante área 

de conservação da biodiversidade mundial (figuras 1 a 6). A promulgação do Decreto s/n, de 2 de 

outubro de 1998, resultou na proteção da biosfera Caatinga dos municípios contemplados com a 

criação do Parque. Caracteriza-se como uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral do 

Bioma Caatinga, da Administração Federal, localizada no Sudeste do Estado do Piauí (figura 3). 

O Parque, cuja localização geográfica está situada entre os quadrantes 9° 27’ a 9° 31 S e 43° 

05’ a 43° 56’ W, engloba os municípios de Canto do Buriti, Tamboril do Piauí, Jurema, Alvorada do 

Gurguéia, Bom Jesus, Guaribas  e Cristino Castro. O Parna Serra das Confusões tem área legal de 

823.843,08 ha (ou 8.238,43 km²), o que corresponde a cerca de 763 mil campos de futebol1. A área 

de conservação está distribuída em duas Microrregiões do Estado do Piauí: Alto Médio Gurguéia e 

São Raimundo Nonato, além dos oito municípios do compartimento regional, que abrange uma área 

de amortecimento de aproximadamente 500 mil ha – uma das maiores áreas de conservação da 

biodiversidade do Brasil e a maior do bioma Caatinga.  

 

 

Figura 1: vista panorâmica do Parna Serra das Confusões com as formações rochosas típicas. 
Foto: Neison Freire (2014). 

 

                                                 
1
 Considerando-se as medidas oficiais da FIFA para um campo de futebol: 90 x 120m, ou 1,08 ha. 
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A área contempla uma base morfoestrutural sedimentar e morfoescultura de notável beleza 

cênica (figuras 3 e 4) que se combina para resguardar as unidades espeleológicas e a diversidade 

biológica que lhe são particulares. As feições geomorfológicas vêm nobilitar a paisagem (figura 5) 

que resguardam as condições pretéritas de desenvolvimento geológico da América do Sul. 

Acrescente-se à sua importância a proximidade geográfica com o Parque Nacional Serra da 

Capivara (ver Capítulo 10), emergindo daí a necessidade de criação de uma única reserva da biosfera 

mundial, cujos procedimentos foram iniciados a partir da implantação do corredor ecológico entre as 

unidades de conservação (BRASIL, 2002; BRASIL, 2003, FREIRE, 2006; LIMA-FILHO, 2007, OLIVEIRA 

et al, 2007). 

 

 

Figura 2: Mapa de Localização do Parna Serra das Confusões. 
Fonte: autores (2016). 



Mapeamento e Análise Espectro

 

Figura 3: Base morfoestrutural e sedimentar, típica do Parna Serra das Confusões.
Foto: Neison Freire (2014). 

 

Figura 4: Falha  morfoestrutural e sedimentar, conhecida como “Baixa do Chico”, no Parna Serra das Confusões.
Foto: Neison Freire (2014). 
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Figura 5: Vegetação de caatinga arbórea-arbustiva no Parna Serra das Confusões. 
Foto: Neison Freire (2014). 

 

 
Figura 6: Espécie de cactácea típica do Parna Serra das Confusões. 
Foto: Neison Freire (2014). 
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Figura 7: Modelo Numérico de Terreno realizado a partir de dados SRTM 1-ARC (USGS) e LandSAT 8 OLI 
(USGS)  do Parna Serra das Confusões. 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

9.2 Aspectos Socioeconômicos 

Devido a sua extensa área, o Parna Serra das Confusões tem entorno que envolve territórios 

de seis municípios do Estado do Piauí: Alvorada do Gurguéia, Bom Jesus, Canto do Buriti, Cristino de 

Castro, Guaribas, Jurema e Tamboril do Piauí. São municípios com baixa população total, além de 

serem também caracterizados por acentuada proporção de população rural (tabela 1). Segundo o 

Censo de 2010 (INGE, 2012), o menor deles é Tamboril do Piauí com população total de 2.753 hab, 

enquanto o maior é Bom Jesus com 22.629 hab (sendo esta, ainda, a maior cidade do entorno do 

Parna com 17.623 hab). A menor cidade é Jurema com pouco mais de 800 hab. No total, esses seis 

municípios somam uma população de 69.351 hab, sendo 41.517 hab em áreas urbanas e 27.834 hab 

em áreas rurais. 

Quando se analisa a população rural de 10 anos e mais com rendimento desses municípios, 

apenas 41%, ou 11.411 hab, de um total de 27.834 hab, das áreas rurais, tem rendimento. Mesmo nas 

áreas urbanas o percentual é baixo: de um total de 41.517 hab, 21.701 hab (ou 52,27%) têm 

rendimento nessa faixa. 

Tabela 1: População - municípios do Parna da Serra das Confusões e de Teresina 
Município População 

urbana 
População urbana 
de 10 anos e mais 
com rendimento 

População 
rural 

População rural de 
10 anos e mais com 

rendimento 

População 
total 

População total de 
10 anos e mais com 

rendimento 
Alvorada do Gurguéia 1849 889 3201 1146 5050 2035 
Bom Jesus 17623 9360 5006 1839 22629 11199 
Canto do Buriti 11130 6120 8890 4336 20020 10456 
Cristino Castro 7262 3669 2719 1033 9981 4702 
Guaribas 1275 603 3126 1019 4401 1622 
Jurema 866 408 3651 1478 4517 1886 
Tamboril do Piauí 1512 652 1241 560 2753 1212 
Teresina 767559 440103 46671 23527 814230 463630 

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2012). 
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Ao investigarmos a renda desses municípios podemos perceber como as precárias condições 

econômicas da população levam à alta vulnerabilidade social nos municípios do entorno (tabela 2). A 

renda urbana média em 2010 foi de R$ 3.059.864,00, sendo que Jurema apresentou a menor renda 

(R$ 196.895,17) e Bom Jesus, a maior com R$ 10.470.534,23, fruto, provavelmente, do avanço da 

cultura da soja no Vale do Gurguéia, região próxima ao Parna. 

A renda rural per capita é crítica. Alvorada do Gurguéia, por exemplo, apresentou o menor 

valor, com R$ 127,71 – bem abaixo quando comprado à da capital do estado Teresina, com R$ 

289,45. De fato, a baixa renda rural per capita mostra que há uma forte concentração de renda na 

região, pois os lucros advindos do agronegócio baseado no modelo exportar de commodities 

representado pela nova fronteira da soja não estão, de fato, sendo compartilhados pela população 

local. No geral, o município que tem uma melhor distribuição de renda é também o que apresenta 

maior população total - Bom Jesus -, com R$ 504,66 per capita, e o pior é Guaribas com R$ 160,37 – 

ambos significativamente inferiores a Teresina, com R$ 737,48. 

Tabela 2: Renda mensal, em R$, valores de agosto de 2010 - municípios do Parna da Serra das Confusões e de 
Teresina 

Município renda urbana renda 
urbana 

per capita 

renda 
urbana 
média 

renda rural renda 
rural per 

capita 

renda 
rural 

média 

renda total Renda 
total per 

capita 
Alvorada do 
Gurguéia 

628.207,42 339,76 706,65 408.785,19 127,71 356,71 1.036.992,60 205,35 

Bom Jesus 10.470.534,23 594,14 1.118,65 949.501,40 189,67 516,31 11.420.035,62 504,66 
Canto do Buriti 3.935.697,54 353,61 643,09 1.588.516,52 178,69 366,36 5.524.214,05 275,93 
Cristino Castro 2.492.969,54 343,29 679,47 589.820,49 216,93 570,98 3.082.790,03 308,87 
Guaribas 319.588,84 250,66 530,00 386.177,68 123,54 378,98 705.766,52 160,37 
Jurema 196.895,17 227,36 482,59 625.371,27 171,29 423,12 822.266,43 182,04 
Tamboril do Piauí 315.294,80 208,53 483,58 199.170,03 160,49 355,66 514.464,82 186,87 
Teresina 586.965.828,5

9 
764,72 1.333,70 13.509.009,9

6 
289,45 574,19 600.474.838,5

5 
737,48 

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2012). 

 

Outro indicador que evidencia o alto grau de vulnerabilidade social nos seis municípios do 

entorno do Parna se refere ao analfabetismo (tabela 3). A população urbana analfabeta soma 7.358 

hab , ou 17,72% da população urbana total. A taxa de analfabetismo total é pior em Tamboril do 

Piauí com 0,34, sendo que Bom Jesus apresenta a melhor situação com a taxa de 0,18 – todas bem 

inferiores se compradas à Teresina, com 0,09. 

Nas áreas rurais o indicador é ainda mais preocupante, atingindo uma taxa de analfabetismo 

de 0,44 em Tamboril do Piauí. Este quadro revela uma das maiores dificuldades na promoção de 

educação ambiental na região. 

Tabela 3: Analfabetismo - municípios do Parna da Serra das Confusões e de Teresina   

Município população 
urbana 

analfabeta 

taxa de 
analfabetismo 

urbana 

população 
rural 

analfabeta 

taxa de 
analfabetismo 

rural 

população 
total 

analfabeta 

taxa de 
analfabetismo 

total 
Alvorada do Gurguéia 353 0,19 789 0,25 1142 0,23 
Bom Jesus 2358 0,13 1759 0,35 4117 0,18 
Canto do Buriti 2293 0,21 2926 0,33 5219 0,26 
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Cristino Castro 1507 0,21 983 0,36 2491 0,25 
Guaribas 244 0,19 1092 0,35 1336 0,30 
Jurema 219 0,25 1171 0,32 1391 0,31 
Tamboril do Piauí 384 0,25 551 0,44 935 0,34 
Teresina 59702 0,08 9850 0,21 69552 0,09 

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2012). 
 

Diretamente relacionada aos baixos indicadores de analfabetismo está a escolaridade 

(tabelas 4 e 5). Ao analisarmos a população urbana, observamos que a classe “sem instrução e 

fundamental incompleto” soma 27.838 hab, o que representa mais de 67% da população que habita 

as cidades do entorno – um valor muito elevado. A situação se torna pior ao considerarmos a 

população urbana com “fundamental completo e médio incompleto” – uma condição mínima 

necessária para que seja possível uma melhor apropriação dos conteúdos didáticos e práticas 

pedagógicas relacionados à educação ambiental. Neste aspecto, apenas 12,03% (4.994 hab) da 

população urbana está nessa categoria, caindo para apenas 5,02% (2.084 hab) com “superior 

completo”.  

Tabela 4: Escolaridade (hab) - municípios do Parna da Serra das Confusões e de Teresina 
Município População Urbana 
Município Sem instrução e 

fundamental 
incompleto  

Fundamental completo e 
médio incompleto 

Médio completo e 
superior incompleto  

Superior 
completo 

Não 
determinado  

Alvorada do Gurguéia 1131 314 308 96 0 
Bom Jesus 10792 2258 3217 1227 129 
Canto do Buriti 7711 1238 1653 451 77 
Cristino Castro 5446 854 741 221 0 
Guaribas 909 128 195 43 0 
Jurema 691 58 95 23 0 
Tamboril do Piauí 1158 144 178 23 8 
Teresina 377661 124844 192311 69621 3121 

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2012). 
 

Nas áreas rurais a situação é ainda pior (tabela 5), pois apenas 2.122 hab têm o nível 

“fundamental completo e médio incompleto”, enquanto a maioria da população rural (24.307 hab, ou 

seja, 87,32%) não tem instrução ou tem fundamental incompleto. 

 

Tabela 5: Escolaridade (hab) - municípios do Parna da Serra das Confusões e de Teresina 
Município População Rural 
Município Sem instrução e 

fundamental 
incompleto  

Fundamental completo e 
médio incompleto 

Médio completo e 
superior incompleto  

Superior 
completo 

Não 
determinado  

Alvorada do Gurguéia 2706 341 120 34 0 
Bom Jesus 4365 342 232 49 18 
Canto do Buriti 7979 541 288 32 51 
Cristino Castro 2393 237 64 25 0 
Guaribas 2801 220 94 11 0 
Jurema 2938 386 276 41 10 
Tamboril do Piauí 1125 55 50 0 10 
Teresina 33921 6584 5267 694 204 

Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2012). 
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Esses indicadores socioeconômicos revelam, de forma em geral, a precariedade das 

condições mínimas necessárias tanto para a formulação, como para a implantação de políticas 

públicas locais de conservação da biodiversidade. Os altos índices de vulnerabilidade social 

decorrentes desses números evidenciam a ausência do Estado em atividades essenciais ao 

desenvolvimento local e regional do entorno do Parna Serra das Confusões. Torna-se, portanto, 

urgente a melhoria desses indicadores para um melhor entendimento a apropriação dos valores 

culturais e naturais relacionados à conservação da biodiversidade da UC, até como uma possível 

estratégia de geração de renda para essas populações pobres. 

 

 

 

9.3 Os conflitos socioambientais 

Os principais conflitos socioambientais registrados durante a pesquisa de campo (22 e 

24/07/2014) estão relacionados à caça predatória (seja por lazer ou consumo alimentar), 

desmatamento (construção civil com técnicas tradicionais da região semiárida, corte e queima de 

madeira para produção de carvão, coleta de ervas medicinais, dentre outras ações que interferem na 
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conservação da biodiversidade da UC) e a falta de demarcação dos limites legais da extensa área do 

Parna. Registra-se, também, o reduzido quadro de servidores do ICMBio (na verdade apenas um 

cargo comissionado ocupado pela chefia do Parna e nenhum servidor concursado do ICMBio estava 

lotado no escritório local quando da realização da pesquisa de campo), bem como o baixo número de 

brigadistas para cuidar da extensa área. Há vários acessos à área “protegida” legalmente, o que 

dificulta as ações de fiscalização ambiental.  

 

9.4 Fitofisionomias e Características Geoambientais 

9.4.1 Análise Geoambiental 

O Parna Serra das Confusões teve forte influência da movimentação da Placa Sul-americana e 

dos efeitos orogenéticos do Ciclo Brasiliano. Portanto, o Parque se estabeleceu na parte Sul da Bacia 

do Parnaíba, exemplificação mais notória do final do Pré-cambriano, bem como do início do 

Paleozoico (BRASIL, 2003; FREIRE, 2006; JUSTO, 2006; MENESES, 2013).  

A origem da Bacia do Parnaíba remonta ao Período Arqueano e se acentua após o fim do Ciclo 

Brasiliano na Plataforma Continental Sul-americana, no Final do Ordoviciano, quando se observa a 

precipitação de detritos continentais, e depois marinho, no fundo das sinéclises formadas em 

períodos anteriores (Figura 1). No Período Paleozoico, a bacia tinha um diâmetro de sete milhões 

km2. Contudo, a extensão atual desta área compreende os Estados do Piauí e Maranhão, e parte dos 

Estados do Pará, Ceará, Tocantins, Bahia e Tocantins, totalizando uma área de 600.000 km² (Figura 

2) (BRASIL, 2003; FREIRE, 2006; JUSTO, 2006; CPRM, 2011; MENESES, 2013). 

  

Figura 1 - Bacia Sedimentar do Parnaíba, formada por detritos continental e depois marinho no fundo das sinéclises. 2 - 
Feições do relevo ruiniforme de sedimentos do Arenito, PARNA Serra das Confusões, Piauí, Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014.  

1 2 
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A geologia do Parque foi marcada pela a intensa movimentação da litosfera regional. Isso se 

observa pelo arcabouço litológico regional, uma vez que as feições Estratigráficas Sedimentares são 

descontínuas ou interrompidas pela presença de dobramentos e lineamentos estruturais, produzidas 

no Complexo do Embasamento do Cristalino do Granitóide do Período Pré-cambriano. Esta unidade 

litológica é dividida em quatro grupos: Jaibaira, Cariba, Colomi e Salgueiro, os quais apresentam 

rochas com alto grau de metamorfismo (BRASIL, 2003; FREIRE, 2006; JUSTO, 2006; CPRM, 2011; 

BARBOSA & FUNIER, 2012).   

A composição basal do Complexo Granitoide do Embasamento Cristalino se encontra na base 

do Parna Serra das Confusões; sobreposta a esta se encontra uma Sequência Estratigráfica 

Sedimentar, formada nos Períodos Devoniano-Siluriano, ou Período Ordoviciano Final, como 

especulam alguns pesquisadores (MACIEL, 2008; MENDES, 2013). A Bacia sedimentar do Parnaíba 

foi estabelecida sobre os Crátons Amazônico, Congo-São Francisco e África Ocidental–São Luiz 

(BRASIL, 2003; JUSTO, 2006; MACIEL, 2008; MENDES, 2013). 

O Ciclo Tectônico Brasiliano desenvolveu estruturas tectônicas Brasilianas no Domínio 

Cristalino do Parna, contribuindo para o surgimento da Bacia Intracratônica, do tipo Rift, ou Bacia 

Aulacogênica, do Domínio Sedimentar do Parnaíba ou para o desenvolvimento da Bacia Sedimentar 

do Meio Norte. Os ciclos morfogenéticos do Período Paleozoico contribuíram para o aparecimento 

das sequências sedimentares, tais como: as formações Riachão (Neoproterozóico) e Mirador 

(Cambre-Ordoviciano), estas compreendendo a base litoestratigráfica sedimentar mais antiga do 

Parna (BRASIL, 2003; JUSTO, 2006; MACIEL, 2008, CPRM, 2011; BARBOSA & FUNIER, 2012).    

O Ciclo Tectônico Brasiliano foi também responsável pela criação de sistemas tectônicos que 

foram preenchidos por sedimentos a partir do Ordoviciano Final ou no Devoniano Inicial. No 

entanto, acredita-se que, a partir do Devoniano Inicial o defluxo de sedimentos foi positivo, fruto do 

final das pressões orogenéticas, que emanou no Ciclo Tectônico Brasiliano na geologia da Plataforma 

Continental Sul-americana, e, também, pela morfogênese que se estabeleceu nos períodos 

subsequentes. O Sistema Deposicional do Ordoviciano Final foi estabelecido sobre os Riftes 

precursores, que contribuíram para a formação da Bacia do Parnaíba (FREIRE, 2006; JUSTO, 2006; 

MACIEL, 2008). 

Considerando-se esses cenários, a formação basal do Parna Serra das Confusões advém da 

contribuição paleogeográfica de vários sistemas deposicionais: marinho, deltaico, fluvial, desértico e 

lacustre (Figuras 3 e 4). As conjecturas apontadas anteriormente norteiam que as prerrogativas da 

formação e da consolidação da geologia e do relevo se devem ao Ciclo Tectônico Brasiliano e do 

Sistema de Deposição Regional, que foi compartimentada por deposição de influência marinha, 
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sobressaindo-se as atuante do Mar Epicontinental Siluriano-Devoniano do Período Paleozóico 

(BRASIL, 2003; FREIRE, 2006; JUSTO, 2003; CPRM, 2011).   

Pode-se coligir, a partir de então, que a Bacia do Parnaíba é composta por três grupos 

sedimentares: Serra Grande, Canindé e Balsas. O Grupo Serra Grande (Ordoviciano-Siluriano) está 

representado pelas Formações Ipú, Tianguá e Jaicós (da base para o topo), os litotipos são arenitos, 

conglomerados e calcários, de granulometria fina, média à grosseira. O Grupo Canindé 

(Mesodevoniano) engloba as Formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti (da base para o 

topo), os litotipos encontrados são os arenitos (quartzosos, grossos e conglomeráticos), folhetos e 

siltitos, cuja evolução estratigráfica se deve aos ambientes deltaico, fluvial e marinho. O Grupo Balsas 

(Mezosóica-Triássica) enquadra as Formações Piauí, Pedras de Fogo, Motuca e Sambaíba, onde se 

percebe a presença de arenitos (róseo e vermelho), calcários, evaporíticos, anidrita, dolomitos e 

gipsita, que se formaram pela deposição continental, eólica, marinha, fluvial e lacustre (BRASIL, 

2003; FREIRE, 2006; JUSTO, 2006).    

 

                               
Figuras 3 e 4- Panorâmica da Formação da Bacia Sedimentar do Parnaíba com morfogênese oriundos de vários sistemas 
deposicionais: marinho, deltaico, fluvial, desértico e lacustre, PARNA Serra das Confusões, Piauí, Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

 

O relevo do Parna recebeu influência do Domínio da Depressão Interplanáltica Semiárida do 

Nordeste Brasileiro. O compartimento Planáltico sedimentar é dividido em dois compartimentos: 

Chapada Sul e Chapada Norte. Basicamente o relevo é composto por Chapadas de Arenitos, com 

topos plano-tabulares, cuestas e relevo tabular ruiniforme (Figura 5), compreendendo ondulações 

suaves a onduladas da Depressão sertaneja, do Médio Rio São Francisco, a escarpado dos Planaltos 

Sedimentar Piauí-Maranhão (Figura 6).  

4 3 
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Figura 5 - Feições do compartimento Planáltico Sedimentar, cujo relevo é apresentado por topos plano-tabulares, e tabular 
ruiniforme. Figura 6 - Formação de ondulações suaves a onduladas da Depressão Sertaneja, PARNA Serra das Confusões, 
Piauí, Brasil. 

Fotos: Moura e Freire, 2014. 
 
 

A Chapada Sul apresenta uma cota altitudinal mais elevada e serve como divisor topográfico 

de três bacias hidrográficas: a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Rio Piauí e do Rio Parnaíba. Em 

média, o relevo das Confusões abriga altimetria de 400 a 600 m, mais que, nas Chapadas do Sul, essas 

altimetrias podem ultrapassar os 800 m. O relevo se configura como zona interfluvial das maiores 

bacias do Nordeste brasileiro: a Bacia do Rio Parnaíba e do Rio São Francisco (SIMÕES, 2001; 

BRASIL, 2003; JUSTO, 2006; OLIVEIRA et al, 2007; MACIEL, 2008, SOARES-FILHO, 2012, MENDES, 

2013).  

O clima é considerado de transição entre o Tropical Quente Subúmido e Tropical Quente, do 

tipo Semiárido, segundo a classificação de Nimer (1972) e Thornthwaite e Mather (1955), com 

chuvas de verão-outono (outubro-abril), e período seco de inverno-primavera (maio-setembro). 

Baseando-se nas isoietas observa-se que estas alcançam os 700 mm anuais, embora em alguns 

períodos chuvosos ultrapassem os 900 mm.  

Estas precipitações podem ultrapassar a cota anual média nos períodos sobre influência de 

La Niña. Entretanto, devido à estacionalidade climática ocorrer entre 7 a 9 meses de período seco, a 

área apresenta-se com picos de evapotranspiração de quase 1.500 mm anuais, sendo típico do 

regime sazonal das chuvas, típico climático do semiárido nordestino. A temperatura média anual 

registrada na área é de 27° C, mas os períodos quentes podem ultrapassar os 40°C, sendo que nos 

meses mais frios podem ser registradas temperaturas abaixo de 20ºC, que podem decrescer a menos 

da metade do registro do período mais quente (BRASIL, 2003; MACIEL, 2008; OLIVEIRA et al, 2007; 

SOARES-FILHO, 2012, MENESES, 2013). 

6 5 
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Os solos do Parna Serra das Confusões são típicos de áreas semiáridas, a distribuição edáfica 

está de acordo com a morfogênese do relevo regional. Nos topos das Chapadas são registrados os 

Neossolos quartzarênicos e litólico (Figura 7 A e B). Enquanto que nas áreas de várzeas e nas 

depressões os solos são mais argilosos. Estes solos são ácidos, alcalinos e pobres em nutrientes. A 

diversificação pedológica é da classe dos Latossolos vermelho-amarelado, solos muito profundos, 

com o horizonte B textural e com alto teor de argila (Figura 8).  Também podem ser encontrados 

solos jovens, como: os Vertissolos, Cambissolos, e Neossolos flúvicos com textura arenosa (Figura 9) 

(BRASIL, 2003; SOARES-FILHO, 2012). 

 

 
 

 

  
Figuras 7A e 7B - Diversificação pedológica de classes dos solos: Neossolos Quartzarênicos e Litólicos. 8 - Feições de 
Latossolos vermelho-amarelado profundo. 9 - Neossolos flúvicos, com textura arenosa, PARNA Serra das Confusões, Piauí, 
Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

 
 

A drenagem do Parna Serra das Confusões apresenta-se sob um regime dendrítico 

temporário, ou zonal, com fluxo de base acrescida nos períodos chuvosos, típico hidrológico regional. 

Os rios mais importantes são: Piauí, Gurguéia, Itaim, Riachão e Fidalgo, sendo estes afluentes do Rio 

Parnaíba. Nos baixios ou boqueirões se encontram lagoas e cacimbas temporárias e a distribuição 

8 9 

7B
B 
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hidrológica subterrânea possui armazenamento em aquíferos, devido a base geológica do local ser 

sedimentar, apresentando maior infiltração. O município de Cristiano Castro, que engloba parte da 

área do Parna, é conhecido nacionalmente pelos poços artesianos que jorram águas doces e 

cristalinas (SIMÕES, 2001; BRASIL, 2003; CPRM, 2011).  

 

9.4.2 Análise da Vegetação e Fitofisionomias 

O Estado do Piauí engloba predominantemente o domínio do bioma Caatinga. No entanto, nas 

áreas mais úmidas de baixios, várzeas e ao longo das margens de rios temporários estão localizadas 

as Florestas Estacionais Decíduas, em geral espinhosas, abrigando fisionomias florestais como as 

matas secas. Neste mosaico vegetacional, pode-se encontrar espécies de Cerrado além de formações 

rupestres, com fisionomias arbustivas e herbáceas (SOARES-FILHO, 2012).  

O Parna Serra das Confusões intercala formações vegetacionais secas e subúmidas como as de 

Caatingas, Cerrados e Florestas Estacionais, apresentando transições fisionômicas e uma composição 

florística, que realmente torna-se fiel à tipologia nominal do Parna, uma Confusão. Esta variação 

florística sofreu influência de fatores climáticos, e pedológicos, de acúmulos de água, nas áreas 

depressivas embora as fitofisionomias sejam resultado de uma transição do semiúmido para o 

semiárido, no sentido Oeste-Leste. 

A área do Parna abriga paisagens com variações geomorfológicas refletindo nas suas 

fitofisionomias (SOARES-FILHO, 2012; CHESF, 2003), sendo registrado um estrato arbóreo em áreas 

de depressões ou margens de rios temporários, com predomínio de espécies de Florestas Estacionais 

(Figura 10 A e B). Nas áreas planas, com a presença de solos argilosos, Latossolos vermelho-amarelo 

podem ser encontradas espécies arbóreas típicas do Cerrado e nos espaços entre os domos 

areníticos, localizam-se fisionomias arbustivas de Cerrado (Figura 11 A e B). 
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Figura 10 - Feições evidenciando o estrato arbóreo, com predomínio de espécies de Florestas Estacionais nas áreas de 
depressões ou margens de rios temporários, PARNA Serra das Confusões, Piauí, Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

 

 
Figura 11 - Panorama das fisionomias arbustivas de Cerrado, registradas em áreas planas, que apresente solos argilosos, 
PARNA Serra das Confusões, Piauí, Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

 

Em áreas que apresentam solos mais úmidos como, por exemplo, as margens de rios, a 

fitofisionomia é arbórea, como as registradas no entorno das bacias dos rios Gurguéia, Itaueira, Piauí 

e Canindé. Sua vegetação é predominantemente arbórea, com o dossel podendo alcançar 20 de 

10 B 10 A 

11 B 11 A 
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altura, fator provavelmente relacionado às condições edáficas, onde os solos são úmidos e de alta 

profundidade, englobando os Neossolos Quartzarênicos que favorecem o aparecimento destas 

fisionomias, principalmente de Cerrado e Floresta Estacional (ANDRADE-LIMA, 1978; FERNANDES, 

1981).  

A vegetação de Caatinga, abrigada nas serras, apresenta estrato arbóreo, com dossel alcançando 

até 6 m de altura (Figura 12 A e B) (CHESF, 2003).  

  
Figura 12 - Fisionomias arbóreas de Caatinga, registradas em áreas de Neossolos Litólicos, PARNA Serra das Confusões, 
Piauí, Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

 

No estudo florístico realizado por Alcoforado e Fernandes (2002), constatou-se que há um 

mosaico vegetacional no Parque Nacional (Parna) Serra das Confusões, no qual a diversidade 

fitofisionômica é condicionada pelos fatores abióticos. Esta influência das caraterísticas físicas, como 

topografia, variabilidade climática, com irregularidades pluviométricas e pedológicas, podem 

proporcionar uma variação na fitofisionomia, como estratificação, altura do dossel e composição 

florística, caracterizando o aparecimento de micro-habitats (FERNANDES, 2007, SOUZA et al, 2015).  

Em uma das áreas amostradas durante a realização desta pesquisa (Figura 13), constatou-se que 

a mesma apresenta fisionomia arbustivo-arbórea, constituindo um trecho de transição Caatinga-

Cerrado, assentada em relevo suave, em forma de bacias receptoras, como lagoas ou espaços 

alagáveis, sendo que na feição predominantemente arbórea, foram encontradas representantes 

típicas de Cerrado Hymenaea courbaril L., Copaifera langsdorffii Desf. e Dimorphandra gardneriana 

Tul. - Fabaceae; Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichl. – Combretaceae. Dentre as espécies típicas da 

Caatinga, podem ser mencionadas: Myracrodruon urundeuva Allemão – Anacardiaceae (Figura 14), 

Maytenus rigida Mart. – Celastraceae (Figura 15), Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Figura 

12 B 12 A 
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16), Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz e Erythrina velutina Willd. – Fabaceae (Figura 17); 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos - Bignoniaceae (Figura 18) (EMPERAIRE, 1985; 

GUIDON, 1991; CHESF, 2003). 

Nos Neossolos litólicos as representantes herbáceas e arbustivas como: Boraginaceae Cordia 

rufescens A.DC. – Boraginaceae (Figura 19), Aechmea sp. - Bromeliaceae (Figura 20), Anemopaegma 

sp. – Bignoniaceae (Figura 21), Chamaecrista sp. – Fabaceae (Figura 22), Cuphea racemosa (L.) 

Spreng. – Lythraceae (Figura 23), Krameria tomentosa A. St.-Hil. – Krameriaceae (Figura 24), 

Malvaceae  (Figura 25), Borreria sp. – Rubiaceae (Figura 26), Piriqueta sp. – Turneraceae (Figura 27), 

e Vellozia plicata Mart. – Velloziaceae (Figura 28). 

Em meio às formações rochosas do arenito, emerge um trecho caracterizado por apresentar áreas 

úmidas, associadas aos paredões rochosos, favorecendo o surgimento de espécies ciófitas, epífitas 

ocasionais ou facultativas. Essas espécies, associadas aos ambientes rupestres, obtêm umidade e 

nutrição oriundas de uma camada rasa de húmus (DISLICH, 1996; JOANITTI, 2013). 
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Figura 13 - Fisionomia localizada em áreas de relevo suave, em forma de lagoas ou espaços alagáveis. Figuras 14 a 18 - 
Espécies associadas à vegetação de Caatinga, Parna Serra das Confusões, Piauí, Brasil: Anacardiaceae - Aroeira - 
Myracrodruon urundeuva Allemão; 15: Celastraceae - Bom nome - Maytenus rigida Mart.; 16: Fabaceae – Angico - 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan; 17: Catingueira de porco - Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz, 18: Mulungu - 
Erythrina velutina Willd.. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

Dentre as espécies ciófitas estão as samambaias (Figura 29) e Clidemia hirta (L.) D. Don. - 

Melastomataceae (Figura 30). Devido à umidade da área e à base geológica sedimentar do Arenito, 

há um acumulo de água no subsolo, favorecendo o crescimento e a manutenção de espécies arbóreas 

da Floresta Estacional, que podem alcançar 15 m de altura ou mais, com o dossel ultrapassando as 

aberturas superiores na parte externa da cavidade rochosa (Figura 31). Nesta área, a umidade é 

contínua ao longo do ano, apresentando-se como diferencial um mosaico vegetacional caracterizado 

pelas formações xéricas, o que culminou na denominação “Serra das Confusões”.  
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Figuras 19 a 28: Representantes herbáceas e arbustivas como: Boraginaceae Cordia rufescens A.DC. – Boraginaceae (Figura 
19), Aechmea sp. - Bromeliaceae (Figura 20), Anemopaegma sp. – Bignoniaceae (Figura 21), Chamaecrista sp. – Fabaceae 
(Figura 22), Cuphea racemosa (L.) Spreng. – Lythraceae (Figura 23), Krameria tomentosa A. St.-Hil. – Krameriaceae (Figura 
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24), Malvaceae  (Figura 25), Borreria sp. – Rubiaceae (Figura 26), Piriqueta sp. – Turneraceae (Figura 27), e Vellozia plicata 
Mart. – Velloziaceae (Figura 28). 
Fotos: Moura (2014). 

 

  

  
Figura 29 - Feições da vegetação assentada em áreas (ciófitas, epífitas ocasionais ou facultativas). Figura 30 - Clidemia hirta 
(L.) D. Don. - Melastomataceae. Figura 31 - Elementos arbóreos associados à Floresta Estacional, PARNA Serra das 
Confusões, Piauí, Brasil. 
Fotos: Moura e Freire, 2014. 

 

9.5 Geração da carta-imagem multiespectral 

A carta-imagem multiespectral foi realizada a partir do processamento de imagens brutas do 

sensor OLI do satélite LandSAT 8, datas de aquisição 15/05/2014 e 06/05/2014, ponto/órbita 

219/66, 219/67 e 220/66 e 220/67. 
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A combinação multiespectral escolhida foi RGB 743, fusionadas com a banca pancromática 8 

para obtenção de resolução espacial de 15m. As seguintes técnicas de Processamento Digital de 

Imagens (PDI) foram utilizadas para melhorar a imagem fusionada resultante: Realce Linear de 

Histograma de Frequência e Filtragem Linear 4 x 4. O Sistema de Referência Geodésica é o WGS 84 

com Coordenadas Geográficas. 

Após os processamentos e fusão multiespectral, foi realizado um layout de impressão com 

canevá, escala, orientação, legendas e dados marginais, gerando uma carta-imagem no formato A0+ 

(1.00 x 1.20m), plotada em papel fotográfico de alto brilho e enviada, junto com o respectivo arquivo 

digital, ao Chefe do Parna Serra das Confusões, na sede local do ICMBio, no município de Caracol-PI. 

O resultado final da geração da carta-imagem multiespectral pode ser visto na figura 30 a a 

seguir. 



Mapeamento e Análise Espectro

 

Figura 30 – Carta-imagem Multiespectral
Fonte: Autores, 2016. 
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PARNA Serra das Confusões, Piauí, Brasil. 
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9.6 Comportamento Espectral dos Alvos e Índices Normalizados de 

Vegetação 

9.6.1 Mapeamento Temático entre 2005 e 2016 

Para a execução do mapeamento temático relativo às classes de cobertura do solo foi 

utilizada a técnica de Classificação Supervisionada com método estatístico de Máxima 

Verossimilhança, que é o método de classificação "pixel a pixel" mais comum, pois considera a 

ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais das classes, utilizando parâmetros 

estatísticos. Para efeito de comparação, o método foi aplicado em duas datas distintas, a partir das 

respectivas imagens satelitais: 16/06/2005 e 07/06/2016; são, portanto, datas que coincidem com o 

fim do período chuvoso na região em estudo. Foram definidas quatro classes para cada data: 

fisionomias arbórea e arbustiva, solo exposto e nuvem/sombra de nuvem. Estas classes são aquelas 

que foram reconhecidas pela expedição de campo realizada em julho de 2014. Os resultados desse 

mapeamento podem ser vistos por meio das figuras 30 e 31. 

 

 
Figura 30 – Mapa Temático de Uso e Ocupação do PARNA da Serra das Confusões, elaborado a partir de imagem LandSAT 5 
TM de 16/06/2005. . 
Fonte: Autores, 2016 
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Figura 31 – Mapa Temático de Uso e Ocupação do PARNA da Serra das Confusões, elaborado a partir de imagem LandSAT 8 
OLI de 07/06/2016. 
Fonte: Autores, 2016 

 

A análise dos mapas georreferenciados apresentados anteriormente mostra o aumento 

significativo entre a data mais antiga e a mais nova das áreas com fisionomia arbórea (cor verde 

escuro), passando de pouco mais de 700 km² em 2005 para cerca de 2.500 km² em 2016, embora as 

áreas com fisionomia arbustiva, tanto em uma data como na outra, sejam as mais significativas 

(5.522 km² e 3.698 km², respectivamente). Assim, as áreas com fisionomia arbórea cresceram a 

partir da recuperação ambiental das antigas áreas com fisionomia arbustiva. 

Registre-se, ainda, que as áreas com solo exposto (cor amarela) praticamente permaneceram 

as mesmas (1.599 km² em 2005 e 1.581 km² em 2016). Isso se deve ao fato de que, na sua maior 

extensão, há importantes aflorações rochosas que são oriundas, como já foi mencionado 

anteriormente neste capítulo, das feições Estratigráficas Sedimentares descontínuas ou 

interrompidas pela presença de dobramentos e lineamentos estruturais em forma dendrítica e que 

são típicas do Parna. 

Este mapeamento temático realizado por meio de imagens de satélites demonstra que a 

unidade de conservação vem conseguindo manter e mesmo aumentar as áreas de vegetação de 

caatinga mais densas, verdes e uniformes e, portanto, com maior biomassa. Os cálculos das áreas das 
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respectivas classes temáticas podem ser vistos por meio da tabela 6, como também dos gráficos 

apresentados por meio das figuras 32 e 33 a seguir. A figura 34 exibe um gráfico de barras com a 

comparação das áreas entre as duas datas. 

 

Tabela 6: Área em km² das classes temáticas em 2005 e 2016 do Parna da Serra das Confusões. 

Classes Temáticas 
PARNA de Serra das 
Confusões (2005)/ 

km² 

PARNA de Serra das 
Confusões 

(2016)/km² 

Fisionomia Arbórea 707,96 2494,68 

Fisionomia 
Arbustiva 

5521,94 3698,59 

Solo exposto 1599,60 1581,52 

Nuvem/Sombra de 
Nuvem 

399,68 452,10 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

Figura 32: Gráfico com as áreas classificadas do PARNA da Serra das Confusões em 2005(km²) 

 

 

 

Figura 33: Gráfico das áreas classificadas do PARNA da Serra das Confusões 2016 (km²) 
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Figura 34: Gráfico das áreas classificadas do PARNA da Serra das Confusões 2005 e 2016 (km²) 

 

Após o mapeamento temático, procedeu-se a análise espacial por meio da execução de um 

programa em linguagem de álgebra espacial específica, desenvolvido pelos autores para a pesquisa 

em LEGAL e implementado no software Spring 5.5. O programa comparou os dois mapeamentos e 

criou um terceiro mapa temático (figura 35), onde foram definidas quatro novas classes temáticas: 

áreas com recuperação ambiental (cor verde escuro), áreas sem mudanças (cor amarela), áreas com 

degradação ambiental (ver vermelha) e áreas onde não foi possível a análise em virtude de nuvens 

ou sombras de nuvens em alguma das datas analisadas (ou ambas). 

A partir da análise deste mapa, observa-se, principalmente,  o predomínio espacial das áreas 

com recuperação ambiental, ou seja, aquelas áreas que antes possuíam fisionomia arbustiva ou eram 

solo expostos e que na data mais recente apresentaram fisionomia arbórea. Estas áreas, somadas 

àquelas onde não houve mudanças, indicam que a unidade vem mantendo sua função de 

conservação da biodiversidade, devido, em boa parte, à sua situação de isolamento geográfico e 

pouca densidade demográfica nos municípios que a compõe, embora, como já mencionado, marcados 

por índices socioeconômicos que evidenciam a alta vulnerabilidade social na região. 

A expedição de campo realizada pelos pesquisadores em julho de 2014 corrobora esta 

assertiva. O Parna é marcado por grandes extensões contínua de caatinga arbustiva, com bolsões 

significativos de caatinga arbórea, em ambientes e ecossistemas diversificados. Na verdade, como o 

próprio nome indicada, o Parque é  caracterizados, ora por fundos de vales que pela umidade 

resultante das recargas se convertem em áreas onde convivem florestas ombrófilas abertas 

(gradientes climáticos com mais de 60 dias secos) e florestas estacionais semidecidual com estratos 

arbóreas entre 15 e 20m e comportamento caducifoliar presente em pelo menos 20% dos 

indivíduos, próprios de ambientes úmidos. 

O cálculo dessas áreas resultantes da análise espacial está apresentado por meio da tabela 7 e 

da figura 36. 
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Figura 35 – Mapa de Mudanças no Uso do Solo do Parna Serra das Confusões entre 2005 e 2016. 
Fonte: Autores, 2016 
 
 
 
 
Tabela 7: Área em km² das classes temáticas com as mudanças ocorridas entre 2005 e 2016 do Parna da Serra 
das Confusões. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

 

 

 

Classes Temáticas 
Mudanças Ambientais no PARNA 

Serra das Confusões 

Não se analisa 738,82 

Sem mudanças 3420,18 

Degradação Ambiental 1128,77 

Recuperação Ambiental 2926,20 
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Figura 36: Gráfico de áreas modificadas no Parna da Serra das Confusões em 2005 - 2016 (km²) 

 

9.6.2 IVDN e IVAS aplicados ao Parna Serra das Confusões 

Para a realização dos cálculos dos índices de vegetação no Parna Serra das Confusões foi, 

inicialmente, elaborado no software ERDAS uma Carta-imagem Multiespectral (figura 37). Nesta 

carta-imagem foram incorporados um mapa de localização, bem como a base municipal 2014 do 

IBGE. 

Foram calculados e mapeados dois índices: O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (IVAS) a 

partir do mosaico de duas cenas orbitais de 02/02/2000 e 10/01/2001, e o Índice de Vegetação da 

Diferença de Vegetação (IVDN, ou NDVI na sigla em inglês). Sobre os índices de 2014 foram plotados 

os pontos GPS rastreados durante a expedição de campo de julho de 2014 à unidade de conservação. 

Estes pontos serviram para calibrar os intervalos das respostas dos índices para o mapeamento das 

classes temáticas, conforme o levantamento de campo identificou as fitofisionomias predominantes 

na área. 

Assim como no Processamento Digital de Imagens da Classificação Supervisionada 

apresentado no item anterior deste capítulo, o IVAS também evidenciou o predomínio do 

crescimento das áreas com fitofisionomia caatinga arbórea (áreas na cor verde escuro) entre as 

datas de 2000/2001 e 2041 (figuras 38 e 39; tabela 8). Note-se, ainda, as áreas com feições do 

compartimento Planáltico Sedimentar, cujo relevo é apresentado por topos plano-tabulares, e 

tabular ruiniforme , evidenciado por meio da classe solo exposto (cor amarela) nas cartas-imagem de 

índices de vegetação. 

O IVDN de 2014 (figura 40, tabela 9) apresentou resultados semelhantes ao IVAS de 2014, 

sendo que este foi considerado um índice mais confiável por que seu cálculo envolve a correção do 

solo na resposta espectral dos alvos, evitando, assim, uma maior confusão entre as classes – 

fenômeno típico de áreas de caatinga devido ao peculiar comportamento deste tipo de vegetação 

738,82

3420,18

1128,77

2926,20

Mudanças do Parna Serra das Confusões -
(km²)

Não se analisa

Sem Mudanças

Degradação

Recuperação
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que, em períodos secos, perde parte considerável de suas folhas verdes e os galhos terminam se 

confundindo, em termos de resposta espectral, com os solos presentes nas áreas mapeadas. 

 
Figura 37: Carta-imagem do Parna Serra das Confusões, elaborada a partir de imagens LandSAT 5 TM de 
05/08/2014, em Composição RGB 753, e dados do ICMBio e IBGE. 
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Figura 38: Carta-imagem do IVAS do Parna Serra das Confusões elaborada a partir de mosaico de 2000/2001. 

 

 
Figura 39: Carta-imagem do IVAS do Parna Serra das Confusões elaborada a partir de mosaico de 2014. 
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Figura 40: Carta-imagem do IVDN do Parna Serra das Confusões elaborada a partir de mosaico de 2014. 
 

Tabela 8: Áreas das classes temáticas obtidas a partir do cálculo do IVAS para 2014 do Parna da Serra das 
Confusões. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Áreas das classes temáticas obtidas a partir do cálculo do IVDN para 2014 do Parna da Serra das 
Confusões.. 

2014 – Parna da Serra das Confusões - IVDN 

Classes 
Número de 

Pixel 
Metros² Quilômetros 

Solo Exposto 288166 2984985000 2985.0km² 

Caatinga Herbácea 1966492 1769842800 1769.8km² 

Caatinga Arbustiva 3261381 2935242900 2935.2km² 

Caatinga Arbórea 3316650 2984985000 2985.0km² 

2014 – Parna da Serra das Confusões - IVAS 

Classes 
Número de 

Pixel 
Metros² Quilômetros 

Solo Exposto 273955 246559500 246.56km² 

Caatinga Herbácea 1980506 1782455400 1782.5km² 

Caatinga Arbustiva 3261306 2935175400 2935.2km² 

Caatinga Arbórea 3316922 2985229800 2985.2km² 
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9.7 Conclusões 

O bioma Caatinga apresenta em sua totalidade um caráter desigual, a nível conservacionista, pois 

registra alta biodiversidade e é a região semiárida mais populosa do mundo. Isto acarreta um modelo 

de ocupação populacional, que usa o extrativismo madeireiro (carvão e lenha), como forma de 

minimizar os recursos financeiros familiares. Além da extração em larga escala por industrias como, 

por exemplo, a de cerâmica, que favorece o uso predatório da vegetação existente no entorno do 

Parque. Como resultado positivo, a vegetação do Parque Nacional (Parna) da Serra das Confusões 

reconsolida-se exibindo em fisionomias da vegetação de Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. De uma 

forma geral, esse mosaico vegetacional apresenta-se em bom estado de conservação, além de exibir 

beleza cênica singular. Deve-se sua conservação, à abstrusa acessibilidade e localização geográfica, 

que, muitas vezes, impossibilita as alterações no entorno, como a agroindústria, e pecuária havendo 

apenas agricultores familiares próximo do Parna.  

Durante a realização do mapeamento das fitofisionomias do Parque, observou-se que este 

mosaico vegetacional é indispensável para a manutenção e conservação da biodiversidade do bioma 

Caatinga, sendo o Parque uma área de conservação da biodiversidade mundial além de constituir 

uma das maiores Unidades de Conservação (UC) de Proteção integral das Américas, apresentando 

uma expressiva riqueza florística. Esta diversidade vegetal é o reflexo de adaptações fisiológicas às 

características climáticas, morfo-estruturais do relevo e edáficas, permitem o estabelecimento de 

espécies dos domínios fitogeográficos representados na área do Parque (Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica).  

De um modo geral, as áreas do Parque estão regularizadas, proporcionando melhor deliberação e 

autonomia por parte da gestão, fiscalização e gerenciamento. Por outro lado, a falta de infraestrutura 

básica e de pessoal envolvido na fiscalização e brigadistas, proporciona áreas vulneráveis aos crimes 

ambientais, como o desmatamento, a caça e queimadas, decorrentes de práticas inadequadas na 

agricultura familiar, que ao se propagarem pela vegetação nativa, podem comprometer a 

conservação desta Unidades de conservação.  

Tanto o mapeamento temático obtido a partir da técnica de Classificação Supervisionada, como 

também aquele oriundo dos índices de vegetação, para os anos de 2000, 2001, 2005, 2014 e 2016, 

evidenciaram o excelente estado de conservação da biodiversidade na área do Parna Serra das 

Confusões, indicando, para o período estudado, a recuperação ambiental de áreas consideráveis, 

consolidando o Parna como uma das maiores e mais importantes reservas de biodiversidade 

preservada do bioma Caatinga. 
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