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INTRODUÇÃO 

Na perspectiva de amortizar a crescente degradação do meio físico, nas últimas 
três décadas foram iniciadas discussões sobre a temática ambiental encerrando 
diagnósticos e estudos ambientais voltados a sua sustentação natural e social. Destaque 
a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo 1972, e a 
Conferência das Nações Unidades Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-
92), no trato do desenvolvimento e meio ambiente. Autoridades científicas e 
governamentais, bem como a mídia técnica e informacional, por meio destes eventos 
vêm discutindo e divulgando resultados de pesquisas sobre a degradação ambiental, 
sobretudo em ecozonas secas, no prisma da desertificação, enquanto um problema 
mundial de primeira magnitude.  

Passados 20 anos deste importante evento, incorporada e discutida a problemática 
da desertificação na Rio-92, a definição oficial deste fenômeno foi registrada na Agenda 
21, em seu Capítulo 12.2 da seguinte forma: é a “degradação da terra nas regiões áridas, 
semi-áridas e subúmidas, resultantes de vários fatores, entre eles as variações climáticas 
e as atividades humanas”. Nesta oportunidade, foi ratificada a indicação na Conferência 
de Nairóbi (1976) que a desertificação é um problema de primeira magnitude.  

A desertificação é um problema comprometedor da segurança ambiental global, 
que se evidencia na superfície terrestre de maneira diferenciada, em grau e abrangência 
compreendendo escalas diversas - desde mundial, regional à local. As zonas tropicais 
compreendem as áreas mais problemáticas nesse sentido, onde se insere o Brasil. Diz-se 
que a desertificação, como conseqüência da degradação ambiental, deriva de processos 
interativos homem-meio ambiente. Muitos são conflitantes, produzindo impactos da 
desertificação nos trópicos.  

No Brasil ocorrem problemas desta ordem, onde se destaca a Região Nordeste, 
principalmente no Semi-Árido - ecozona onde se insere o Bioma Caatinga -, tendo 
como marco fundamental a esta discussão o Programa Nacional de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN-Brasil, lançado de 2004. Esse 
programa constitui-se como uma macropolítica de trato da desertificação, ao passo que 
envolve muitos Ministérios e era prioridade para o Planejamento Plurianual 2004-2007. 
Trata-se do principal marco político na história de combate à desertificação no país.  

O PAN-Brasil dá atenção especial para Áreas Susceptíveis à Desertificação, pois 
são espaços semi-áridos e subúmidos secos, abrangendo o Bioma Caatinga e suas 
Ecorregiões, através das Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASD’s), quais sejam: 
Núcleos de Desertificação; Áreas Semi-Áridas e Subúmidas Secas; Áreas do Entorno 
das Áreas Semi-Áridas e Subúmidas Secas as quais ocorrem em áreas do norte mineiro 
e capixaba, bem como no Maranhão.  
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Nesta égide, o objetivo deste trabalho é destacar os principais aspectos ambientais 
do Bioma Caatinga, considerando a degradação ambiental que possa culminar com a 
desertificação. 
 

CONTEXTO GERAL: O BIOMA CAATINGA E SUAS ECORREGIÕES  
 

As caatingas respondem por uma unidade fitogeográfica endêmica que ocorre no 
Nordeste. Ocupam cerca de 12,14% do Território nacional, abrangendo em parte o território 
nordestino, mais a porção norte de Minas Gerais. Por conta da importância de dados 
geobotânicos, esse domínio fitoecológico é referenciado como um ícone regional. Infelizmente, 
assim como o cerrado, entretanto, apresentam grandes problemas de decapeamento vegetal. 
Quando comparados com a Mata Atlântica e a Amazônia, por exemplo, chegam a amargar 
preconceitos, sendo considerada como de baixa biodiversidade e com poucas prioridades de 
conservação e manejo para sua valorização (NASCIMENTO et. al., 2007). 

A resposta biológica mais fidedigna às condições de evolução biofísica ao longo do 
Quaternário, como herança natural, é representada pelas caatingas. Desenvolvem-se em 
morfoestruturas do embasamento cristalino, bacias intracratônicas e bacia sedimentar do 
Parnaíba, por exemplo. Capeiam áreas de pediplanação rebaixadas e embutidas em relevos 
residuais sedimentares e cristalinos, portanto, em ambiente interplanáltico. Os remanescentes de 
caatingas, porém, em sua maioria, não passam de sucessões ecológicas da vegetação primária. 

O CNRBC (2004) destaca que o Nordeste semi-árido, o Polígono das Secas, o semi-árido 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Bioma Caatinga são 
categorias com a mesma sinonímia, por tratarem das secas e da fragilidade econômica dos 
espaços e subespaços do Nordeste. As diferenciações ocorrem com ênfase no manejo controlado 
dos recursos naturais, estimadas nos critérios de delimitação de suas classificações internas. 

Na oportunidade, ecorregião corresponde à unidade relativamente grande de terra e água, 
delimitada por fatores bióticos e abióticos, que regula a estrutura e função das comunidades 
naturais que lá coexistem. Quer dizer, trata-se de um espaço que engloba diversos sistemas 
biológicos. Assim, reportam às divisões internas das variações de caatingas, as quais incluem a 
caatinga arbustiva ou arbórea, mata seca ou úmida, carrasco, formações abertas (predominando 
as cactáceas e bromeliáceas), etc., a partir de 8 ecorregiões. A destacar: Campo Maior (41.420 
km²); Ibiapaba-Araripe (65.510 km²) e depressão Sertaneja Setentrional (206.700 km²), 
setorização da bacia em estudo; Planalto da Borborema (41.904 km²); depressão Sertaneja 
Meridional (373.900 km²); dunas do São Francisco (36.170 km²); Chapada Diamantina (50.610 
km²); e Raso da Catarina (30.800 km²), como mostra a Figura 01. 
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Figura 01 – Bioma Caatinga e Ecorregiões Componentes. Fonte: CNRBC (2004). 
No que concerne a áreas legalmente conservadas, 82,02% das ecorregiões do Bioma 

Caatinga estão protegidos em 33 unidades de conservação, com 851.050 km², correspondendo a 
4,96% da área da Região Nordeste e a cerca de 6 unidades de conservação estão no Ceará, 
totalizando, aproximadamente, 146, 999 ha. 

Considerando essas ecorregiões, com seus aspectos de flora, fauna e solo, e toda a área 
dos municípios onde ocorrem as caatingas, delineia-se a área do Bioma Caatinga, com 
1.037.517,80 km², população superior a 28 milhões de habitantes, em 1.280 municípios. Isto 
denota uma nova proposta de classificação em que cada Estado colabora com as seguintes 
dimensões absolutas (km²) e relativas em relação ao Bioma Caatinga: 1 - Maranhão - 38.062,50 
(3,76%); 2 - Piauí -173.176,80 (16,69%); 3 - Ceará – 145.712,30 (14,04%), 4 - Rio Grande do 
Nordeste - 51.770,70 (4,995); 5- Paraíba - 52.634,50 (5,07%); 6 - Pernambuco, incluindo 
Fernando de Noronha, - 85.362,90 (8,23%); 7 - Alagoas - 16.349,70 (1,58%); 8 - Sergipe - 
14.920,30 (1,44%); 9 - Bahia - 392.208,90 (37,8%); e 10 - Norte de Minas Gerais – 66.319,20 
(6,39%). 

Ao tempo que a tabela seguinte apresenta aspectos sobre área e população do Bioma, 
enfocando o Estado do Ceará em seus indicadores demográficos, com uma população superior a 
28 milhões de habitantes, nesse Bioma pode ser assinalado o Estado do Ceará, com o mais 
representativo contingente populacional (7.430.661 hab.), equivalente a 26,45% daquele total. 
Tem a maior população urbana (30,39%) e a segunda maior população rural (19,94%), ficando 
atrás somente da Bahia, com seus 28,6%. 

Embora a legislação ambiental brasileira esteja entre as mais modernas e amplas 
do mundo, sua baixa eficiência e ínfima aplicação colaboram para prosseguimento da 
degradação de muitos biomas, comprometendo a representatividade da heterogeneidade 
original, sobretudo em riqueza e diversidade biológica de amplas comunidades bióticas 
reconhecias no plano geográfico, como o Bioma Caatinga. 

 

 

 

 

 



7-Procesos de la interacción sociedad-naturaleza 

 

Tabela 1 – População Total, urbana e rural do Bioma Caatinga, 2000 

Estado 
População 
Total 2000 % 

População 
urbana % 

População 
rural % 

1 645.793 2,3 310.676 1,78 335.117 3,16 

2 2.581.978 9,19 1.637,41 9,36 944.573 8,9 

3 7.430.661 26,45 5.315.318 30,39 2.115.343 19,94 

4 2.680.347 9,54 1.981.062 11,33 699.285 6,59 

5 2.392.760 8,52 1.492.191 8,53 900.569 8,49 

6 3.240.664 11,53 1.900.519 10,87 1.340.145 12,63 

7 1.105.993 0,94 566.020 3,24 539.973 5,09 

8 711.366 2,53 366.384 2,09 344.982 3,25 

9 6.282.721 22,36 3.248.750 18,58 3.033.971 28,6 

10 1.026,04 3,65 671.452 3,84 354.586 3,34 

Bioma 
Caatinga 28.098,321 100 17.489.777 100 10.608.544 100 

Fonte: CNRBC (ibid). 

 
A mais atualizada classificação do Nordeste no bojo da desertificação, contudo, 

destacando no âmbito aspectos ambientais, preferencialmente, a vulnerabilidade as 
secas, foi considerada pelo Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN-BRASIL). Com base nas ecorregiões do Bioma 
Caatinga foram aglutinadas e delimitadas as Áreas Susceptíveis à Desertificação 
(ASD), as quais merecem enfoque indispensável (NASCIMENTO, 2006). 

 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À 
DESERTIFICAÇÃO (ASD) 

 

O “Cenários para o Bioma Caatinga” subsidiou a elaboração do PAN-BRASIL, de 
sorte que esse Programa necessitaria de bases atualizadas para prover formas de 
combate à desertificação. 

Além dos Núcleos de Desertificação do Brasil (Gilbués – Piauí, Seridó – RN, 
Irauçuba – Ceará, e Cabrobó - Pernambuco), as Áreas Semi-áridas e Subúmidas Secas, 
as Áreas de Entorno das Áreas Semi-áridas e Subúmidas Secas e as Novas Áreas 
Sujeitas ao Processo de Desertificação são denominadas pelo PAN-BRASIL como 
Áreas Susceptíveis à Desertificação. Assinala que espaços áridos no Nordeste são 
exíguos, apenas localizados no Seridó (RN), em 1.200 km². Por isto, este Programa 
optou por trabalhar somente com categorias de áreas semi-áridas e subúmidas secas. 
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Essas áreas compreendem porções territoriais de todos os Estados nordestinos, 
incluídos o norte mineiro, em uma superfície de 1.138.076,0 km² (Figura 02), sendo que 
62,4% correspondem ao semi-árido (710.437,30 km²) e 36,9% as áreas subúmidas secas 
(420.258,80 km²). Em 2000, residiam 31.663,671 milhões de habitantes, com 
14.235,815 milhões de pessoas em áreas semi-áridas (44,9%) e 8.248,638 milhões em 
áreas subúmidas secas (26%).  

Nota-se que, dos 1.482 municípios das Áreas Susceptíveis à Desertificação, 804 
estão no semi-árido, com o estado do Ceará (CE) contribuindo com 105 municípios, 
sendo o total acrescido pelos demais estados na seguinte ordem: Sergipe (SE) 06, Minas 
Gerais (MG) 22, Alagoas (AL) 33, Pernambuco (PE) 90, Piauí (PI) 96, Rio Grande do 
Norte (RN) 143, Paraíba (PB) 150 e Bahia (BA) com 159 municípios. Os municípios 
das Áreas Subúmidas Secas das Áreas Susceptíveis à Desertificação são em número de 
397. O Maranhão colabora apenas com o mínimo (com o Município de Barão de 
Grajaú) e a Bahia com o máximo, isto é, 107 municípios. Neste contexto, o Ceará ocupa 
a 4ª. ordem, com 41 Municípios (Tabela 02). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Áreas Susceptíveis à Desertificação 
Fonte: Brasil (2004) 
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Os principais problemas de degradação ambiental que causam a desertificação na ecozona 
semi-árida do Bioma em causa, estão associadas à de modo geral, dois grandes conjuntos 
de problemas: de um lado a agricultura tradicional, descapitalizada e com nível 
tecnológico ineficiente e rudimentar; doutro a agricultura irrigada, quando manejada de 
forma inadequada pode provocar diversos problemas, inclusive a salinização dos solos 
(CNRBC, 2004). 

Em miúde, estas causas da degradação que ocasionam desertificação nos sertões 
semi-áridos se traduzem por: 

� Usos inadequados dos recursos hídricos e dos ambientes hidromórficos 
que causa: Alterações na higidez dos recursos hídricos: pontos de poluição, 
mudanças hidrológicas e diminuição da resiliência espaciotemporal; 

� Problemas emergentes da agropecuária e do uso dos enclaves de 
vegetação, que provocam, sobretudo, desmatamentos indiscriminados. 
Resultando em estado de profunda degradação da vegetação e dos solos, 
culminando com evidências de desertificação; 

� Manejo de irrigação nos agropolos e capacidade de suporte 
(NASCIMENTO, 2006). 

 

Tabela 02 – Relação do número de Municípios, por Estado, nas Áreas Susceptíveis 
à Desertificação 

Estado Número de Municípios das ASD 

Áreas Semi-
Áridas 

Áreas Subúmidas 
Secas 

Áreas de Entorno Total das ASD’s 

Maranhão -     1   26     27 

Piauí    96   48   71   215 

Ceará  105   41   38   184 

Rio Grande do Norte  143   12     3   158 

Paraíba  150   47   11   208 

Pernambuco    90   39       6   135 

Alagoas    33   13      7   53 

Sergipe      6   28   14   48 

Bahia  159  107   23   289 

Minas Gerais    22   61   59   142 

Espírito Santo - -   23    23 

Total 804 397 281 1.482 

Fonte: Brasil, 2004. 
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Os municípios de entorno, atendidos pelos programas da SUDENE ou que façam 
parte do Bioma Caatinga, em 2003 e 2004, (bem como aqueles incluídos na área de 
atuação dessa Superintendência (Lei N° 9.690, de 15/07/1998) como alguns no Espírito 
Santo passaram a integrar, na categoria de Áreas do Entorno das Áreas Semi-Áridas e 
das Áreas Subúmidas Secas, espaços das Áreas Susceptíveis à Desertificação), 
compreendem mais 281 municípios, com superfície de 207.340 km² e população de 
9.179.218 habitantes, distribuídos por Estado da seguinte maneira: Rio Grande do Norte 
03, Alagoas 07, Pernambuco 06, Paraíba 11, Sergipe 14, Bahia 23, Espírito Santo 23, 
Minas Gerais 26, Ceará 38 e Piauí 71. 

No Espírito Santo, as Áreas de Entorno das Áreas Susceptíveis à Desertificação 
apresentam como principais problemas ambientais, em primeiro plano, a destruição da 
vegetação natural, substituída pela monocultura de eucalipto, como demanda da 
indústria de papel e celulose. Por conseguinte, há uma substituição por pastagens e a 
implantação de extensas áreas com a monocultura de mamão e maracujá; em segundo 
lugar, a ocupação de extensas áreas de matas pela cultura cafeeira, sem medidas 
conservacionistas no uso dos solos e controle da erosão. Por fim, a mineração de granito 
ocorre sem cuidados com a proteção e recuperação do ambiente (BRASIL, 2004), que 
serve ao mesmo tempo como fonte de recursos e depósito de rejeitos das áreas 
mineradas (NASCIMENTO, 2006). 

Por seu turno, em Minas Gerais, as áreas suscetíveis são aquelas situadas nas 
Áreas de Entorno das Áreas Sem-Áridas e das Áreas Subúmidas Secas, compreendendo 
59 municípios, localizados, sobretudo, no Vale do Jequitinhonha e no Norte do Estado 
(área mineira do Polígono das Secas). 

Os principais problemas enfrentados, considerados por Brasil (ibid), são: a 
acentuada variabilidade climática, intensa exploração e degradação da vegetação, que 
está sendo substituída por pastagens exóticas, que, em função da baixa fertilidade 
natural dos solos, topografia acentuada, ao que se alia o superpastejo, diminuem a 
capacidade-suporte das pastagens e acentuam os processos erosivos. Daí resultarem 
feições de paisagens degradadas, conhecidas localmente como “peladores”, fonte 
importante de sedimentos que alimentam o assoreamento potamográfico. Ocorrem 
também plantações em maciços, principalmente com eucaliptos, áreas com monocultura 
de soja, no âmbito da mineração - exploração de ouro por garimpos tradicionais -, assim 
como mineração tecnificada de turmalina, ardósia, quartzo e diamante. 

As Áreas de Entorno no Maranhão enfrentam problemas ambientais agravados 
pela expansão de monoculturas, como soja e eucalipto além da substituição de 
pastagens. 

O PAN-BRASIL reforça a problemática da desertificação, destacando, no 
universo das Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD), Novas Áreas Sujeitas ao 
processo de Desertificação. A bem da verdade, são áreas que já estão inclusas como 
ASD’s. A ênfase, no entanto, serve para ratificação do problema, muito mais do que 
como inclusão de novas áreas, pois são áreas com degradação ambiental intensa, 
verificada em nível exploratório, originada por fatores naturais (clima e solo), como 
pelas atividades socioeconômicas, ou ambas, simultaneamente. Ocorrem na Bahia, 
Paraíba, em áreas circunvizinhas a Gilbués (PI), além das já referidas Áreas de Entorno 
das ASD em Minas e no Maranhão. 
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No total, as ASD têm mais de 1.338 milhões de km² e população superior a 31 
milhões de habitantes (Tabela 03). Desta feita, variáveis como área, população e 
número de municípios expostos na próxima tabela, pode completar informações sobre a 
complexidade ambiental do Nordeste, ao se cruzar informações sobre o Polígono das 
Secas, Região Semi-árida do FNE, Bioma Caatinga, Nordeste da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e ASD. 

 
 

Tabela 03 - Área, população e número de municípios em Diferentes Delimitações 
do semi-árido Susceptível à Desertificação 

Especificação Área (km²) População Total 
(hab.) 

N° de Municípios 

Polígono das Secas   958.819,60    27.863.392     1.264 

Região Semi-Árida do FNE    895.254,40    19.326.007     1.031 

Bioma Caatinga 1.037.517,80    28.098.321     1.280 

Nordeste da SUDENE 1.797.065,00    53.434.693     2.029 

ASD (Áreas Semi-áridas, 
subúmidas secas e de entorno das 
Áreas Semi-áridas e subúmidas 
secas) 

1.338.076,00    31.663.671     1.482 

Fonte: CNRBC (2004) e PAN-BRASIL (2004). 
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ÚLTIMAS OBSERVAÇÕES  
 

O Bioma Caatinga é composto por Ecorregiões (Campo Maior, Ibiapaba-Araripe, 
depressões Sertanejas Setentrional e Meridional, Planalto da Borborema, Dunas do São 
Francisco, Chapada Diamantina e Raso da Catarina), com seus aspectos de flora, fauna 
e solo, e toda a área dos 1.280 municípios onde ocorrem as caatingas, em 1.037.517,80 
km² e população superior a 28 milhões de habitantes. 

As caatingas respondem por uma unidade fitogeográfica endêmica que ocorre no 
Nordeste brasileiro. Ocupam cerca de 12,14% do Território nacional, abrangendo em 
parte o território nordestino, mais a porção norte de Minas Gerais. Por conta da 
importância de dados geobotânicos, esse domínio fitoecológico é referenciado como um 
ícone regional.  

Os recursos naturais sempre serviram de esteios à grande parte da população do 
semi-árido. A oferta de ativos daqueles recursos está relacionada às 
potencialidades/limitações ambientais e aos tipos de usos ao longo de 350 anos de 
ocupação regional. Há profundos sinais de degradação ambiental resultantes do uso 
indisciplinado dos recursos naturais ao lume de políticas econômicas e sociais niilista. 
As ações indiscriminadas dos agropecuaristas sertanejos - considerando os pequenos 
produtores e, sobretudo, os grandes produtores rurais que são subsidiados pelos 
Governos -, contribuem para tornar recursos renováveis em não renováveis, 
provocando, por exemplo, o esgotamento dos solos, em razão do grau irreversível das 
alterações nos ambientes.  

Portanto, os sertões (paisagens típicas regionais) do Bioma Caatingas que foram 
historicamente, e por excelência, ocupados pela pecuária extensiva, agricultura de 
subsistência e o agroextrativismo, são, deveras, os ambientes mais afetados de toda a 
Região Nordeste, em particular, e das ASD’s, no geral. As políticas de não-convivência 
com esse fenômeno, a pobreza e a falta de incentivo técnico ao produtor rural inflama a 
problemática. A auto-organização da biosfera tem existência inicial rara no semi-árido, 
resultante da relação conflituosa sociedade/natureza, traduzidas em processos de 
degradação com níveis irreversibilidades de desertificação. Quais os casos verificados, 
nos Núcleos de Desertificação no Brasil, quais sejam: Gilbués no Estado do Piauí, 
Cabrobó em Pernambuco, Seridó no Rio Grande do Norte e Irauçuba no Ceará.  

E como se não bastasse, há um descompasso brutal entre as funções normativa e 
fiscal do Estado no que tange à legislação ambiental aliada a incapacidade de suprir os 
direitos básicos do povo sertanejo à manutenção de um meio ambiente digno.  

Afere-se que o Bioma Caatinga vem passando por redução da biodiversidade, a 
erosão dos solos e a diminuição espaciotemporal e qualiquantitativa das águas 
interiores, dos recursos de solo e vegetação, só para citar os mais prejudicados, dão 
sinais de profunda degradação ambiental nessa região fisiográfica dos onde sobressai a 
problemática da degradação/desertificação.  

Fato é que, no Brasil deste os primeiros estudos sobre este tema em 1976 por 
Sobrinho até a Elaboração do PAN-Brasil em 2004, a Região Nordeste, principalmente 
no semi-árido, sempre foi destacada como focal para intervenções políticas e 
econômicas no tratamento da desertificação vinculada à seca. Mas na prática muito 
pouco foi efetivamente concretizado.  
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