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Introdução

A busca por fontes energéticas alternativas tem se 
tornado um dos principais desafios do mundo 
contemporâneo. Isto se deve, sobretudo, a delimitação 
natural e ambiental da tradicional fonte de recursos 
energéticos.

A caatinga, como uma formação vegetal altamente 
ameaçada, está envolvida pela idéia da 
improdutividade, segundo a qual seria uma fonte menor 
de recursos naturais. Essa idéia parece estar sempre 
relacionada às áreas áridas e semi-áridas de todo o 
mundo. Comumente a caatinga está associada ao 
fornecimento de recursos madeireiros e medicinais, e 
pelas formas de obtenção de alguns desses produtos da 
natureza não se tem enxergado alternativa que não seja 
a proteção total das áreas remanescentes, 
principalmente quando se considera o uso intenso de 
algumas espécies que apresentam uma esparsa 
distribuição e/ou pequenas populações. Albuquerque & 
Andrade [1].

Potencial energético é a capacidade potencial de se 
obter energia. Uma energia que não existe 
necessariamente na forma mais convencional, ela existe 
subliminarmente.

Material e métodos

Na realização deste trabalho foi utilizada como 
ferramenta disponível a pesquisa qualitativa: a análise 
de dados documentais. A pesquisa qualitativa busca 
compreender o fenômeno com base nos próprios dados 
das referências disponíveis. SOUZA JUNIOR [2].

Segundo Souza [3], as pesquisas qualitativas 
trabalham uma inserção do pesquisador no tema, 
permitindo uma interação e a busca por informações 
mais detalhadas, sem um padrão formal preconcebido.

A. Levantamento bibliográfico

Em busca do conhecimento existente sobre o meio 
físico e biológico estudado, foram consultados 
trabalhos desenvolvidos anteriormente que envolveram 
a Caatinga como objeto de estudo. Esse levantamento 
busca enriquecer os conhecimentos já existentes sobre 
a área e utilizá-los como referencial teórico para o 
desenvolvimento desta pesquisa.

B. Análise e Discussão do tema

A partir dos dados colhidos, abriremos uma 
discussão envolvendo o tema central do trabalho, 
buscando analisar de forma sustentável as 
potencialidades do bioma da caatinga, relacionado com 
o seu potencial energético.

Resultados e Discussão

O Nordeste do Brasil tem a maior parte de seu 
território ocupado por uma vegetação xerófila, de 
fisionomia e florística variada, denominada “caatinga”.
Fitogeograficamente, a caatinga ocupa cerca de 10% do 
território nacional, abrangendo os estados da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí e Minas Gerais. Na cobertura 
vegetal das áreas da região Nordeste, a caatinga 
representa cerca de 800.000 km2, o que corresponde a
70% da região. Ao se analisar os recursos hídricos, 
aproximadamente 50% das terras recobertas com a 
caatinga são de origem sedimentar, ricas em águas
subterrâneas. Os rios, em sua maioria, são intermitentes 
e os volume de água, em geral, são limitados, sendo 
insuficiente para a irrigação. A altitude da região varia 
de 0-600m. A temperatura varia de 24 a 28o C, e a 
precipitação média de 250 a 1000 mm e déficit hídrico 
elevado durante todo o ano. DRUMOND [4]. 

A. Geração de Energia nuclear
Escondida sob a vegetação seca e os mandacarus da 

caatinga do sertão do Ceará, a jazida de Itatiaia, maior 
reserva de urânio do país, está perto de começar a ser 
explorada, 31 anos depois de sua descoberta. O que 
hoje é sós uma montanha cheia de pedras avermelhadas 
irá se transformar em combustível para produzir 
energia nuclear na futura usina de Angra três, com 
construção prevista no PAC, e em outras usinas que 
venham a ser construídas. Fernandes [5].

Ainda segundo o mesmo autor, são 80 mil toneladas 
de urânio e oito milhões de toneladas de fosfato na 
jazida. Outra grande reserva de urânio do país fica na 
Bahia e abastece as usinas Angra um e dois, no Rio. 
Hoje, nada é explorado em Itatiaia. Na jazida, uma 
montanha com 296 perfurações e três galerias 
abandonadas trabalham três homens, apenas para



cuidar do lugar. Elias Dias Gomes, 46, está lá há 26 
anos. Morador de uma comunidade próxima, Lagoa do 
Mato, ele mostra, ao longe, num chão de terra seca e 
abandonada, onde ficarão as duas plantas industriais 
que deverão ser instaladas, uma para o beneficiamento 
do urânio e a outra, do fosfato. Segundo a INB, a 
exploração inicial deverá ser de 120 mil toneladas de 
fosfato e 800 toneladas de urânio ao ano, bem abaixo 
da capacidade do lugar. Mas, apenas com isso, já 
haverá ganhos de, pelo menos, US$ 180 milhões, com a 
tonelada de urânio avaliada em US$ 150 mil e a de 
ácido fosfórico, em US$ 500.

B. Produção de Biodiesel
Segundo o Diário Oficial [6], pesquisas estão sendo 

desenvolvidas com espécies vegetais oleaginosas, como 
o pinhão manso e oiticica, para apontar aqueles que 
melhor se adaptam às condições de clima e de solo do 
Semi-Árido, com potencial para a produção de 
biodiesel.

A obtenção de variedades mais adaptadas ao regime 
climático do Semi-Árido é fundamental para assegurar 
a geração de emprego e renda na região. A produção de 
biodiesel a partir da mamona é inviável do ponto de 
vista econômico, o que torna fundamental a descoberta 
de variedades com potencial produtivo semelhante, mas 
com custos mais enxutos. “O programa do biodiesel é 
importante para o Nordeste. No entanto, é preciso 
encontrar alternativas que apresentem viabilidade 
econômica”. Diário Oficial [6]

C. Produção de Bicombustíveis
Já se sabia que sua madeira é de excelente qualidade 

para fazer cercas e outras construções rurais, além de
dar um ótimo carvão. Sua vagem é rica em fibras, sais 
minerais, carboidratos e açúcares, o que a torna um 
alimento de alto valor nutricional e que pode virar 
farinha, mel, açúcar, vinagre, ração animal e até 
aguardente. A novidade, fruto de uma parceria entre a 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é que a 
Prosopis juliflora, conhecida como algarobeira, 
também poderá ser um bicombustível eficiente Reynol 
[7].

Ainda segundo Reynol [7], o primeiro álcool de
algaroba (vagem da algarobeira) foi extraído em 2007 
por uma equipe da UFCG. Adaptada ao calor e a solos 
rasos, a algarobeira domina a paisagem da caatinga, 
apesar de não ser nativa da região. A espécie foi 
introduzida no Brasil na década de 1940, vinda do Peru 
e do Sudão, e se proliferou com uma velocidade 
impressionante. Apesar do potencial nutricional para a 
alimentação humana, a planta é usada pela população 
sertaneja basicamente para a produção de madeira, 
carvão e ração animal. É essa subutilização que Silva 
busca eliminar com o desenvolvimento de novos 
produtos de algaroba, entre os quais o álcool
combustível. Ainda não há estudos sobre a viabilidade 
econômica da produção do novo bicombustível, mas a 
alta produtividade da planta animou os pesquisadores. 
“É possível extrair cerca de 260 litros de álcool por 

tonelada de algaroba, enquanto a média da cana-de-
açúcar é de 90 litros por tonelada,”. No entanto, a 
produtividade de vagem por hectare, cerca de dez 
toneladas, ainda é baixa frente à da cana, que chega a 
mais de 100 toneladas por hectare em algumas 
espécies. Essa é uma desvantagem que o pesquisador 
acredita poder eliminar com o desenvolvimento 
tecnológico. “Já foram registradas produções de 30 
toneladas de algaroba por hectare. Esse número pode 
subir com o desenvolvimento em laboratório das 
espécies e o aprimoramento técnico das lavouras”.

As propriedades combustíveis do etanol de algaroba 
também não foram testadas, mas o grupo prevê que elas 
devem ficar bem próximas das do álcool hidratado da 
cana-de-açúcar. O custo do processo produtivo, uma 
das razões que faz o álcool de milho norte-americano 
ser mais caro que o similar brasileiro de cana, não será 
problema de acordo com o pesquisador. “A maior 
dificuldade é a obtenção do açúcar e esse processo nós 
já dominamos”.

Desvantagens: De proliferação agressiva, a algarobeira 
chegou a dizimar várias espécies nativas em 
determinadas regiões. A oiticica e a caibreira, árvores 
nativas importantes da vegetação ciliar do sertão estão
entre as espécies mais ameaçadas pela algaroba.

D. Unidades de Conservação
CONCEITO:
“São porções do território nacional, incluindo as águas 
territoriais, com características naturais de relevante 
valor, de domínio público ou propriedades privadas, 
legalmente instituídas pelo Poder Público com 
objetivos e limites definidos, e sob regimes especiais de 
administração, às quais se aplicam garantias adequadas 
de proteção”. Schenini [8].

CATEGORIAS DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO

Dividem-se em dois grupos:
1 – Unidade de Proteção Integral (UPI) - Preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais.
2 – Unidades de Uso Sustentável (UUS) -
Compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

As Unidades de Proteção Integral de dividem em:

 Estação Ecológica – EE
 Reserva Biológica – REBIO
 Parque Nacional – PARNA
 Monumento Natural – MONA
 Refúgio de Vida Silvestre – RVS

As Unidades de Uso Sustentável estão divididas em:

 Área de Proteção Ambiental – APA
 Área de Relevante Interesse Ecológico ARIE
 Floresta Nacional – FLONA



 Reserva Extrativista – RESEX
 Reserva de Fauna – RF
 Reserva de Desenvolvimento Sustentável –

RDS
 Reserva Particular de Patrimônio Natural –

RPPN 

Atualmente existem cinqüenta unidades de 
conservação dispersas no bioma caatinga, conforme a 
figura abaixo, sem considerar as florestas nacionais e as 
terras indígenas. A tabela abaixo apresenta a lista das 
unidades existentes por categoria de unidade. 
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Tabela 01 – Categorias de Unidades de Conservação do Bioma da Caatinga.

Fonte: Adaptado de Velloso et al (Ed.). apud Reserva da Biosfera (2008)


