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RESUMO 
 

Deserto na Comunicação: as relações entre ciência e mídia  
na desertificação do Semiárido brasileiro 

 
 

A desertificação é um problema ambiental grave cujo enfrentamento depende da compreensão 
de suas complexas relações ecológicas, sociais e climáticas pela ciência. No Brasil, ela atinge 
o Semiárido, ameaçando a fertilidade dos solos e a biodiversidade da Caatinga, bioma que só 
existe no país e ainda não é completamente conhecido pela ciência. A continuação do 
processo pode ainda por em risco a segurança alimentar e hídrica e provocar a migração de 
milhares de pessoas. As iniciativas governamentais de combate ao problema, no entanto, não 
passaram do âmbito da formulação de políticas à ação, e a sociedade também parece não 
perceber a urgência da questão. Uma das formas de promover o engajamento social é a 
divulgação de informações pelos meios de comunicação de massa, mas suas narrativas podem 
estar marcadas por interesses políticos e econômicos. Assim sendo, o objetivo geral deste 
trabalho é analisar a produção científica e a narrativa da mídia impressa brasileira sobre 
desertificação. Nessa perspectiva, inicialmente foi realizado um panorama da produção 
científica sobre o tema através de análise de artigos científicos publicados sobre desertificação 
no Semiárido brasileiro entre 2005 e 2014. Em seguida, notícias e reportagens publicadas pelo 
jornal impresso Folha de S. Paulo entre 1994 e 2015 foram submetidas à análise de conteúdo. 
A produção científica aumentou ao longo do tempo, mas a maior parte não é acessível nas 
principais bases de dados internacional e nacional, possui caráter disciplinar e não vem sendo 
continuada ao longo do tempo. Já o jornal impresso raramente fala sobre desertificação, e 
quando o faz é de maneira descontextualizada ou catastrófica, sem espaço para o 
contraditório, dando pouca voz aos cientistas e quase nenhuma à sociedade. É necessário, 
portanto, investir mais em pesquisas multidisciplinares e de longo prazo que compreendam o 
problema e busquem soluções na sua integralidade; ao mesmo tempo incentivar a participação 
social nas discussões científicas, na formulação de políticas e na gestão de estratégias de 
combate à desertificação através da divulgação de informação contextualizada, crítica e 
continuada.   
 

PALAVRAS-CHAVE: desertificação; divulgação científica; mídia; semiárido brasileiro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

A desert communication: the relationship between science and mass media concerning 
desertification in Brazilian semi-arid 

 
 
Being a serious environmental issue, the addressing of desertification relies on scientific 
understanding of its complex ecological, social and climatic relations. Caatinga is a unique 
biome in the Semi-arid region of Brazil still uncharted by science and its soil fertility and 
biodiversity face serious threat as desertification advances and jeopardizes food and water 
resources for thousands of people, which leads to migration influx. Governmental response 
has not been able to yield substantial actions to tackle the issue and society unfortunately 
seems not to sense the urge of such matter. One way to promote social engagement about the 
subject has to do with propagating related information in spite of political and economical 
interests lurking the narrative of mass media in Brazil. The focus of this paper is to analyze 
the narrative of Brazilian press regarding desertification, also including a view on science 
press. A panorama of scientific production was made through scientometrical analysis of 
scientific papers published between 2005-2014 and content analyses of news and reports 
printed and published byFolha de São Paulo from 1994 through 2015. An increase of 
scientific production for disciplinary purposes was noticed, although discontinued eventually 
as access to most papers on major national and international databases remain unreachable. 
On printed newspaper, approach to the subject is rare and often happens in a decontextualized 
or catastrophic-toned manner, not allowing space for opposite views, hence offering little 
voice to scientists and almost none to society. Thus, it becomes necessary to invest in long 
term multidisciplinary, solution-oriented, researches that deepen comprehension of subject 
matter and enable society to take part in scientific discussion as well as formulating policies 
and managing strategies to tackle desertification with the aid of propagating continuous, 
critical and contextualized information.  
 
KEYWORDS: desertification; scientific press; media; brazilian semiarid. 
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Esta dissertação começou em 2010, quando a Tribuna do Norte, jornal do estado do 

Rio Grande do Norte, estampou em sua capa que a quase totalidade do solo potiguar se 

aproximava de um processo de desertificação sem retorno. A informação me surpreendeu não 

apenas pela gravidade do tema, mas também porque, como jornalista, nunca havia ouvido 

falar sobre o assunto. Intrigada, perguntei aos meus colegas jornalistas, todos de redação, se 

tinham informações sobre desertificação, e as respostas eram invariavelmente negativas. O 

tema me perseguiu e em 2012 realizei uma pós-graduação em divulgação científica na 

Fiocruz investigando o conhecimento de moradores do Núcleo de Desertificação do Seridó 

sobre desertificação (eles, tal como nós, não faziam ideia do curso do processo sob seus 

próprios pés). Em 2014, então no mestrado, trouxe o assunto para o Prodema e o estudei sob o 

ponto de vista da divulgação nos periódicos científicos e no jornal impresso. O resultado, que 

você tem agora em mãos, organiza o tema sob o ponto da construção histórica do conceito de 

desertificação; a sua compreensão em território nacional; as repercussões do ponto de vista 

institucional de combate ao processo; e as interfaces entre as narrativas científica e midiática 

no país. 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 A desertificação e o pântano conceitual  
 
 
 Desde a década de 1930, quando começaram os estudos sobre desertificação, e 

especificamente a partir da década de 1970, com a seca e morte de milhares de pessoas no 

Sahel africano, em que passou para a agenda científica mundial, pesquisadores vêm 

discutindo o conceito, a forma de medir e de prever o futuro dos desertos, sem chegar a um 

consenso (VÉRON et al., 2006). 

 No início do século XX, a desertificação era vista pela ciência como o fim de um 

processo irreversível que tinha como principal agente a ação antrópica. De acordo com Véron 

et al. (2006), uma das primeiras elaborações conceituais científicas sobre desertificação foi 

feita em 1949 pelo botânico francês Aubréville a partir de observações no oeste africano: 

"Existem desertos reais que estão nascendo hoje, bem embaixo de nossos olhos, em regiões 

onde o índice anual de chuva varia entre 700 e 150 mm". Menos de 40 anos depois dessa 

afirmação, Glantz e Orlovsky (1983) catalogaram mais de cem definições diferentes de 

desertificação. Elas divergem por considerá-la ora um processo ora o resultado final dele, se é 

ou não reversível, e quanto à ênfase da participação das mudanças climáticas, da vegetação, 
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do solo, da água, do ar e da atividade humana no fenômeno. Em adição, essas variáveis 

podem atuar como causa, consequência ou ambas (GLANTZ; ORLOVSKY, 1983), serem 

difíceis de mensurar e ainda mudarem ao longo do tempo (HERRMANN; HUTCHINSON, 

2005).  

 Como não bastasse, as múltiplas dimensões da desertificação estão longe de 

representar categorias exatas e, portanto, fáceis de serem medidas. Sepher e Zucca (2012) 

exemplificam como de fato podem se tornar nebulosas: "A qualidade de drenagem de um solo 

é definida pela ESA [o método Environmental Sensitive Areas] como 'pobre, moderada ou 

boa'. A questão é: qual é a margem de pobre?" 

 Além disso, encontrar um universo conceitual e metodológico que dê conta de 

linguagens científicas tão distantes como aquelas que envolvem o processo, tal como a 

biológica, a sociológica, a meteorológica e a econômica, devido à forma como a ciência 

moderna foi construída, não é tarefa simples na pesquisa sobre desertificação. Isso porque, de 

acordo com Edgar Morin (1999, p.42), a ciência tende a apagar as fronteiras e contornos dos 

seus objetos de estudo, afastando-os dos outros objetos, excluindo problemas globais 

fundamentais e nos condenando à superficialidade.  

 "Historicamente, desertificação tem sido uma questão de bastante discussão - 

envolvendo dimensões ecológicas, meteorológicas e humanas do problema - mas geralmente 

isoladas uma da outra", avaliaram Reynolds, Stafford-Smith e Lambin (2003). Em busca de 

um novo paradigma para a desertificação, estes autores reúnem quatro dimensões do 

problema: a genérica, a meteorológica, a ecológica e a humana, que consideram "complexas, 

multiescalonadas, difíceis de se prever e altamente interdependentes". Eles defendem que o 

novo paradigma da desertificação deve ser capaz de identificar o peso de cada dimensão para 

os variados casos, habilitando cientistas e tomadores de decisão a extrapolar resultados de 

uma área para outras regiões e a construir uma base para uma classificação global. Isso 

porque a desertificação envolve ainda particularidades de cada região: se aqui a principal 

causa é a ação antrópica pelo desmatamento, ali a questão climática pode ter um peso maior. 

As quatro dimensões são subdivididas em 20 perguntas que escrutinam as grandes questões 

atuais do problema. Por exemplo, na dimensão genérica: a desertificação é um processo ou 

um estado? O que é precisamente degradação do solo - diminuição da vegetação, erosão ou 

diminuição de sua produtividade (REYNOLDS; STAFFORD-SMITH; LAMBIN, 2003)?  

 À parte as dificuldades metodológicas per si, há ainda interesses envolvidos na 

aceitação de uma ou outra definição, já que ela necessariamente deve resultar em ações e 

financiamentos de combate ao problema por agentes públicos. Quando há implicações sociais 

tão diretas, como o suporte financeiro a populações de países pobres, o contexto e os 
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interesses por trás de valores e ideais envolvidos na definição de um conceito devem ser 

considerados (WILSON, 2005, p.37). Sepher e Zucca (2012) mais uma vez exemplificam: 

 
A degradação dos solos pode ser uma das consequências do desmatamento florestal 
que conduz ao fenômeno da desertificação. Certamente, os vários grupos 
interessados, como os representantes da indústria florestal, ativistas ambientais, 
organizações governamentais podem interpretar essa atividade de pontos de vista 
radicalmente diferentes de acordo com seus próprios múltiplos objetivos e 
interesses.  
 

 Assim, surgiram definições diametralmente opostas, desde "a desertificação é um 

problema mundial que afeta diretamente 250 milhões de pessoas e um terço da superfície 

terrestre", resultante da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

(UNCCD, 1996), até modelos que não reconhecem que esse tipo de degradação esteja em 

curso (HERRMANN; HUTCHINSON, 2005). 

 Nesse cenário, diferentes leituras acerca da desertificação provocaram 

desentendimentos entre pesquisadores, entre os agentes públicos e entre pesquisadores e 

agentes públicos, dificultando, assim, tomadas de decisão e busca por financiamento em 

escala global e regional. Independente do espaço que ocupa no amplo espectro conceitual que 

ora está posto, é fato que a desertificação representa grande desafio científico, ambiental e 

político de nossos tempos (REYNOLDS, et al., 2007; VÉRON et al., 2006).  

 No âmbito deste trabalho será adotada a definição formulada pela Convenção das 

Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) em 1994: "desertificação é a 

degradação das terras em áreas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, resultante de vários 

fatores, incluindo variações climáticas e humanas". Embora bastante ampla e criticada pelos 

cientistas, ainda é a mais utilizada tanto em artigos científicos como na elaboração de 

políticas públicas. Ela subsidiou a primeira política nacional de combate à desertificação no 

Brasil - o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 

Seca (PAN BRASIL) em 2004, que será discutida mais adiante.  

 De acordo com a UNCCD, degradação das terras significa "redução ou perda de 

produtividade biológica ou econômica, bem como da complexidade das terras agrícolas 

irrigadas ou não, das pastagens, bosques e terras com vegetação nativa, em zonas áridas, 

semiáridas e sub-húmidas secas" (MATALLO JUNIOR, 2009).  

 Já terras secas são classificadas de acordo com o índice de aridez - razão entre o 

potencial de evaporação e a média da precipitação anual em determinada região. As terras 

secas cobrem aproximadamente 35-40% da superfície terrestre, onde vivem cerca de dois 

bilhões de pessoas - 90% delas em países em desenvolvimento. Suas características 
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geomorfológicas variam de acordo com a latitude e altitude no mundo. A maior parte delas 

está na África (31,9%), seguida pela Ásia (31,7%) e Austrália (10,8%). A América do Sul 

abriga 8,8% do total de terras secas (REYNOLDS et al., 2007; THOMAS, 2011; 

D'ODORICO, 2013). A Figura 1 mostra a distribuição das terras secas no globo terrestre, 

dividindo-as de acordo com o índice de aridez e entre aquelas com cobertura vegetal e sem 

cobertura vegetal.  

 Nesse cenário, a UNCCD estima que a desertificação afete 25% das terras do mundo, 

onde habita um quinto da população mundial, mas esses números ainda não são 

completamente aceitos pela comunidade científica. A extensão do problema, assim como suas 

causas e consequências, segue sendo alvo de contínuo debate (D'ODORICO, 2013).  

 
Figura 1 - Mapa de terras secas no mundo de acordo com a cobertura vegetal e índice de aridez 

 
Fonte: UNCCD, 2011. 

Disponível em: http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/2011/Pages/default.aspx 

 

 

 No Brasil, as terras secas ocupam aproximadamente 940 mil km2, abrigam cerca de 30 

milhões de pessoas e estão concentradas na região Nordeste (MARENGO, 2010). Deste total, 

735 mil km2 são consideradas semiáridas de acordo com o índice de aridez (MARENGO; 

BERNASONI, 2015). 

 Em 2005, o governo brasileiro redesenhou o Semiárido nordestino com base no índice 

de aridez, na precipitação pluviométrica anual menor que 800 mm e no risco de seca maior 
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que 60% (tomando como base o período entre 1970 e 1990), chegando a um total de 

969.589,4 km2. Esse novo desenho incluiu mais 102 municípios aos 1.031 existentes 

anteriormente, os quais têm maior acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). 
 

1.2 Marcos internacionais   

	  

 A desertificação entrou para a arena política internacional após a grande seca no Sahel 

africano, ocorrida entre 1968 e 1974. Forçada por países daquele continente, a Organização 

das Nações Unidas promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação em 1977 

(BAUER; STRINGER, 2009; STRINGER, 2008; CHASEK, 1997). Desse encontro surgiu o 

Plano de Ação para Combater a Desertificação (PACD), que marcou para o ano 2000 o 

controle da desertificação no mundo. 

Entretanto, essa conferência ficou marcada pelas lacunas de informações científicas 

acerca do tema. Países desenvolvidos não consideraram desertificação um problema global e 

recusaram-se a financiar projetos de combate ao problema. Por isso, o PACD não vingou 

(BAUER; STRINGER, 2009). De qualquer forma, talvez por ter surgido sob o impacto da 

grande seca africana, que exibiu para todo o mundo de forma incontestável as fortes relações 

entre a falta de chuvas, a degradação ambiental, a fome, a miséria e a migração de milhares de 

indivíduos, a narrativa sobre desertificação desde o início não foi apenas ecológica, mas 

também uma questão sobre a vulnerabilidade humana.  

 Em 1992, com conhecimento científico mais substancial, foi publicado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) o primeiro Atlas Mundial da 

Desertificação, que expandia o problema do Sahel para as terras áridas de todo o mundo e 

afastava a ideia de que a questão era apenas local, como argumentavam os países 

desenvolvidos. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento de 1992 (Rio 92), os países africanos voltaram a lutar pela atenção 

internacional frente ao problema, mas as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade 

eram o assunto do momento (CHASECK, 1997). Os líderes africanos mantiveram a pressão e 

só obtiveram o que queriam ao fim do encontro, como relata Stinger (2008):  

 
Apesar disso, após considerável barganha política nos últimos estágios da Rio 92, o 
mundo desenvolvido finalmente aceitou que decisões locais frequentemente levam a 
influências mais extensas (...) Como resultado (e consonante com o capítulo 12 da 
Agenda 21), a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu um Comitê de 
Negociação Internacional para Convenção da Desertificação. 
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 Em 1996, após quatro anos de debate, publicou-se o texto definitivo da UNCCD, 

ainda marcado pela discussão de desenvolvimento sustentável que dominou a Rio 92 e 

culminou com a Agenda 21. Atualmente ainda é o acordo internacional sobre uma temática 

ambiental que reúne mais países da história, com 194 signatários, incluindo o Brasil. Esse 

documento enfatiza a importância da valorização do conhecimento local e participação 

popular; a sabedoria indígena; o conhecimento científico; a inclusão de grupos 

marginalizados como mulheres e jovens na discussão; e a descentralização das iniciativas de 

combate à desertificação. A necessidade de financiamento também está colocada, mas os 

países desenvolvidos continuam relutantes e preferindo investir em pesquisas e ações sobre 

mudanças climáticas e biodiversidade (BAUER; STRINGER, 2009; STRINGER, 2008; 

CHASEK, 1997).  

 

1.3 Caatinga: preciosa, devastada e cientificamente desconhecida 

  

Museu de preciosidades 

 No Brasil, as terras secas são cobertas em sua maior parte pelo bioma Caatinga. O 

Domínio Morfoclimático das Caatingas foi definido por Ab´Saber (1974) como um dos três 

núcleos de regiões semiáridas ocorrentes na América do Sul. Ocupa uma área equivalente a 

10% do território brasileiro, cerca de 800.000 km2, caracterizada por escassez de precipitação, 

altas temperaturas e variabilidade na sazonalidade climática, com forte intercalação de anos 

de secas e de inundações. Uma das particularidades mais relevantes é que este é o único 

bioma circunscrito ao território brasileiro. Mais recentemente, este Domínio está classificado 

internacionalmente como integrante das Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (STDF), 

com clima quente e seco, adaptado a condições áridas e abrigando particularidades em sua 

biodiversidade (OLIVEIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2014).  

 Definida como "um mosaico de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas" 

(LEAL et al., 2005), a Caatinga é mais um conjunto de vegetações diferentes agrupadas em 

uma grande área de clima seco que propriamente um bioma homogêneo (OLIVEIRA et al., 

2012; ALBUQUERQUE et al., 2012); por isso, é chamada por muitos pesquisadores de 

"caatingas". Os solos também formam mosaicos complexos, de características bastante 

variadas de região para região. Alguns são ondulados, cristalinos, com baixa capacidade de 

infiltração de água, erodidos, compactos e com afloramento de rocha maciça; outros, 

profundos e arenosos, são bastante férteis, como é o caso das várzeas e brejos (LEAL; 

TABARELLI; SILVA, 2003). Do ponto de vista da vegetação, em geral é descrita pela 

presença de árvores ou arbustos baixos, secos, retorcidos, densos, espinhosos, de folhas 
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pequenas que caem na estiagem, dando à paisagem um aspecto cinzento. Com as chuvas, essa 

mesma paisagem, que parecia morta, torna-se exuberante (LEAL; TABARELLI; SILVA, 

2003, p. 6-10). 

 A precipitação média anual no Semiárido varia entre 500 e 1.500 mm, mas o regime 

de chuvas muda bastante ao longo dos anos, podendo ocorrer períodos de prolongada seca. 

Completam o clima quente as altas temperaturas, radiação solar e evapotranspiração, além de 

baixas nebulosidade e umidade do ar (MARENGO, 2010). 

 A Caatinga já foi descrita como de baixo endemismo para a fauna e a flora, mas essa 

percepção vem mudando nas últimas décadas com o aumento das pesquisas científicas. De 

acordo com Leal et al. (2005), foram registradas 932 espécies de plantas (380 endêmicas); 

187 abelhas; 240 peixes; 167 répteis e anfíbios; 510 espécies de aves; e 148 de mamíferos 

(dez endêmicos). Em 2012, a revisão de Albuquerque et al. atualizou o número de espécies de 

répteis e anfíbios para 175, e de mamíferos para 156. Levando em conta que 41% dessa região 

ainda não foi atingida, é de se esperar que esses números sejam bem maiores. Ainda assim, 

quando comparada a outras áreas semiáridas do mundo, a biodiversidade da Caatinga é 

sempre igual ou maior (ALBUQUERQUE et al., 2012; LEAL et al., 2005; LEAL; 

TABARELLI; SILVA, 2003). 

 Em adição, a importância da Caatinga não está apenas no seu alto endemismo, mas 

nos mecanismos adaptativos adquiridos pela vegetação ao longo de séculos de sobrevivência 

em um clima árido, ainda um mistério para cientistas: 

 
Como uma região árida altamente imprevisível e cercada de biomas tropicais 
mésicos, a Caatinga é uma anomalia e funciona como um importante laboratório 
para estudos de como plantas, invertebrados e vertebrados se adaptam a um regime 
de chuvas altamente variável e estressante (LEAL et. al., 2005). 

  

 Além disso, o Semiárido brasileiro, no qual a Caatinga está inserida, é a região seca 

mais povoada do mundo (MARENGO, 2010) e seus recursos naturais representam 

historicamente o meio de sobrevivência de milhares de pessoas: aqui, preservação ambiental 

confunde-se com a própria sobrevivência humana. A relação secular de dependência com a 

fauna e flora produziu uma forte identidade sertaneja, marcada por culinária, religiosidade, 

costumes, linguagem e estética particulares (FERREIRA, 2013).  

 

Cronicamente devastada 

 Até recentemente, um percentual entre 30,4% e 51,7% da Caatinga havia sido alterado 

por atividades antrópicas. Por isso, o bioma é considerado um dos mais degradados do Brasil 

(LEAL, et al., 2005). Essa clara indefinição do quadro real da devastação da Caatinga é 
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reflexo da imprecisão do sensoriamento remoto, que pode identificar áreas de plantação e 

pastagens como de planta nativa (MARENGO; BERNASCONI, 2015). Além disso, as áreas 

remanescentes estão bastante fragmentadas, compostas por "ilhas", em sua maioria com 

apenas 50 km2 (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003, p. 729), e podem não guardar 

características da flora original (LEAL et al., 2005). 

 As principais causas de desmatamento do bioma são o extrativismo para a agricultura, 

sua substituição por pastos e o uso de plantas como lenha e carvão. Ao extrativismo vegetal 

somam-se técnicas inadequadas de irrigação e manejo do solo, a extração de argila para 

fabricação de cerâmica, a caça, as ações crônicas de ovinos e caprinos sobre a vegetação e 

compactação do solo por pisoteamento pelo gado (CAVALCANTI; COUTINHO, 2009). 

Diferente de grandes devastações empreendidas pelo homem em outros lugares do planeta, a 

ação antrópica na Caatinga é a conta-gotas, mas contínua, espalhada por todo o Semiárido e 

executada pelo homem há centenas de anos. O impacto desse desmatamento 

microfragmentado sobre o conjunto da vegetação também é difícil de ser medido por 

equipamentos de sensoriamento remoto (RIBEIRO, 2015). 

 Em adição, a capacidade de regeneração do solo semiárido é baixa e não consegue 

acompanhar a pressão sobre sua vegetação (SOUSA et al., 2012). As consequências são não 

apenas diminuição em número e espécies de plantas, além de mudanças na sua distribuição 

geográfica e características biológicas, mas alteração da composição bioquímica dos solos, 

diminuindo a sua fertilidade, e da composição física, afetando a capacidade de retenção da 

água e provocando erosões (SOUZA et al., 2015; MARENGO; BERNASCONI, 2015). Do 

ponto de vista socioeconômico, representa perda da produtividade agrícola e ameaça à 

segurança alimentar da população.  

 Além do estado atual descrito, os cenários projetados por estudos climáticos apontam 

aumento de 02 OC a 04 OC entre 2040 e 2070 no Semiárido brasileiro, e mais de 04 OC a partir 

de 2071, com diminuição da precipitação pluviométrica, redução do nível da água dos 

reservatórios subterrâneos e aumento da evaporação, causando déficit de água em toda a 

região. A diminuição de terras agricultáveis provocaria a migração da população para outras 

áreas (MARENGO; BERNASCONI, 2015; HIROTA; OYAMA; NOBRE, 2010), e doenças 

relacionadas à falta de água e diminuição da oferta de alimentos aumentariam, como as 

infecto-contagiosas, respiratórias, a desidratação e a desnutrição (CONFALONIERI, 2014).  

 Mesmo que a temperatura global não aumentasse nas próximas décadas, o próprio 

desmatamento da Caatinga, combinado ao desmatamento da Amazônia, seria capaz de 

perturbar o ciclo hidrológico do Semiárido e aumentar o risco de desertificação na região 

(OYAMA; NOBRE, 2003). 
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Cientificamente desconhecida 
  

Cronicamente devastada, politicamente desprotegida e pressionada pelo aquecimento 

global que se avizinha, a Caatinga precisa ser melhor conhecida. Historicamente, os cientistas 

sempre preferiram investigar florestas úmidas tropicais às secas, no que são acompanhados 

pelos pares brasileiros. Em levantamento realizado em 2011, Santos et al. observaram que, 

apesar de ser o líder em produção de conhecimento científico da América Latina, o Brasil 

produz menos papers sobre as florestas secas que Costa Rica, México e Venezuela. De fato, 

para cada paper produzido no Brasil sobre a Caatinga, são publicados outros 15 sobre a Mata 

Atlântica e 43 sobre a Amazônia. Segundo estes autores, essa preferência se deve a uma 

percepção menos idílica da Caatinga (SANTOS et al., 2011). O resultado é que a ciência 

ainda sabe pouco sobre as florestas secas tropicais.  

Na perspectiva de superar essa deficiência, a rede mundial TROPI-DRY foi criada em 

2004 com o objetivo de trocar informações e realizar novas investigações científicas nas áreas 

de conservação, ecologia, sensoriamento remoto e ciências sociais. Após avaliação dos 

estudos nessa área, pesquisadores reconheceram que é importante estabelecer relações entre 

investigações das dimensões humana, ecológica e sensoriamento, a fim de ajudar na conexão 

entre ciência, política e população (SÁNCHEZ-‐AZOFEIFA et al., 2005).  

 No Brasil, Leal, Tabarelli e Silva (2003, p. XIII) elencaram quatro motivos pelos quais 

consideram a Caatinga um dos maiores desafios da ciência: por ser restrita ao território 

nacional; por ser pouco conhecida; por ser o bioma brasileiro menos protegido; e por estar 

submetida a intenso processo de degradação, levando à perda rápida de sua biodiversidade e 

processos ecológicos. Albuquerque et al. (2012) acrescentam um quinto motivo: o fato de a 

Caatinga representar mais uma variedade de vegetações que um bioma uniforme. Assim, são 

comuns informações coletadas em uma área não poderem ser aplicadas em outras áreas. O 

que os pesquisadores interessados no bioma têm feito, de fato, é uma corrida contra o tempo.  

 Dessa forma, cientistas e organizações sociais brasileiros vêm engendrando esforços 

para discutir e fomentar pesquisas sobre o tema. Uma iniciativa importante que deve ser 

mencionada é o Instituto Nacional do Semiárido (Insa), que integra o Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e tem forte atuação em todo o Semiárido. 

Também é preciso destacar o marco inicial na ciência brasileira sobre desertificação, a 

publicação da monografia Núcleos de Desertificação no Polígono das Secas na década de 

1970 pelo pesquisador pernambucano Vasconcelos Sobrinho (MATALLO JUNIOR, 2001).  
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1.4 Um Plano de Ação Nacional 
 
 A política nacional brasileira de combate à desertificação é resultado direto da 

participação do país na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 

(UNCCD) a partir de 1996. Como signatário da UNCCD, o Brasil elaborou, em 2014, o Plano 

de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN 

BRASIL) - uma exigência do acordo internacional.  

 No documento do PAN BRASIL, o governo brasileiro mapeou as Áreas Susceptíveis 

à Desertificação (ASDs) considerando, além do índice de aridez, a potencial ameaça de 

desertificação. Assim, ficou definido que as terras semiáridas ocupam 710.437 mil km2 

(diferente daquela definida pelo Ministério da Integração Nacional no ano seguinte); as áreas 

sub-húmidas secas, 420.258 mil km2; e o seu entorno ("onde as características ambientais 

sugerem a ocorrência de processos de degradação tendentes a transformá-las em áreas 

também sujeitas à desertificação"), 207.340 mil km2, perfazendo um total de 1.338.035 km2 

oficialmente susceptíveis à desertificação - lugar ocupado por mais de 31 milhões de pessoas 

(PAN BRASIL, 2004). 

 O quadro alarmante, que atrela o termo "susceptível à desertificação" a quase 16% do 

território nacional (de 8,5 milhões de km2), não é consenso entre cientistas, que ainda não 

definiram quanto da Caatinga até o momento foi alterada (SOUZA; MENEZES; ARTIGAS, 

2015). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem mapeando o uso e ocupação 

do solo da Caatinga através de sensoriamento remoto, mas até o início de 2016 apenas 16% 

da área total havia sido estudada. O mapeamento dividirá a região em preservada, degradada, 

de solo exposto, ocupada por lavoura, ocupada por corpos d'água e ocupada por construções 

urbanas. Em função dos dados insuficientes, não há um "mapa da desertificação" definitivo 

no Brasil, mas isso não impede de reconhecer que o problema, espalhado em vários graus no 

Semiárido, é grave e merece iniciativas urgentes do poder público (INPE, 2016).  

Nessa perspectiva, workshops sobre potencialidades e uso sustentável da Caatinga, 

realizados pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com cientistas, possibilitaram 

aumento no número de áreas consideradas prioritárias para conservação, de 82 em 2000 

(SILVA et al., 2003) para 292 em 2007 - somadas, as áreas ocupam cerca de 51% da área 

total do bioma (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). As ações mais sugeridas 

foram estabelecimentos de Unidades de Conservação, criação de um mosaico como corredor, 

realização de inventários biológicos e fomento ao uso sustentável da sua biodiversidade. 

Atualmente, apenas 3,56% da área natural da Caatinga está protegida (MINISTÉRIO DO 
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MEIO AMBIENTE, 2007). Além disso, o Governo Federal ainda não reconheceu o único 

bioma que existe apenas no Brasil como patrimônio nacional. 

 Em 2015, passados onze anos do PAN BRASIL, foi publicada a Política Nacional de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, que define como princípios a 

gestão integrada (entes federados e comunidades) na elaboração e implantação de medidas de 

combate à desertificação; a democratização do conhecimento; a valorização do conhecimento 

tradicional; a articulação de políticas públicas relacionadas, como de erradicação da miséria, 

reforma agrária e conservação de recursos naturais; e alinhamento com a UNCCD e as 

Convenções sobre Diversidade Biológica e sobre Mudanças do Clima. Toda esta política está 

amparada pela Lei de número 3.153, em estágio de regulamentação no ano de 2016. Do papel 

às ações, entretanto, ainda há um longo (e cheio de obstáculos) caminho a ser percorrido. A 

construção desse caminho passa por uma nova ideia de desenvolvimento.  

 

Contra a desertificação, uma nova ideia de desenvolvimento 
  

Desde que a questão ambiental foi inserida na Constituição de 1988, a legislação 

brasileira alinhou-se com a discussão mundial em torno da sustentabilidade e, mais tarde, com 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992 (Rio-

92) em torno do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, no entanto, é 

um termo polissêmico, vago, e consegue se adaptar a várias concepções de desenvolvimento, 

muitas delas irreconciliáveis (BARBIERI et al., 2010). Na prática, o que o país fez foi 

continuar o papel de fomentar indústria, emprego e renda, não se importando com a 

preservação do meio ambiente para as futuras gerações ou com a transformação da lógica do 

domínio da natureza pelo homem (ALEXANDRE, 2006).  

 Na nossa opinião, para conter o avanço da desertificação, além de serem postas em 

prática estratégias de conservação da Caatinga, o país deve engendrar uma nova forma de 

desenvolvimento, focada na localidade, amparada no fortalecimento de canais de participação 

popular, na viabilização econômica dos arranjos produtivos locais e na descentralização do 

poder, como defendido por Buarque (2002, pp 25 a 56); também devem ser garantidas as 

liberdades de acesso à saúde, educação e moradia, de participação política e de amplas 

oportunidades, como concebidas por Amartya Sen (2000). Embora a degradação das terras 

seja um problema global, as causas desse desequilíbrio são bastante particulares de realidades 

econômicas, sociais e culturais das comunidades que dela fazem uso, e essas comunidades 

devem participar da formulação e gestão de políticas públicas. Além disso, as soluções 

estratégicas de conservação também devem partir de parcerias com as populações tradicionais 
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e/ou comunidades locais, e não de sua exclusão (DIEGUES et al., 2000; SILVA; CÂNDIDO; 

FREIRE, 2009; RIBEIRO et al., 2015).  
 

1.5 Entender para participar 
 
 Desde o seu início, em 1996, a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação (UNCCD) colocou as pesquisas científicas e a participação popular como 

importantes enfrentamentos do problema (SEELY; MOSER, 2004; SEELY; WÖHL, 2004). 

Para se envolver na formulação de estratégias e gestão, a população precisa, entre outras 

coisas, estar bem informada sobre o que a ciência vem pesquisando e divulgando a respeito 

dessa questão. 

 A necessidade de engajamento público nas questões de ciência e tecnologia é uma 

questão contemporânea, já que esses saberes definem muitos aspectos do cotidiano, do 

comportamento, das políticas públicas e do próprio caminho que a humanidade define para si. 

Desde a explosão da bomba nuclear, durante a Segunda Grande Guerra, a sociedade percebeu 

que a ciência nem sempre determina um caminho infalível rumo ao progresso e bem estar de 

todos, e deve ser discutida. Ao mesmo tempo, a própria democracia e o exercício do poder 

vêm recebendo pressão para mudar de democracia representativa (onde apenas o voto 

importa) para uma democracia participativa - mais aberta, descentralizada e horizontal 

(POLINO; CHIAPPE, 2010). Trazer o público para o centro da discussão é ainda mais 

importante no combate à desertificação quando as pessoas que vivem em terras secas são, ao 

mesmo tempo, causadoras e as principais afetadas pelo problema.  

 Nesse contexto, os meios de comunicação de massa ainda representam fórum 

importante de transmissão de conhecimento (ANTIILA, 2005), destacando, dando 

legitimidade e sentido a determinados fatos (ZAMITH; PINTO; VILLAR, 2013). Esses 

veículos, no entanto, estão carregados de interesses, recebendo influência de outros poderes 

constituídos na sua forma de conhecer e reconhecer o mundo (MEDITSCH, 2005).  

 No que diz respeito ao conhecimento científico, os meios de comunicação de massa 

representam uma "janela para o mundo", colocando-se entre a ciência e as pessoas, mediando 

a comunicação através de uma ideologia (BENTLEY et al., 2012). Em relação às questões 

ambientais, a mídia vem demonstrando ser peça chave ao construir uma narrativa que une 

ciência, política e vida cotidiana. Examinar a mídia ao longo do tempo, portanto, ajuda a 

entender como o poder caminha através de nossas concepções sociais, culturais e políticas, 

influenciando na construção de conhecimento, normas, convenções e verdades acerca do meio 

ambiente, como esclarece Boykoff (2009): 
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Claramente ciência e política influenciam a cobertura midiática ambiental ao longo 
do tempo. Mas, reciprocamente, representações midiáticas também ajudaram a 
moldar considerações, decisões e atividades científicas e políticas. 

 

 A cobertura ambiental, portanto, não representa tarefa simples. Além de unir várias 

áreas de conhecimento bastante distintas, como ecologia, sociologia e economia, ela está 

intimamente conectada a uma rede de interesses éticos, culturais, comerciais e regulatórios 

(GIANNOULIS; BOTETZAGIAS; SKANAVIS, 2010). Além disso, há todo um cenário de 

incertezas. Relativamente novo na agenda midiática, o desafio ambiental representa também 

um desafio jornalístico (DAL PIAN; ALVES, 2013).  

 Isso porque o jornalismo ainda sequer conseguiu cobrir de maneira satisfatória a 

produção de conhecimento científico de maneira disciplinar (BUENO, 2010). De acordo com 

Durant (2005), existem três formas pelas quais a ciência pode ser discutida com o público: a 

que considera o receptor uma caixa vazia que deve ser preenchida com conceitos, descobertas 

e fórmulas, chamada modelo de déficit; a que ensina como o conhecimento científico é criado 

em um laboratório, concentrando-se no método científico; e, por fim, no modo como a ciência 

funciona, entendendo a pesquisa científica como um produto social, passível de influência 

política, financeira, moral e psicológica. Em uma sociedade cada vez mais orquestrada pela 

ciência e tecnologia, a última forma de discussão é mais vantajosa, porque capacita o público 

a entender o funcionamento do sistema social da ciência, inclusive para decidir o que é 

confiável e o que não é. Entretanto, em todo o mundo, e particularmente no Brasil, é o modelo 

de déficit que vem sendo privilegiado na cobertura científica da mídia (MASSARANI; 

MOREIRA, 2009). 

 Além da limitação em termos de divulgação científica, Boykoff e Boykoff (2007) 

observaram que as normas jornalísticas per si podem operar contra o bom fazer jornalístico na 

cobertura de temas ambientais. Entre as normas de primeira ordem, a personalização da 

notícia leva à valorização maior de tragédias humanas frente ao quadro geral social e político; 

a dramatização faz com que o jornalista detenha-se no presente, enfatizando mais a crise que 

a continuidade, fazendo desaparecer o passado e o futuro para forjar, de um processo 

contínuo, uma notícia, algo novo; e a novidade diminui o sequenciamento (suíte) de matérias: 

já que o processo é contínuo, parece que "não há nada para reportar". De segunda ordem, a 

autoridade-ordem, ou o desejo de assegurar uma sensação de segurança e de manutenção de 

ordem, impele o profissional a valorizar mais a autoridade no assunto (o tomador de decisão), 

ou mesmo só entrevistar a autoridade, que geralmente assegura estar tudo sob controle; e o 

equilíbrio leva o jornalista a dar espaços iguais a lados conflituosos; fazendo muitas vezes 
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(em especial no caso das mudanças climáticas) parecer que há um debate acalorado e 

equilibrado quando na verdade não há. A incerteza científica pode ser muito poderosa.  

 Em relação à desertificação, onde a indefinição conceitual e metodológica leva a 

diversas narrativas, os meios de comunicação do mundo vêm preferindo difundir os cenários 

catastróficos. A análise das manchetes de alguns jornais de grande circulação no mundo, 

como The New York Times e The Washington Post, realizada por Reynolds e Stafford-smith 

(2007), mostrou como o tema vem estampando terror nas primeiras páginas: "A expansão 

árida", "Atividade humana transforma China em deserto" e "Deserto em expansão - um 

problema urgente" foram alguns dos títulos recolhidos. Não encontramos estudos sobre a 

cobertura midiática sobre a desertificação no Brasil.  

 Foi percebendo a importância do engajamento social no combate à desertificação, a 

importância da divulgação do conhecimento científico e da mídia na construção deste 

engajamento e a ausência de pesquisas sobre o tema que desenhamos esta investigação. 

Assim, o objetivo geral da dissertação é avaliar como a mídia impressa pode influenciar a 

construção da percepção social sobre a desertificação do Semiárido brasileiro, inclusive do 

ponto de vista da divulgação científica. Para isso, foi realizado um panorama da produção 

científica durante dez anos e analisada a narrativa do jornal impresso Folha de S.Paulo ao 

longo de duas décadas.  

 

METODOLOGIA GERAL 

 A pesquisa é do tipo documental, com abordagem quantitativa e qualitativa. A 

primeira etapa avalia artigos científicos publicados sobre desertificação no Semiárido 

brasileiro; a segunda investiga a narrativa de notícias e reportagens da mídia impressa 

nacional acerca do tema. A produção científica foi investigada através da cienciometria, 

técnica de análise documental realizada através da elaboração e aplicação de categorias. O 

período estudado foi dez anos (2005-2014). As seguintes perguntas nortearam a elaboração 

das categorias: 

 

• A pesquisa científica sobre o assunto aumentou ao longo do tempo? 

• Os artigos vêm sendo publicados em periódicos de relevância?  

• Quem vem estudando desertificação no país? 

• Quais regiões vêm sendo mais estudadas? 

• As pesquisas têm caráter multidisciplinar? 

• Quais aspectos da desertificação vêm sendo mais abordados? 
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Os artigos foram selecionados de bases de dados que contemplam o conteúdo aberto 

às comunidades acadêmicas do país (Periódicos CAPES); de acesso livre (Google Scholar); o 

maior indexador de conteúdo científico brasileiro (Scielo); e internacional (Web of Science). 

As seguintes palavras-chave foram utilizadas: "desertification +brazil" e "desertificação 

+brasil" (Periodicos CAPES); "desertification + caatinga + semiarid OR semi-arid" e 

"desertificação +brasil +caatinga + semiárido OR semi-árido - dissertação - tese - anais" 

(Google Scholar); "desertification" e "desertificação" (Scielo); e "desertification AND brazil" 

(Web of Science). As publicações deveriam conter as palavras "desertificação" ou 

"desertification" (ou derivados, como "deserto" e "desertificado") mencionadas no título, 

resumo ou palavras-chave. Esse corte foi necessário para excluir publicações que estavam 

relacionadas à desertificação, mas onde o enfrentamento do problema não era o objetivo 

principal do artigo (por exemplo, desmatamento na Caatinga ou busca por indicadores 

biológicos). As pesquisas deveriam tratar exclusivamente do Semiárido brasileiro: estudos de 

projeções climáticas envolvendo terras secas de várias partes do mundo, por exemplo, ficaram 

fora do material. 

 Também foram descartadas entrevistas, cartas, monografias, dissertações, teses e anais 

de congresso e simpósios, uma vez que, estando fora dos periódicos científicos, não desfrutam 

de maior alcance entre os pares, tendo impacto apenas local. Os artigos deveriam ser 

publicados em periódicos avaliados pelo Sistema Qualis da CAPES. Embora esse sistema 

efetue uma classificação relativa à área de atuação (o periódico pode se situar em estratos 

diversos se o considerarmos para diferentes áreas de conhecimento), ele foi preferido em 

relação ao mundialmente usado Journal Citation Reports (JCR) pelo fato de esse último 

excluir parte das publicações científicas brasileiras.  

 Dispostos em uma planilha de Excel, os artigos foram classificados de acordo com as 

categorias, gerando dados que foram interpretados com auxílio de gráficos, dando origem ao 

Capítulo 1 desta dissertação. 

 Na pesquisa sobre a cobertura midiática, tema do Capítulo 2, foi selecionado o jornal 

impresso Folha de S.Paulo, pelo fato de acumular o maior número de vendas e assinaturas 

atualmente e possuir alcance nacional. O jornal oferece acesso online a fac-símiles das 

edições impressas mediante pagamento de assinatura. O material foi pré-selecionado no 

endereço search.folha.uol.com.br através da palavra-chave "desertificação" e escolha da 

modalidade Jornal Impresso. Em seguida, os artigos de opinião, cartas do leitor, notas 

(publicações com menos de 15 linhas), matérias em que a palavra "desertificação" aparece 

com outra conotação, como vazio, ou aquelas em que o termo foi usado isoladamente em 
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outro contexto, foram descartados, restando apenas as notícias e reportagens sobre o tema. 

Foram então selecionadas apenas aquelas que diziam respeito à desertificação no Semiárido 

brasileiro. 

 O próximo passo foi buscar os fac-símiles das matérias na seção Acervo Folha. Essas 

matérias foram submetidas à análise de conteúdo conforme sistematizada por Bardin (2011), 

com o objetivo de buscar elementos constitutivos sobre a narrativa midiática da 

desertificação, inclusive do ponto de vista da investigação científica. A análise de conteúdo 

consiste na seleção do material, leitura flutuante para elaboração das variáveis de inferência, 

aplicação e interpretação das variáveis. As seguintes perguntas nortearam o estabelecimento 

das variáveis de inferência: 

 

• A cobertura do jornal sobre desertificação no Semiárido brasileiro aumentou ao longo 

do tempo? 

• Qual espaço e destaque essas publicações recebem do jornal? 

• De que forma a produção científica brasileira aparece nas matérias? 

• Qual é a tônica das matérias? 

• A abordagem é episódica ou continuada? 

• Quais fontes foram ouvidas (cientistas, autoridades, populares)? 

• A abordagem é ampla e contextualizada ou disciplinar? 

 

 Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta dissertação encontra-se composta por uma Introdução geral e Metodologia geral para o 

conjunto da obra e por dois capítulos que correspondem a artigos científicos a serem 

submetidos à publicação. O Capítulo 1, intitulado "Panorama da produção científica sobre 

desertificação no Semiárido brasileiro", será submetido ao periódico Desenvolvimento e Meio 

Ambiente e, portanto, está formatado conforme este periódico (normas no site do referido 

periódico em revistas.ufpr.br/made/about/submissions#authorGuidelines); o Capítulo 2, 

intitulado "Árida mídia: como um dos principais jornais nacionais mostra a desertificação no 

Brasil", será submetido ao periódico Ciência e Educação e, portanto, está formatado conforme 

este periódico (normas no site http://www.scielo.br/revistas/ciedu/iinstruc.htm). 
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CAPÍTULO 1 
 

Panorama da produção científica sobre a desertificação no Semiárido brasileiro 

An overview of scientific production on desertification in the brazilian semi-arid region 
 

Este artigo será submetido à revista Desenvolvimento e Meio Ambiente 
Normas de publicação: http://revistas.ufpr.br/made/about/submissions#authorGuidelines  

Luana Carlos Ferreira; Eliza Maria Xavier Freire 

 

Resumo 

A desertificação é um desafio ambiental global que envolve dimensões ecológicas, sociais e 
climáticas, cujas interdependências ainda são pouco compreendidas pela ciência. O processo 
atinge terras secas de todo o mundo, mas o próprio conceito do termo e a metodologia para 
diagnóstico permanecem indefinidos, dificultando a avaliação de sua extensão e impacto. No 
Brasil, a desertificação atinge o Semiárido, que inclui a Caatinga, bioma cronicamente 
devastado, politicamente desprotegido, historicamente negligenciado pelos cientistas (embora 
isso venha mudando) e onde vivem cerca de 30 milhões de pessoas. Este cenário pode resultar 
em perdas da biodiversidade e da fertilidade dos solos, que passam a reter menos água, 
trazendo graves consequências de ordem social, econômica e ecológica. Projeções climáticas 
avaliam que o aquecimento global por si só também pode aumentar o risco de desertificação 
ainda neste século. Nesse contexto, a ciência tem o papel fundamental de entender a natureza 
multidisciplinar desse problema, fornecendo subsídios para tomadores de decisão definirem 
estratégias de enfrentamento e/ou equacionamento. Desta forma, esta pesquisa teve como 
objetivos quantificar e caracterizar a produção científica gerada na última década sobre o 
tema Desertificação, e analisar qualitativamente a contribuição desta para o avanço do 
conhecimento. Utilizou-se análise cienciométrica dos artigos publicados em periódicos 
científicos entre 2005 e 2014, através da busca por palavras-chave nas bases de dados, 
Periódicos CAPES, Scielo e Web of Science; todo o material bibliográfico obtido recebeu 
exame prévio e foram estabelecidas 16 categorias de análise. O resultado mostrou que os 
estudos conduzidos no Semiárido brasileiro sobre desertificação vêm aumentando em 
número, mas ainda são disciplinares, concentrados na área biológica e oferecem pouco 
impacto entre cientistas do Brasil e do mundo. 
 
Palavras-chave: Desertificação; Semiárido; produção e divulgação científica. 
 

 

Abstract 

A panorama of scientific production concerning desertification in Brazilian semi-arid.  

Desertification is a global environmental challenge involving social, ecological and climatic 
dimensions in an interdependent way that science has not been able to completely understand. 
It affects dry lands all around the world although concept and diagnostics still remain elusive, 
which compromises proper assessment of extension and impact caused by the problem. The 
semi-arid region of Brazil and its unique biome, Caatinga, land of nearly 30 million people, 
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suffers with chronic effects of desertification, lack of governmental policy and historical 
neglect by science (even though the latter has been changing). Eventually, the loss of 
biodiversity due to less soil water retention leads to serious harm to ecological, economical 
and social orders. Climate predictions support that global warming itself can accelerate 
desertification and scientists play a fundamental role in order to shed light on the 
multidisciplinary nature of the issue then subsidizing decision makers to devise strategies that 
tackle or level out the problem. This research aims to quantify scientific production 
concerning desertification for the last ten years and qualitatively analyze how it contributed to 
improve knowledge about the issue. By searching and carefully examining key words results 
on CAPES Journals, Scielo and Web of Science databases, it was possible to conduct 
scientometrical analyses of articles published from 2005 through 2014 within 16 analytical 
categories. Results show an increase in scientific production where desertification is 
concerned, although related to educational purposes, yet unable to provide significant impact 
for scientists in Brazil and around the world.  

Keywords: desertification; semi-arid; scientific production; scientific press.  
 

 

1. Introdução 
  

A desertificação é um desafio ambiental contemporâneo que envolve meio ambiente, 

clima e milhares de pessoas em várias regiões do planeta. Apesar de grave e urgente, é um 

problema pouco compreendido pelos cientistas, que até o momento não chegaram a um 

consenso sobre os parâmetros para definir, medir e comparar as várias partes que compõem o 

processo (VÉRON et al., 2006). Isso porque, entre outros fatores, seu entendimento depende 

das complexas relações entre as dimensões sociais, ecológicas e climáticas que, 

historicamente, vêm sendo percebidas de forma disciplinar (REYNOLDS; STAFFORD-

SMITH; LAMBIN, 2003). Questões políticas, culturais e econômicas também podem 

influenciar a percepção sobre a desertificação (SEPHER; ZUCA, 2012), evidenciando 

cenários mais ou menos catastróficos de acordo com uma rede de interesses (HERRMANN; 

HUTCHINSON, 2005).  

 A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD), da qual o 

Brasil é signatário, define desertificação como "a degradação das terras em áreas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas resultante de vários fatores, incluindo variações climáticas e 

humanas", onde degradação significa "redução ou perda de produtividade biológica ou 

econômica, bem como da complexidade das terras agrícolas, irrigadas ou não, das pastagens, 

bosques e terras com vegetação nativa" (MATALLO JUNIOR, 2009). As terras áridas, 

semiáridas e subúmidas secas cobrem 35-40% da superfície terrestre, possuem características 

geomorfológicas diferentes de acordo com sua latitude e altitude no globo e abrigam 

aproximadamente dois bilhões de pessoas - 90% delas em países em desenvolvimento 
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(THOMAS, 2011). A UNCCD estima que a desertificação afete 25% da superfície terrestre, 

mas esses números não são consenso entre pesquisadores: extensão, causas e consequências 

seguem, nos dias atuais, sendo alvos de caloroso debate (D'ODORICO, 2013). Essas 

indefinições científicas vêm dificultando a adoção de estratégias de combate ao problema 

pelos tomadores de decisão (REYNOLDS, et al., 2007). 

 No Brasil, as terras secas ocupam 940 mil Km2, estão concentradas no Nordeste e 

abrigam cerca de 30 milhões de pessoas (MARENGO, 2010). O Semiárido abrange 735 mil 

km2 dessa área, e inclui a Caatinga, bioma exclusivo do Brasil, definido como "um mosaico 

de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas" porque abarca um conjunto variado de 

tipos de solo e vegetação (LEAL et al., 2005). É a região seca mais povoada do mundo. A 

precipitação média anual é baixa e bastante variável ao longo do tempo, podendo ocorrer 

prolongados períodos de seca. O clima quente e seco, aliado à alta radiação solar, determina 

elevada transpiração das águas do solo (MARENGO, 2010).  

A percepção acerca da Caatinga vem mudando ao longo do tempo com o aumento das 

pesquisas científicas: outrora vista como um lugar de pouca biodiversidade, agora é 

reconhecido como possuidor de taxas de endemismo igual ou superior a de outras terras secas 

do planeta (ALBUQUERQUE et al., 2012; LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003, p. 778; 

LEAL et al., 2005). Além disso, a fauna e a flora, submetidas a condições áridas por milhares 

de anos, desenvolveram ricos mecanismos adaptativos ainda pouco compreendidos pela 

ciência (OLIVEIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2014). 

 A Caatinga foi o primeiro bioma brasileiro a ser colonizado e perdeu entre 30,4% a 

51,7% da sua cobertura vegetal, não se sabendo de fato quanto do bioma foi alterado porque 

as técnicas de sensoriamento remoto são imprecisas (MARENGO; BERNASCONI, 2015) e 

as áreas remanescentes estão bastante fragmentadas em meio à devastação (LEAL; 

TABARELLI; SILVA, 2003, p. 729). A parte nativa também pode já ter sido modificada ao 

longo de séculos de extrativismo (LEAL et al., 2005).  

 A principal causa de degradação da Caatinga é a pressão antrópica: extrativismo 

vegetal para queima como combustível, substituição de floresta por pasto, técnicas 

inadequadas de manejo do solo, extração de argila, ação crônica de caprinos e ovinos sobre a 

vegetação e a compactação do solo por pisoteamento do gado (CAVALCANTI; COUTINHO, 

2009). Os resultados são mudanças nas propriedades físicas e químicas do solo, que fica 

erodido, perde sua fertilidade e capacidade de retenção de água (SOUZA et al., 2015; 

MARENGO; BERNASCONI, 2015). Do ponto de vista socioeconômico, representa perda da 

produtividade agrícola, ameaça à segurança alimentar da população e risco de migração. Do 
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ponto de vista ecológico, determina diminuição da biodiversidade da fauna e flora. Do ponto 

de vista da saúde, aumenta as chances de ocorrência de doenças infecciosas e relacionadas à 

desnutrição e desidratação (CONFALONIERI, 2014). A devastação também diminui as 

chances de as próximas gerações estabelecerem as relações com o bioma que formaram a 

identidade do sertanejo tal como conhecemos.  

 Além das causas locais, projeções climáticas sugerem que a temperatura vai aumentar 

entre 20C e 40C nessa parte do planeta a partir de 2040, e haverá perturbações no ciclo 

hidrológico caso a Amazônia continue sendo desmatada em conjunto com a Caatinga; ambas 

elevarão o índice de aridez e o risco de desertificação (MARENGO; BERNASCONI, 2015; 

HIROTA; OYAMA; NOBRE, 2010; OYAMA; NOBRE, 2003).  

 Em adição, o bioma Caatinga foi historicamente negligenciado pelos cientistas, que 

sempre preferiram estudar ecossistemas úmidos aos secos (LEAL; TABARELLI; SILVA, 

2003), talvez por uma percepção mais idílica dos primeiros. Nos últimos anos, no entanto, as 

pesquisas vêm aumentando (SANTOS et al., 2011), mas ainda há uma série de questões 

ecológicas e sociais a serem resolvidas (ALBUQUERQUE et al., 2012), e o que os cientistas 

vêm fazendo de fato é uma corrida contra o tempo. O grande desafio para a conservação da 

Caatinga, no entanto, é o abismo existente no país entre o conhecimento científico produzido 

e a formulação de políticas públicas, que não o acompanham (LEAL et al., 2005). 

 Nesse cenário, as principais medidas de combate à desertificação que o governo 

brasileiro tomou até o momento foram instrumentos políticos: a publicação do Plano de Ação 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN BRASIL, 2004) 

e da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca em 2015. 

O PAN publicou a ampliação para 1.338.035 km2 as Áreas Susceptíveis à Desertificação 

(ASDs), incluindo, além do Semiárido, as áreas sub-húmidas secas e seu entorno. Essa 

delimitação compreende 16% do território nacional e não é consenso entre os cientistas 

(SOUZA; MENEZES; ARTIGAS, 2015). Norteado pelas diretrizes da Convenção das Nações 

Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD), o PAN BRASIL pontua estratégias em 

quatro eixos: redução da pobreza e desigualdade; ampliação sustentável da capacidade 

produtiva; conservação, preservação e manejo sustentável dos recursos naturais; e gestão 

democrática e fortalecimento institucional. Neste último eixo estão previstas "atividades de 

melhoria de conhecimento, investindo em pesquisa e valorizando os conhecimentos 

tradicionais"; no entanto, muito pouco do que está previsto foi executado (BRASIL, 2004).  

 A ciência tem o importante papel de entender as relações de dependência entre os 

aspectos ecológico, climático e social da desertificação para auxiliar na adoção de estratégias 



32	  
	  

eficazes de combate ao problema pelos agentes públicos. Neste contexto, e levando em conta 

a inexistência de outras investigações acerca do tema, o objetivo geral deste trabalho é efetuar 

um panorama acerca da produção científica sobre desertificação no Semiárido brasileiro.  
 

2. Material e métodos 
  

Foram selecionadas publicações científicas em periódicos de todo o mundo que 

continham a palavra "desertificação" ou derivados ("desertificado", "deserto") em português 

ou inglês no título, resumo ou palavras-chave entre os anos de 2005 (data da publicação do 

PAN BRASIL) e 2014. Dissertações, monografias, teses e anais de congresso e simpósio 

foram descartados porque não estão publicados e por isso têm alcance apenas local; artigos 

cujo objeto de pesquisa fossem várias terras secas em geral, e não apenas o Semiárido 

brasileiro, também ficaram fora do escopo.  

O material foi selecionado através de palavras-chave nas seguintes bases de dados: 

Periódicos CAPES ("desertification +brazil" e "desertificação +brasil"); Google Scholar 

("desertification +caatinga + semiarid OR semi-arid" e "desertificação +brasil +caatinga 

+semiárido OR semi-árido - dissertação -tese -anais"); Scielo ("desertification" e 

"desertificação); e Web of Science ("desertification AND brazil").  

 Após uma leitura superficial dos artigos científicos, foram estabelecidas categorias de 

análise de acordo com as seguintes perguntas norteadoras:  
 

• A pesquisa científica sobre o assunto aumentou ao longo do tempo? 

• Os artigos vêm sendo publicados em periódicos de relevância?  

• Quem vem estudando desertificação no país? 

• Quais regiões vêm sendo mais estudadas? 

• As pesquisas têm caráter multidisciplinar? 

• Quais aspectos da desertificação vêm sendo mais abordados? 
 

 Foram estabelecidas 16 categorias de análise para investigar aspectos da publicação, 

do local de pesquisa e do conteúdo, conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição das 16 categorias para cienciometria  

da produção científica sobre desertificação no Semiárido brasileiro 
 

Tipo Categorias 

Quanto à publicação 

1. Ano de publicação 

2. Nome do periódico 

3. Editor do periódico  

4. Língua do artigo  

5. Nacionalidade do periódico 

6. Qualis do periódico  

7. Indexação no Web of Science 

8. Indexação na Scielo 

Quanto ao local de pesquisa 
9. Autores 

10. Instituição(ões) dos autores 

Quanto ao conteúdo 

11. Local do estudo 

12. Metodologia utilizada 

13. Tema pesquisado  
14. Abordagem (quali/quantitativa 

ou ambas) 

15. Tempo de estudo 

16. Área de conhecimento 

 
  

Em seguida, os artigos científicos foram dispostos em uma planilha do programa 

Excel e classificados de acordo com cada categoria, gerando dados. Os dados foram 

agrupados, comparados e discutidos.  

 

3. Resultados e Discussão  
 

Foram encontrados 82 artigos científicos sobre desertificação no Semiárido brasileiro 

publicados em periódicos de diversos países, mas predominantemente nacionais, entre os anos 
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de 2005 e 2014. O número anual de artigos científicos cresceu (não de maneira linear) e 

dobrou, passando de seis em 2005 para 12 em 2014. Embora esse seja um dado positivo, 

ainda é um número baixo se consideramos a gravidade e as grandes lacunas existentes acerca 

do conhecimento científico sobre o assunto. Esse universo não reflete o montante de 

pesquisas realizadas no período, já que foram descartadas monografias, dissertações, teses e 

anais de congresso e simpósio, mas não é demais lembrar que são os periódicos científicos o 

principal meio de divulgação de pesquisas consolidadas entre pares - e os que têm mais 

alcance.  
 

Quanto à publicação 

 As pesquisas foram publicadas em 50 periódicos diferentes, 36 nacionais (66 artigos) 

e 14 internacionais (16 artigos; Apêndice 1). A maioria entre os periódicos nacionais (69%) é 

editada por universidades ou institutos de pesquisa brasileiros; sete vêm de sociedades ou 

associações e dois são editadas por ONGs. Os artigos estão escritos em português (74%), 

inglês (23%) e francês (2,4%). 

 Submetidos à Plataforma Sucupira para estratificação no Índice Qualis da CAPES 

2014 em suas principais áreas de atuação, 12 dos periódicos têm conceitos A1 ou A2; 24 

Qualis B1 ou B2; ou seja, 72% foram publicados nos estratos superiores de qualificação, o 

que é uma boa notícia. Onze situam-se entre B3, B4 ou B5; e três periódicos têm C - o último 

estrato do sistema. Os veículos pertenciam às áreas de geografia, ciências ambientais, ciências 

agrárias, interdisciplinar, química, história, educação, geociências e sociologia.  

 Em relação à presença nas plataformas de pesquisa, apenas 17 (34%) dos periódicos 

foram encontrados no acervo da Web of Science e 13 (26%) configuraram na rede Scielo; a 

maior parte dos veículos que publicaram artigos sobre desertificação (52%), portanto, não 

estavam disponíveis nestas bases de dados. Também foi observada uma relação positiva entre 

a presença no Web of Science e Scielo e o conceito Qualis: os periódicos indexados pelas 

bases americana e brasileira têm sempre conceito entre A1 e B2, ao passo que os não 

indexados podem obter conceituações mais baixas, como B3 e C. Esses dados mostram que, 

além de configurar pouco entre os periódicos científicos, as pesquisas sobre desertificação no 

Semiárido brasileiro têm pouca visibilidade internacional e nacional, já que as duas 

bibliotecas eletrônicas são as principais indexadoras fora e dentro do país, e constituem 

ferramentas importantes de busca por produções científicas, além de representarem selo de 

qualidade para as publicações. Assim, podemos inferir que a maior parte do conhecimento 
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científico que vem sendo produzido sobre desertificação fica restrito a poucos pesquisadores 

e, infelizmente, é de baixa qualidade.  

 O conjunto de artigos foi escrito por 199 pesquisadores, dos quais apenas 17,5% 

assinaram mais de um paper no material selecionado: 82,4% não voltaram ao assunto ao 

longo de dez anos, indicando que a maior parte das pesquisas representam investigações 

pontuais de seus autores e não foram continuadas.  
 

Quanto ao local de pesquisa 

 Os estudos foram realizados por universidades brasileiras: 89% deles tinham a 

participação dos órgãos de ensino superior (Figura 2). O restante foi feito no âmbito de outros 

institutos de pesquisa nacionais, como Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 

(EMBRAPA) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), ou por organizações internacionais. Os dados do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mostram, 

entretanto, que o tema é pouco explorado pelos acadêmicos: dos 35.424 grupos de pesquisa 

cadastrados pela agência (dados de 2014), apenas 43 estudavam a desertificação no Semiárido 

- destes, apenas 29 estão ativos (26 deles situam-se no Nordeste). O desinteresse pelo tema 

vai ao encontro dos estudos de Santos et al. (2011), que apontaram a publicação de menos 

papers sobre florestas secas em comparação com florestas úmidas, a exemplo da Mata 

Atlântica e Amazônia, talvez por uma concepção menos idílica das primeiras.  

 Os artigos foram escritos, em sua maior parte, por cientistas sediados em instituições 

de ensino e pesquisa nordestinos. Esse dado mostra não apenas que os cientistas se 

preocupam em explicar fenômenos que estão próximos a eles, mas também revela que a 

equânime distribuição dos investimentos em pesquisa nas diversas partes do país engendraria 

também conhecimento mais igualitário acerca de suas regiões. A Universidade Federal de 

Campina Grande foi a que mais investigou a desertificação no período, participando de 22 

publicações, seguida pela Universidade Federal da Paraíba (16) e a Universidade Federal de 

Pernambuco (13). A parceria entre diferentes institutos de pesquisa foi verificada em 42 

artigos científicos, ao passo que 40 deles foram desenvolvidos por profissionais de um mesmo 

instituto. 
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Figura 1: Quantidade de artigos científicos sobre desertificação no Semiárido publicados por universidades 
brasileiras entre 2005 e 2014 

 

 
 

  

Se considerarmos agora os estados, observamos que a Paraíba publica mais artigos 

científicos sobre o tema (63,4%), seguida por Pernambuco (28%) e Ceará (18,2%). 

Municípios ou regiões paraibanos também configuraram área de estudo de mais artigos 

(35%), ao passo que áreas do Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte foram 

estudadas por 39,4% do total, e 25,6% investigaram o Semiárido como um todo. Os dados 

refletem a distribuição dos grupos de pesquisa do CNPq: dos 29 ativos estudando 

desertificação, 26 situam-se no Nordeste, dos quais 14 estão na Paraíba e 6 em Pernambuco. 

Os demais estão distribuídos entre Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Alagoas. 
 

Quanto ao conteúdo 

  Em relação à metodologia empregada, observamos dois grupos distintos. O primeiro, 

composto por 71% dos artigos científicos, lançou mão de um ou mais dos seguintes 

instrumentos: sensoriamento remoto (28), coleta no campo (21), entrevistas (7), questionários 

(2), base de dados compartilhados (1), observação da paisagem (1), relato de experiência (1), 

relato de caso (1) e revisão bibliográfica (1). Esse grupo realizou, em sua maioria, uma leitura 

quantitativa dos dados e publicou em periódicos identificados com as ciências biológicas, a 

maior parte ciências ambientais.  
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 No segundo grupo (29% do total de artigos), foi realizado apenas levantamento 

bibliográfico (consulta de artigos científicos, livros e filmes) e documental (dados 

socioeconômicos, mapas) como ferramentas de pesquisa. Os dados foram analisados, em sua 

maior parte, de forma qualitativa e publicados em periódicos da área de humanas - a maior 

parte de geografia.  

 Com o objetivo de investigar os temas mais pesquisados, foram elaboradas nove 

subcategorias, conforme mostra a Tabela 2.  
   

Tabela 2: Divisão temática de artigos científicos sobre desertificação no Semiárido 
 

Subcategoria Descrição Quantidade 

EXTENSÃO DA 
DEGRADAÇÃO 

Avaliação da extensão da perda de cobertura 
vegetal ou degradação dos solos de determinada 

região 
21 

DESCRITIVA Descrição de aspectos ecológicos da 
desertificação 13 

AÇÃO 
ANTRÓPICA 

Pesquisa das causas antrópicas de desertificação 
e/ou a relação entre o homem e a natureza; 11 

FAUNA/FLORA Pesquisa de características e comportamentos da 
fauna, flora ou fungos; 10 

SOLOS Estudo das características dos solos 
desertificados 10 

SOLUÇÕES Propostas alternativas de desenvolvimento ou 
manejo do solo 7 

CLIMA Descrição de aspectos do clima ou projeções 
climáticas 6 

SAÚDE Identificação das relações entre desertificação e 
saúde do homem 2 

MAIS DE UMA Resultados abrangem mais de uma subcategoria 2 

 
 

 Observados por tema, os artigos revelaram perfis bastante parecidos. Assim, os 

pesquisadores que se propuseram a medir a extensão da degradação das terras (21 artigos) o 

fizeram em parceria com outros cientistas, por meio de sensoriamento remoto, de forma 

disciplinar, e analisaram os dados de maneira quantitativa ou mista. Dentre aquelas que 

tiveram como objetivo descrever aspectos ecológicos da desertificação (13 artigos), a maior 

parte lançou mão apenas de levantamento bibliográfico e documental, realizando análise de 

forma disciplinar e qualitativa. 



38	  
	  

 Já a maioria das pesquisas que investigou o aspecto humano da desertificação (11 

artigos) foi realizada em campo, através de entrevistas, questionários ou curso, aplicados em 

municípios de estados do Nordeste. Os dados foram analisados de forma qualitativa ou mista, 

e foram publicados em veículos das Ciências Humanas ou interdisciplinar. Pesquisaram 

características dos solos cientistas nordestinos em coautoria, realizando coleta no campo e 

analisando os resultados de forma quantitativa sob a ótica das ciências biológicas. Já os 

artigos que descreveram características da fauna, flora ou fungos do Semiárido lançaram mão 

de coleta no campo, base de dados da natureserv.org e realização de revisão bibliográfica. Os 

dados também foram analisados de forma quantitativa. O clima foi investigado através de 

levantamento bibliográfico e/ou documental em metade dos artigos, a outra metade utilizando 

o sensoriamento remoto e gerando mapas.  

 De uma forma geral, a desertificação do Semiárido vem sendo pesquisada de forma 

disciplinar sob o seu aspecto biológico predominantemente (63 artigos), em detrimento de seu 

aspecto social (12 artigos), revelando que as questões ambientaias ainda atraem mais 

pesquisadores das áreas biológicas que das áreas humanas. O resultado desse desequilíbrio é 

uma compreensão maior das dimensões ecológicas e biológicas da questão, ao passo que as 

relações entre sociedade e desertificação, tão necessárias ao enfrentamento do problema, 

permaneçam pouco conhecidas.  

 Apenas 7 estudos tiveram abordagem multidisciplinar. Estes, em sua maioria, foram 

baseados apenas em levantamento bibliográfico e documental e publicados em periódicos 

com Qualis de estratos inferiores a B2. Dois obtiveram mais sucesso: "Social, environmental 

and health vulnerability to climate change in the Brazilian Northeastern Region", da Fiocruz e 

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, elaborou um índice para medir a vulnerabilidade da 

saúde de populações habitantes de terras desertificadas e foi publicado na revista Climate 

Change (A1 em Ciências Ambientais); e "As percepções sobre as variações e mudanças 

climáticas e as estratégias de adaptação dos agricultores familiares do Seridó potiguar", da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, avaliou a percepção ambiental de agricultores 

e configura em periódico nacional de Qualis B1 em Ciências Ambientais. Veja Tabela 3.  
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Tabela 3: Distribuição dos estudos multidisciplinares sobre desertificação no Semiárido de acordo com 
o periódico, o Qualis do periódico e a metodologia empregada (2005-2014) 

 

 Periódico Qualis (Área de 
conhecimento) 

Metodologia 

1 Revista Okara: Geografia em 
Debate 

B3 (geografia) Levantamento 
bibliográfico 

2 Climatic change A1 (ciências ambientais) Levantamento 
documental + produção 
de índice 

3 Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

B1 (ciências ambientais) Levantamento 
bibliográfico + 
entrevista 

4 Revista Okara: Geografia em 
debate 

B3 (geografia) Levantamento 
bibliográfico e 
documental + 
entrevistas 

5 Revista Okara: Geografia em 
debate 

B3 (geografia) Levantamento 
bibliográfico 

6 Sicentia Plena B4 (ciências ambientais) Levantamento 
bibliográfico e 
documental 

7 Revista Verde de 
Agroecologia e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

B5 (ciências ambientais) Levantamento 
bibliográfico 

 
 

 A predominância dos estudos disciplinares e a baixa qualidade de estudos 

multidisciplinares indicam que os cientistas ainda não estão conseguindo pesquisar de forma 

integrada as complexas relações entre as áreas ecológica, humana e climática que envolvem o 

enfrentamento da desertificação, conforme orientou Sánchez-‐Azofeifa (2005). Assim, os 

pesquisadores devem fazer o esforço de ultrapassar as barreiras estruturais e metodológicas 

que usualmente limitam suas áreas de conhecimento para buscar abordagens mais 

interligadas, inclusive em estudos mais longos, auxiliando assim a formulação de estratégias 

por tomadores de decisão. 

 Em relação ao tempo de pesquisa, apenas duas fizeram investigações longitudinais: 

uma brasileira ("Revegetation of degraded Caatinga sites"), da Universidade Federal de 

Campina Grande, avaliou o crescimento da flora ao longo de dois anos e seus efeitos sobre 

tipos diferentes de solo de Patos (PB); e uma francesa ("Gestion agroécologique de la 
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caatinga pour les agriculteurs familiaux du sertão: une alternative à sa désertification?"), do 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

(CIRAD), avaliou a cobertura vegetal de terrenos com diferentes tipos de ocupação em Acauã 

(PI) por um ano. Ambas foram indexadas pelo Web of Science. 

 Sete artigos estudaram alternativas de desenvolvimento do Semiárido como estratégia 

de combate à desertificação. As soluções propostas foram plantação da palma; educação 

ambiental; turismo rural; e plantio de diversos tipos de árvores. Um artigo traçou o paralelo 

entre alternativas encontradas pelo Sahel africano e aquelas que poderiam ser implantadas no 

Brasil.  
 

 

4. Considerações finais  
 

 Com base na análise de artigos publicados em periódicos científicos entre 2005 e 

2014, constatou-se que as pesquisas sobre desertificação no Semiárido brasileiro vêm 

aumentando ao longo do tempo, mas ainda estão em número reduzido. A maioria não está 

publicada em periódicos qualificados ou nas principais bases de dados internacional e 

nacional, tornando-se pouco acessível. Os cientistas, a maior parte de órgãos de ensino e 

pesquisa nordestinos, investigam de forma disciplinar aspectos biológicos do problema, como 

a cobertura vegetal ou o grau de degradação dos solos da região, publicam os resultados em 

periódicos bem conceituados pela CAPES e não retomam o tema depois. Aspectos sociais 

importantes da desertificação, como a ação antrópica e as relações entre o homem e a 

natureza, vêm sendo menos estudados. Muito importantes para a compreensão global do 

problema, estudos de caráter multidisciplinar são raros e não figuram em revistas bem 

qualificadas. Os estudos longitudinais também são raros e de curto prazo. Poucos artigos têm 

como objetivo principal propor alternativas de desenvolvimento para a região, mostrando 

grandes lacunas entre a ciência e a formulação de políticas públicas. 

 A desertificação vem causando perda das propriedades do solo do Semiárido, que vão 

se tornando inférteis; da biodiversidade da Caatinga, que ainda é pouco conhecida pelos 

cientistas; e diminuição dos aquíferos. O processo pode ao mesmo tempo contribuir e ser 

agravado pelo aquecimento global em algumas décadas. Além disso, no Semiárido brasileiro 

vivem cerca de 30 milhões de pessoas que podem sofrer consequências diretas do processo 

em relação à segurança alimentar, trabalho, economia, saúde e cultura - sendo, talvez, 

obrigadas a migrar para outras localidades. Neste contexto grave e urgente, a ciência tem o 
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papel não apenas de conhecer melhor os aspectos da desertificação, mas também de 

direcionar políticas públicas de enfrentamento do problema. O que se constatou com essa 

pesquisa, no entanto, é que os estudos são poucos, têm diminuta visibilidade internacional e 

nacional e, de forma disciplinar, concentram-se apenas nos aspectos biológicos da 

desertificação, afastando-se da dimensão social. Torna-se necessário, dessa forma, investir 

mais em estudos que contemplem os múltiplos aspectos da desertificação de forma 

interligada, se possível de longo prazo, tornando-os mais numerosos, qualificados e de forte 

impacto científico, capazes de indicar estratégias rápidas e eficientes de combate ou, no 

mínimo, equacionamento ao problema.  
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APÊNDICE 1 
 

Periódicos nacionais que publicaram artigos sobre desertificação  
no Semiárido brasileiro entre 2005 e 2014 

 

1. Ateliê geográfico 

2. Boletim Gaúcho de Geografia 

3. Boletim Goiano de Geografia 

4. Brazilian Journal of Microbiology 

5. Cadernos do Logepa  

6. Ciência & educação 

7. Ciência Florestal 

8. Desenvolvimento e Meio Ambiente 

9. Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia 

10. GEOUSP: espaço e tempo 

11. Holos 

12. Journal of Hyperspectral Remote Sensing 

13. Mercator: Revista de Geografia da UFC 

14. Polêmica 

15. Ra'e Ga 

16. Rede: Revista Eletrônica do Prodema 

17. Revista Ambiente & Água 

18. Revista Brasileira de Agroecologia 

19. Revista Brasileira de Ciência do Solo 

20. Revista Brasileira de Climatologia 

21. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 

22. Revista Brasileira de Geografia  

23. Revista Brasileira de Geografia Física 

24. Revista Brasileira de Gestão Ambiental 

25. Revista Brasileira de Meteorologia 

26. Revista Caatinga 
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27. Revista Cadernos de Estudos Sociais 

28. Revista Caminhos de Geografia 

29. Revista Ciência Agronômica 

30. Revista de Geografia 

31. Revista Geográfica Acadêmica 

32. Revista Litteris 

33. Revista Okara: Geografia em debate 

34. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável 

35. Sicentia Plena 

36. Sociedade & Natureza 
 

Periódicos internacionais que publicaram artigos sobre desertificação  
no Semiárido brasileiro entre 2005 e 2014 

 
1. Climatic change 

2. Agriculture, Ecosystems and Environment 

1. Hydrological Processes 

4. Conservation Biology 

5. Scripta Nova 

6. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 

7. Theoretical and Applied Climatology 

8. Journal of Arid Environments 

9. Environmental Monitoring and Assessment 

10. Journal of Tropical Forest Science 

11. Bois et forêts des tropiques 

12. Revista IEEE América Latina 

13. International Journal of Geosciences 

14. Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía 
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CAPÍTULO 2 

Árida mídia: como a Folha de S.Paulo mostra a desertificação no Brasil 

Arid media: how Folha de S.Paulo shows desertification in Brazil 

Este artigo será submetido à revista Ciência e Educação 
Normas de publicação: http://www.scielo.br/revistas/ciedu/iinstruc.htm 

Luana Carlos Ferreira; Eliza Maria Xavier Freire 
 

 
Resumo 
 
A desertificação do Semiárido brasileiro é uma questão complexa com graves consequências 
ambientais e sociais. A maior parte do Semiárido é coberta pela Caatinga, único bioma 
exclusivamente brasileiro, que pode ter sua biodiversidade diminuída antes que seja 
completamente conhecida pelos cientistas. A continuação do processo de desertificação 
ameaça também a segurança alimentar e a saúde e pode impor migração a milhares de 
indivíduos. O quadro alarmante contrasta com a inércia do governo e da sociedade, cuja 
percepção do problema precisa ser melhor compreendida. Nesse contexto, o estudo da 
narrativa midiática representa peça chave no entendimento das complexas relações que unem 
política, ciência e sociedade frente à desertificação. O objetivo desta pesquisa é analisar o 
conteúdo de notícias e reportagens sobre desertificação no Semiárido pelo jornal Folha de 
S.Paulo ao longo de 22 anos. Utilizando como ferramenta a análise de conteúdo sistematizada 
por Laurence Bardin, foram criados indicadores de inferência para investigar a narrativa 
destas publicações. Nós encontramos um número diminuto de notícias e reportagens 
dedicadas ao tema, que se mostraram superficiais, descontinuadas e descontextualizadas, onde 
governo, ciência e sociedade pouco dialogam. Dessa forma, o jornal paulista pouco contribui 
com a construção de uma percepção social crítica, qualificada e engajada tão necessária ao 
enfrentamento da desertificação. 
 
Palavras-chave: Desertificação; mídia; divulgação científica; engajamento social. 
 
 
Abstract 
 

Arid media: how Folha de São Paulo covers desertification in Brazil. 
 

Desertification in the semiarid region of Brazil is a complex issue with irreversible 
environmental and social consequences. Caatinga. a unique biome of Brazil,  is now at risk 
although remains uncharted territory for science. As desertification intensifies, food and 
health security for thousands become jeopardized, only resulting in migration. Such alarming 
rates contrast with the inertia of authorities as well as society, whose perception of the issue 
requires further understanding. For this reason, mass media studies represent a key role for 
comprehending the complex relations unifying politics, science and society concerning 
desertification. This paper aims to analyze the contents of news and reports published by 
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Folha de São Paulo throughout the last twenty-two years. With the aid of a tool developed by 
Laurence Bardin, we created inference indicators to investigate the narrative of such 
publications where most have been found to contain superficial and out of context 
information, unable to promote dialogue between authorities and society. Therefore, Folha de 
São Paulo has little contributed to provide necessary information in order to promote 
necessary social engagement to help address the issue.  

Keywords: Desertification; media; science press; brazilian semi-arid. 
 
  
Introdução 
 
 O processo de desertificação do Semiárido brasileiro foi reconhecido pela ciência há 
mais de 40 anos, quando o pesquisador pernambucano Vasconcelos Sobrinho sobrevoou a 
área e detectou clarões em meio à floresta, mais tarde denominados núcleos de desertificação 
(MATALLO JUNIOR, 2001). O Semiárido ocupa a maior parte do Nordeste e abriga a 
Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, denominada originalmente por Ab'Saber 
(1974) Domínio Morfoclimático das Caatingas, e agora redefinida internacionalmente como 
parte das Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (STDF).  
 A desertificação dessa região tem como causas antrópicas a substituição da mata por 
plantações, o uso da lenha como combustível de fábricas e fogões, o manejo e irrigação 
inadequados do solo, a extração da argila para fabricação de cerâmica e o pisoteamento da 
terra e pastagem por caprinos e ovinos (CAVALCANTI; COUTINHO, 2009). Como fatores 
climáticos, contribuem as baixas umidade do ar e nebulosidade, as precipitações de pouco 
volume e inconstantes e as altas temperaturas, radiação solar e evotranspiração. Projeções 
também apontam aumento do risco de desertificação causado pelo aquecimento global ou 
pelos desmatamentos combinados da Caatinga e da Amazônia em um futuro próximo 
(MARENGO; BERNASCONI, 2015; OYAMA; NOBRE, 2003). O processo vem causando a 
diminuição da biodiversidade da Caatinga, a perda da fertilidade do solo e da sua capacidade 
de reter águas (SANTOS et al., 2014). As consequências ambientais, irreparáveis, tornam-se 
ainda mais graves pela dependência direta da natureza pelos habitantes locais. O Semiárido 
abriga cerca de 30 milhões de pessoas, a maioria, moradores de municípios pobres e, por isso, 
a continuação da desertificação representa risco à segurança alimentar, à oferta hídrica e à 
saúde desses indivíduos, que tenderão a migrar para outras regiões (CONFALONIERI, 2014).  
 A despeito do quadro catastrófico, muito pouco tem sido feito por agentes públicos 
para conter o avanço do problema no país. O Plano de Ação Nacional de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN BRASIL, 2004) foi lançado pelo 
Governo Federal alinhado às diretrizes da Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação (UNCCD), da qual o país faz parte. A UNCCD, criada em 1996, dá prioridade 
à valorização do conhecimento local e científico, à participação popular e à descentralização 
da gestão como estratégias de combate à desertificação, reconhecendo a questão não apenas 
como um problema ecológico, mas de vulnerabilidade social (SEELY; MOSER, 2004; 
SEELY; WÖHL, 2000). No PAN BRASIL, foram definidas as Áreas Susceptíveis à 
Desertificação, uma mancha de 1.338.035 km2 que cobre o Semiárido e parte das áreas 
subúmidas secas adjacentes, perfazendo quase 16% de todo o território nacional (PAN 
BRASIL, 2004). Pesquisas apontam que 30,4% a 51,7% da Caatinga já foram alterados por 
atividades antrópicas (LEAL et al., 2005), mas o quadro definitivo de sua degradação e 
desertificação ainda está sendo desenhado pela ciência a partir de técnicas de sensoriamento 
remoto mais apuradas (RIBEIRO; 2015). Em 2015, o Congresso Nacional aprovou a Política 
Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, ainda em estágio de 
regulamentação desde o ano de 2016. À vontade com a lentidão na formulação dos 
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instrumentos políticos e com a falta de pressão social, ações concretas de impacto contra a 
desertificação são praticamente inexistentes.  
 Admitida como peça importante no combate à desertificação, o engajamento popular 
(ou a falta dele) merece ser melhor observado no Brasil. Pesquisas em outros países vêm 
apontando a influência da cobertura de jornais impressos na mobilização popular frente às 
complexas questões ambientais contemporâneas (BOYKOFF, 2009; ZAMITH; PINTO; 
VILLAR, 2012), indicando que o modelo de agenda setting definido por McCombs e Shaw 
em 1972 continua valendo na era pós-internet. Neste modelo, os meios de comunicação de 
massa, ao recortarem certos aspectos da realidade, direcionam a própria agenda de discussões 
e tomadas de atitudes pela população e agentes públicos (McCOMBS; SHAW, 1972). Os 
processos de recorte, desempacotamento e apresentação da informação, por sua vez, não têm 
nada de isentos, mas estão carregados de interesses de ordem política, econômica e social, que 
terminam, por fim, dando legitimidade e sentido a determinados fatos da realidade em 
detrimento de outros (MEDITSCH, 2005; KIM, 2012). Dessa forma, a cobertura ambiental 
interfere e ao mesmo tempo é interferida pelas complexas relações entre a política, a ciência e 
o público (BOYKOFF, 2009), tornando mister entender, além dos riscos ambientais, os riscos 
do próprio discurso midiático (WEINGART; ENGELS; PANSEGRAU, 2000).  
 Por outro lado, as questões ambientais contemporâneas são usualmente graves e 
multidisciplinares, muitas vezes invisíveis e de longo prazo, e representam um desafio não 
apenas no campo da divulgação científica, mas também porque lida o tempo todo com 
incertezas (DAL PIAN; ALVES, 2013; GIANNOULIS; BOTETZAGIAS; SKANAVIS, 
2010). Em meio a essas tensões, o jornalismo ambiental tem o papel não apenas de informar, 
como outras editorias, mas de provocar mudanças de pensamento e comportamento e 
promover mobilização frente a questões cruciais (BUENO, 2007).  
 No campo da comunicação ambiental, a interface entre o aquecimento global e o 
engajamento social vem despertando interesse entre os cientistas. Se a opinião pública 
acredita na ciência, e ela diz que a questão climática é algo urgente, então por que a reação 
permanece lenta? Alguns estudos mostram que a cobertura ambiental faz parecer que há um 
debate equilibrado entre cientistas sobre a participação humana ou não no aquecimento 
global, quando na verdade não há (ANTILLA, 2005; BOYKOFF & BOYKOFF, 2007); 
reporta de forma bastante catastrófica os acontecimentos (WEINGART; ENGELS; 
PANSEGRAU, 2000; BROSSARD; SHANAHAN; MCCOMAS, 2004); ou aborda o 
problema de maneira muito técnica, abstrata ou sensacionalista (WILSON, 2000). Em relação 
à cobertura sobre a desertificação, Reynolds et al. (2007) demonstraram, analisando apenas 
manchetes de jornais americanos, que há uma tendência em desenhar um cenário catastrófico. 
Na América Latina, a Folha de S.Paulo produz mais notícias sobre o aquecimento global que 
os jornais mais influentes da Colômbia (El Tiempo) e Argentina (La Nacion), mas faz no seu 
conjunto uma abordagem muito centrada em posições oficiais, e bem menos em 
pesquisadores, reforçando uma ideia de que o governo vem trabalhando para desenvolver as 
políticas necessárias, o que contribui para a manutenção do status quo (ZAMITH; PINTO; 
VILLAR, 2012).  
 No Brasil, apesar do aumento expressivo, a cobertura ambiental concentra-se em 
pesquisas e fatos ocorridos fora do país e tendem a admitir uma narrativa superficial, pontual 
e catastrófica (BUENO, 2007). Em relação à divulgação da produção científica, os jornais 
impressos nacionais também privilegiam resultados obtidos fora do país e seguem o modelo 
de déficit, em que descobertas são apenas "traduzidas" nos jornais, e não contextualizadas ou 
problematizadas (MASSARANI; BUYS, 2007). Não foram encontrados estudos sobre a 
cobertura midiática da desertificação no Brasil. 
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 Nessa perspectiva, buscando investigar o papel da mídia impressa na construção da 
dimensão social do processo no país, este artigo tem como objetivo principal analisar a 
narrativa do jornal impresso Folha de S.Paulo sobre desertificação.  
 
 
Material e métodos 
 
 O jornal Folha de S.Paulo foi escolhido por ser a publicação de maior circulação 
nacional e pelo fácil acesso online ao fac-símile da publicação impressa (restrita a assinantes). 
A ideia inicial era tomar como marco inicial 2005, ano de publicação do PAN BRASIL, e 
marco final 2015, em que foi publicada a Política Nacional de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca. Porém, no decorrer da pesquisa, constatou-se que as notícias 
sobre desertificação eram bastante escassas, e por isso estendemos o marco inicial ao primeiro 
número impresso disponível na rede, em 1o de janeiro de 1994. Para seleção das matérias, foi 
digitada a palavra "desertificação" no mecanismo de busca no endereço 
search.folha.uol.com.br e selecionada a modalidade "jornal impresso".  
 Com o objetivo de selecionar apenas notícias e reportagens, foram descartados artigos 
de opinião, notas (matérias com menos de 15 linhas), cartas do leitor, conteúdo didático 
(revisão para vestibular), entrevistas, publicações sobre outro tema que mencionavam a 
palavra de forma isolada, aquelas em que "desertificação" aparece como sinônimo de "vazio", 
e publicações que tratavam da desertificação de outras partes do planeta. Os gêneros 
jornalísticos notícias e reportagens foram escolhidos porque representam o núcleo informativo 
do jornal, onde os fatos são apresentados em uma narrativa de bom tamanho e bem 
sequenciada, estando livres das interpretações individuais deste ou daquele autor, como 
acontece em entrevistas, cartas do leitor e artigos de opinião.  
 Em seguida, o material foi submetido à análise de conteúdo com o objetivo de 
produzir dados sobre a construção da narrativa midiática da desertificação no Brasil ao longo 
do tempo. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de 
instrumentos metodológicos sistemáticos e objetivos que se presta à "desocultação" do 
sentido das mensagens, tentando inferir as motivações do emissor e as possíveis 
consequências no receptor. Assim, o pesquisador deve, através de deduções lógicas obtidas 
por indicadores (quantitativos ou não), fazer a transposição da superfície dos textos (suas 
estruturas semânticas ou linguísticas) aos fatores que determinam suas características 
(estruturas psicológicas ou sociológicas dos enunciados). 
 Por tratar-se, ao fim, de interpretação de texto utilizando instrumentos sistemáticos 
objetivos, ela oscila entre o rigor da objetividade e a subjetividade. A análise de conteúdo 
consiste em três etapas: na pré-análise, os documentos são selecionados, submetidas a uma 
leitura flutuante e criados os indicadores de inferência; a aplicação dos indicadores no corpus 
selecionado consiste na segunda etapa; na última fase, os dados são interpretados.  

Após leitura flutuante das notícias e reportagens selecionadas, foram criadas as 
perguntas norteadoras e formulados os indicadores de inferência conforme detalhado na 
Tabela 1.   
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Tabela 1 - Indicadores de inferência formulados para análise de conteúdo das matérias publicadas pela Folha de 
S.Paulo sobre desertificação no Semiárido 

 
Pergunta Indicadores 

Qual espaço e destaque a cobertura sobre 
desertificação recebeu? 

Número de caracteres e colunas, destaque na 
capa, uso de fotos e infográficos 

A produção científica brasileira aparece nas 
matérias? 

Presença de cientistas como fonte ou 
apresentação de dados produzidos pela ciência 

brasileira 

De que forma o conhecimento científico é 
divulgado? 

Identificar modelo de déficit, centrado no 
método científico ou na contextualização social 

Qual é a tônica da publicação? Catastrófica, neutra ou otimista 

Há sequenciamento das matérias? Presença de dados de matérias anteriores, seja 
para corroborar ou rebater 

Quais fontes foram ouvidas na elaboração das 
notícias? Cientistas, autoridades, populares 

Possui uma abordagem ampla e contextualizada 
do tema ou é apenas disciplinar? 

Menção de aspectos econômicos, sociais, 
ecológicos etc 

 
 

Resultados e discussão 
 

 A palavra "desertificação" apareceu em 133 matérias do jornal impresso Folha de 
S.Paulo entre os anos de 1994 e 2015. A maior parte (86,56%), no entanto, foi descartada por 
conter apenas uma menção isolada do termo (69), utilizar a palavra como sinônimo de "vazio" 
(27), ou tratar-se de artigos de opinião (6), notas (6), revisão de vestibular (4), carta do leitor 
(3) e entrevista (1). Dentre as 17 notícias e reportagens sobre desertificação, apenas 4 
referiam-se ao Semiárido brasileiro. As demais tratavam de terras secas de uma maneira geral 
(3), cobertura de compromissos internacionais (2), desertificação na Amazônia (2), China (2), 
África (2), América Latina (1) e Portugal (1), conforme demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Distribuição de notícias e reportagens sobre desertificação no jornal impresso  
Folha de S.Paulo entre os anos 1994-2007 

 

Ano Título Lugar/assunto 

1997 Convenção tenta conter desertificação Cobertura internacional 

1998 Aquecimento ameaça Amazônia, diz estudo Amazônia 

2000 Instituto prevê temperaturas até 5 graus mais altas na 
Amazônia Amazônia 

2004 Florestas da América Latina perdem 470 mil km2 ao longo 
de uma década América Latina 

2005 Desastres criam 25 milhões de refugiados Indefinido/terras secas do 
mundo 

2006 Geleiras tibetanas encolhem 7% ao ano, sugere medição 
chinesa China 

2006 Desertos estão sob risco, diz ONU Terras secas do mundo 

2007 Brasil criará sistema de alerta contra secas no Nordeste Semiárido 

2007 Pobres já pagam conta do clima, diz painel Terras secas do mundo 

2008 "Bioma pobre", caatinga já perdeu 59% de sua área Semiárido 

2010 Caatinga perde 2 cidades de SP por ano Semiárido 

2010 Bandidos se aproveitam do caos em Darfur África 

2011 Fundo do clima vai bancar nova rede contra catástrofe 
natural Cobertura internacional 

2011 Norte de MG pode virar deserto em 20 anos Minas Gerais (Semiárido) 

2012 Para combater avanço do deserto, governo planta grama 
em dunas China 

2013 Muralha Verde África 

2013 Apesar de iniciativas do governo, interior passa por 
'desertificação' Portugal 

 
 O número diminuto de notícias e reportagens sobre a desertificação estudado 
surpreendeu porque a Folha de S.Paulo é um jornal tradicionalmente preocupado com as 
questões ambientais (BUENO, 2007; MEDEIROS; RAMALHO; MASSARANI, 2010). Entre 
1994 e 2015 foram publicados três artigos de opinião sobre o problema: "O espírito da água é 
o espírito da terra" (2007), "A imagem da caatinga" (2010) e "Aridez do descaso" (2011). Em 
05 de março de 2010, o jornal trouxe um editorial ("Imagem da Caatinga") em que ressalta a 
sua biodiversidade, o perigo da desertificação e a vulnerabilidade ao aquecimento global, e 
reivindica criação de unidades de conservação. Mesmo fazendo a ressalva de que o tema pode 
ter sido tratado de maneira indireta (não usando a palavra "desertificação") em matérias sobre 
degradação e perda da biodiversidade da Caatinga, cabe destacar que os marcos políticos 
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nacionais passaram ao largo do jornal: não houve matérias sobre as questões, por exemplo, 
quando o Brasil foi partícipe da UNCCD, em 1996; quando formulou o PAN BRASIL, em 
2005; durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio 
+20), em 2012; ou na publicação da Política de Ação Nacional, em 2015.  
 Poderia-se justificar a pouca presença da desertificação nas páginas do jornal paulista 
pela distância geográfica existente entre a redação do jornal e o Nordeste. O impacto nacional 
da desertificação, entretanto, impõe-se sobre essa distância, a exemplo da Amazônia, alvo de 
inúmeras publicações do impresso. Talvez desertificação e Caatinga despertem na mídia, tal 
como nos cientistas (que também são parte da sociedade), menos interesse que biomas 
úmidos, biodiversos e exuberantes; ou a desertificação, ancorada como está à pobreza e à 
seca, tenha menos espaço que a biodiversidade e as mudanças climáticas na pauta do jornal, 
cujos leitores concentram-se nas classes A e B.  
 A leitura das quatro notícias e reportagens selecionadas produziu as seguintes análises 
descritivas e interpretações das matérias. 
 
 
Matéria 1 
 
 A matéria "Brasil criará sistema de alerta contra secas no Nordeste" foi publicada em 
07 de fevereiro de 2007 na editoria Ciência. É uma notícia curta, de apenas 1.377 caracteres, 
que ocupa duas colunas do espaço superior direito da página, sem fotos ou infográficos como 
ilustração, e não recebeu chamada na capa do jornal. Trata da criação do Sistema Brasileiro 
de Alerta Precoce de Secas e Desertificação, do tempo de implantação e de seu custo. A 
matéria tem uma única fonte, um especialista, representante do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, órgão que participa do projeto. O texto cita que o sistema tem o objetivo 
de coletar informações sobre a seca, identificar áreas degradadas e o risco de aumento de 
desertificação com o aquecimento global, mas não se aprofunda ou mesmo traz dados 
científicos sobre essas questões, tampouco o assunto é retomado em outros dias.  
 
 
 
 
 
Matéria 2 
  

A notícia "Bioma pobre", caatinga já perdeu 59% de sua área", publicada em 05 de 
junho de 2008 na editoria Ciência, com 3.287 caracteres, ocupa seis colunas e toda a metade 
superior da página, traz cinco fotos da flora da Caatinga e não foi chamada na capa do 
impresso. O texto fala sobre as divergências entre as estimativas acerca da devastação do 
bioma e dá destaque ao estudo de um pesquisador da Universidade Federal de Feira de 
Santana, que aponta para um desmatamento de 59% da Caatinga, contrastando com o número 
trabalhado pelo governo, de 37%. A notícia dá conta ainda da alta biodiversidade da Caatinga 
- que é chamada "primo pobre dos biomas brasileiros" sem que o termo seja explicado -, 
citando levantamento do Museu Nacional do Rio de Janeiro que mostrou a ocorrência de 143 
espécies de mamíferos, 240 espécies de peixes e 510 espécies de aves. E pondera que a 
Amazônia "recebe mais holofotes", embora tenha apenas 18% de sua mata alterada. Uma fala 
do cientista baiano dá conta do perigo da monocultura da cana-de açúcar para produção de 
álcool e da desertificação para a continuação do desmatamento. Outro cientista, da ONG 
Conservação Internacional, aponta áreas historicamente complicadas, como o interior de 
Pernambuco, que usa a mata como combustível para indústrias do gesso. O texto cita que 
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menos de 2% do bioma está protegido, lembra que Euclides da Cunha e outros escritores já 
exaltaram as características da Caatinga e defende que agora a criação de unidades de 
conservação no bioma "ganha muito mais peso". A matéria é contemplada ainda com um box 
informando que o último levantamento sistemático da Caatinga ocorreu nos anos 1970, 
quando 73% da área estariam preservados, e calcula que "a área encolheu mais de 10% por 
década". Informa ainda a publicação de um mapa das áreas prioritárias da caatinga listando 27 
áreas de extrema importância biológicas a serem protegidas por lei pelo Governo Federal.  
 A matéria repercute dados produzidos pela ciência brasileira, o que é positivo, mas 
essas informações são descritas reproduzindo meramente as palavras dos próprios 
pesquisadores. Não há espaço para o contraditório, mesmo considerando que há divergência 
com os dados oficiais, nem espaço para os saberes tradicionais. Tampouco são fornecidas 
maiores informações sobre como a pesquisa foi feita, quem financiou, que metodologia usou 
etc. Do ponto de vista da divulgação científica, portanto, obedece o modelo de déficit, em que 
a narrativa científica é apenas "traduzida" para uma linguagem mais coloquial, sem que o 
contexto social e econômico dessa produção sejam discutidos, uma tradição no jornalismo 
impresso brasileiro, conforme destacado por Massarani & Moreira (2009). O modelo de 
déficit, aliado ao destaque da produção científica internacional em detrimento da nacional na 
mídia do país, vem contribuindo para excluir a sociedade brasileira dos processos decisórios 
relacionados à ciência e tecnologia (MASSARANI, 2005).  
 Além disso, na Matéria 2 não há uma contextualização histórica, econômica ou 
sociológica da degradação da Caatinga, e apenas as consequências ambientais (perda da 
biodiversidade) são levadas em conta, evidenciando que há uma visão separada do meio 
ambiente e sociedade. O termo "bioma pobre", que aparece inclusive no título, é colocado 
sem maiores explicações, não deixando claro se é uma referência à biodiversidade, à 
população ou à falta de investimentos governamentais, nem é rebatido, ficando a ideia de que 
se trata de uma verdade. Em adição, a única solução apontada para estancar o desmatamento é 
a criação de áreas protegidas pelo Governo Federal, colocando a população em uma situação 
de espera e passividade. Por fim, a matéria faz confusão ao colocar a desertificação como 
perigo ao aumento da degradação do bioma, quando na verdade ocorre o contrário. 
 
 
 
 
Matéria 3 
 
 "Caatinga perde 2 cidades de SP por ano", publicada em 03 de março de 2010 também 
pela editoria Ciência, com 5.189 caracteres, ocupa cinco colunas da metade superior da 
página, que traz infográfico, e duas colunas da metade inferior, ganhando chamada de 5 linhas 
na metade superior da capa do jornal (Apêndice 3). Nessa matéria, o governo federal admite 
que 53,62% da cobertura original da Caatinga já foram modificadas pelo homem, e coloca 
como principal causa a produção de energia, justificando o estímulo no investimento em 
energias alternativas. O ministro do Meio Ambiente anuncia para breve ações de repressão de 
desmatamento no Semiárido e diz que o governo não deve olhar apenas para a Amazônia ("o 
ministério não pode ser um samba de uma nota só"). O desmatamento na Caatinga é tão 
acelerado quanto o da Amazônia, mas ocorre de forma pulverizada, e atrapalha as metas do 
governo ao lançar 25 milhões de toneladas de carbono por ano na atmosfera. O texto também 
pontua a vulnerabilidade do bioma frente ao aquecimento global. O estudo aponta como 
solução a criação de unidades de conservação e afirma que 7% do bioma é protegido (na 
Matéria 2, publicada dois anos antes, esse percentual é 2%). Nessa parte da matéria apenas a 
autoridade é ouvida.  
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 O infográfico ocupa quatro colunas e contém um mapa do Semiárido mostrando quais 
municípios mais desmatam, um gráfico com a área desmatada por km2 por estado entre 2002 
e 2008 e um mapa do Brasil comparando as áreas nativas restantes de cada bioma.  
 A luta contra a desertificação é destacada em duas colunas com a chamada "Luta 
contra a desertificação no semiárido fica em 'fogo brando'". O texto afirma que o tema 
mobiliza poucos esforços do governo federal, estaduais e municipais, que a Comissão 
Nacional de Combate à Desertificação nunca saiu do papel e que a Política Nacional de 
Combate à Desertificação aguarda votação no Congresso Nacional há três anos. A única fala é 
de uma autoridade, o secretário de extrativismo do Ministério do Meio Ambiente, que afirma 
a necessidade de "fortalecimento institucional", e da coordenadora da Comissão Nacional no 
Ceará, que diz estar "à espera de algo mais" desde o lançamento do PAN BRASIL, em 2004.  
 A matéria alerta para a velocidade acelerada de desmatamento da Caatinga e para a 
necessidade de se olhar para outros biomas além da Amazônia, mas não informa qual é a 
fonte dos dados. Bem ilustrada, com infográficos de desmatamentos comparativos entre 
biomas, estados e municípios, a publicação ocupa quase uma página inteira do jornal e chama 
atenção para a necessidade de se repensar o uso de energia no Semiárido e de criar unidades 
de conservação. Porém, a única pessoa ouvida aqui é uma autoridade: cientistas e população 
não têm espaço. Boykoff e Boykoff (2007) identificaram, ao estudar o conteúdo de jornais 
americanos acerca do aquecimento global, que entrevistar apenas a autoridade parece ser uma 
tendência dos jornais ao tratar temas ambientais, o que reflete uma busca pela ideia de 
controle e manutenção do status quo. 
 Há dois anos, o jornal havia publicado a Matéria 2 anunciando perda de 59% do 
bioma, mas o novo percentual (53,62%) é divulgado como se fosse o primeiro monitoramento 
já feito. O desmatamento é relacionado à emissão de gás carbônico para a atmosfera e uma 
possível perda para a economia (local? Nacional? A matéria não explica) caso a temperatura 
global aumente. Não são mencionadas as consequências sociais, como segurança alimentar e 
perda de emprego, ambientais, como perda da biodiversidade, e o risco de migração, por 
exemplo. As soluções de trocar a lenha por outro tipo de energia em fábricas e criar unidades 
de conservação são apenas citadas, mas não contextualizadas ou problematizadas. Por outro 
lado, a notícia reconhece a falta de mobilização de agentes públicos no enfrentamento do 
problema, reconhecido por autoridades do próprio governo e pela coordenadora da Comissão 
Nacional de Combate à Desertificação. Não discute, entretanto, os motivos e as 
consequências da lentidão.  
 
 
Matéria 4 
 
 Dentre as 4 matérias publicadas pelo jornal sobre desertificação, "Norte de MG pode 
virar deserto em 20 anos", publicada em 09 de maio de 2011, é a maior, ocupando toda a 
página do jornal, com 3.983 caracteres e infográfico de quatro colunas, e a única escrita por 
repórter in loco (Apêndice 4). A reportagem recebe chamada de três linhas na metade inferior 
da capa do jornal e, a exemplo das outras três, foi produzida pela editoria de Ciência. O título, 
bastante catastrófico, que faz uso da imagem árida do deserto, é desmentido por uma cientista 
no corpo da matéria: não se trata de deserto, ecossistema sustentável, mas de desertificação, 
que significa perda da biodiversidade. Ao longo da matéria, o termo "deserto" ganha aspas, 
corrigindo a chamada da capa e o título, ambos sem aspas.  
 A reportagem repercute estudo realizado pelo órgão estadual Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas (IDENE) que simula o futuro da região 
afetada. Os efeitos da desertificação mencionados são aqueles relacionados à perda da 
produtividade do solo, com consequências econômicas, sociais e risco de migração de 2,2 
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milhões de pessoas. Não são mencionados os feitos ecológicos. O presidente do IDENE 
afirma que o custo para frear o processo, com atitudes como recuperação dos recursos 
hídricos e aumento das reservas naturais, é mensurado em R$ 1,3 bilhões e aproveita para 
dizer que o governo já vem construindo barragens e investindo em programas de combate à 
pobreza e convivência com a seca. Junto com o Ministério do Meio Ambiente (que "concentra 
seus esforços no PAN"), o presidente do IDENE afirma que a médio e longo prazo pode 
reverter o processo em curso.  
 Uma geógrafa cearense ressalta que é menos oneroso e lento prevenir novos 
desmatamentos que recuperar áreas já degradadas. Um agricultor de 50 anos diz que já sente a 
perda da produtividade das terras e que a salvação tem sido suas magras cabras, ao passo que 
a autoridade afirma ser preciso reduzir espaço destinado ao gado e conscientizar a população. 
A cientista afirma que o extrativismo agressivo é a única opção para muitas pessoas e que 
falta educação ambiental. A matéria não menciona o restante do Semiárido.  
 A publicação, ainda que de maneira tímida, mostra a tensão entre política, ciência e 
sociedade: a autoridade assegura a ordem, garante investimentos e afirma que poderá resolver 
os problemas a médio e longo prazos; a cientista chama atenção para medidas diferentes 
daquelas propostas pelo agente público (prevenir é melhor que recuperar) e da necessidade de 
criação de alternativas econômicas; o agricultor garante que não haveria outra forma de 
sobreviver sem a criação de cabras e não opina sobre as possíveis soluções de enfrentamento 
da desertificação. Observa-se claramente que há uma lacuna entre o que a cientista propõe e o 
que a autoridade diz que vai fazer, mas isso não é destacado no texto. Além disso, os dados do 
governo divulgados não são confrontados por dados produzidos por cientistas. Não há uma 
contextualização social e histórica das causas da desertificação e a solução parece estar 
apenas nas mãos do governo: a sociedade é simbolizada pelo agricultor, visto como ignorante 
do ponto de vista ambiental pela ciência, pela autoridade e pelo próprio jornal. 
 
 
 
Considerações finais 
 
 O jornal Folha de S.Paulo, apesar de ser um dos jornais da América Latina e do Brasil 
que mais dedicam espaço para questões relacionadas ao meio ambiente, vem mostrando 
raramente em suas páginas o processo de desertificação em curso no Semiárido. As 
publicações são produzidas pela editoria de Ciência e podem ocupar grande parte da página e 
receberem fotos, infográficos e chamada na capa. No entanto, elas não seguem a agenda 
pública de discussões, acordos e programas nacionais ou internacionais sobre o tema, ficando 
refém da agenda de lançamento de estudos e projetos governamentais, que provavelmente são 
informados à redação por meio da assessoria de imprensa. Além disso, as matérias não 
ganham sequência ao longo do tempo, dessa forma o mapa do desmatamento e o risco de 
desertificação são sempre apresentados como novidade. Das matérias analisadas, apenas uma 
deslocou o repórter ao local para ouvir moradores, que não opinaram sobre as soluções para o 
processo. A produção cientifica aparece pouco entre as notícias e reportagens do jornal, e 
quando aparece não é problematizada. Por outro lado, os agentes públicos são sempre ouvidos 
e asseguram que tomarão providências para enfrentar o problema - dados que corroboram 
com estudos anteriores e têm o objetivo de assegurar a autoridade-ordem. Já os populares não 
aparecem ou não opinam sobre soluções para o processo. Dentre os aspectos da 
desertificação, é o desmatamento que ganha destaque, e são mencionadas ora as 
consequências ecológicas, ora as consequências sociais, nunca em conjunto. Dessa forma, as 
matérias sobre o tema são raras, superficiais, não sequenciadas, disciplinares, centradas na 
palavra da autoridade e por isso não contribuem para a construção de uma percepção social 
contextualizada do problema ou para o engajamento público. 
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APÊNDICE 1 
 

Matéria 1: "Brasil criará sistema de alerta contra secas no Nordeste", publicada em 07 de fevereiro de 2007 
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APÊNDICE 2 
 
 

Matéria 2:  "'Bioma pobre', caatinga já perdeu 59% de sua área", publicada em 05 de junho de 2008 
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APÊNDICE 3 
 
 

Matéria 3:  "Caatinga perde 2 cidades de SP por ano", publicada em 03 de março de 2010 
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APÊNDICE 4  
 
 

Matéria 4: "Norte de MG pode virar deserto em 20 anos", publicada em 09 de maio de 2011 
 

 
 

 



62	  
	  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 
 

 A desertificação no Semiárido é uma questão ambiental contemporânea que deve se 

fazer cada vez mais presente na agenda de discussões brasileira em um futuro próximo. Além 

das graves consequências ecológicas, como a redução da biodiversidade da Caatinga, a 

desertificação representa sérias consequências sociais, uma vez que acomete uma das áreas 

secas mais povoadas do mundo, onde historicamente milhares de indivíduos dependem da 

natureza para sobreviver.  

 Embora o governo brasileiro já tenha traçado estratégias de enfrentamento do 

problema, as políticas elaboradas não vêm sendo colocadas em prática e a sociedade em seu 

conjunto parece permanecer alheia a todo o processo. A mídia impressa falha no seu papel de 

construção da percepção social ao abordar raramente o problema e adotar uma narrativa 

descontextualizada, catastrófica, descontinuada, com lacunas científicas e excludente dos 

saberes tradicionais. Já os cientistas, apesar de estarem conduzindo mais pesquisas sobre o 

tema, ainda o fazem de maneira disciplinar, pontual e descontinuada, dificultando assim a 

compreensão do problema nas suas várias dimensões. 

 Torna-se urgente, portanto, investir mais em pesquisas multidisciplinares, que deem 

conta das intricadas relações entre as dimensões ecológica, social e climática; de longo prazo, 

que compreendam melhor os mecanismos adaptativos da Caatinga; e direcionadas ao auxílio 

na formulação de estratégias de enfrentamento do problema. Os cientistas também precisam 

assumir seu papel na democratização do conhecimento científico, divulgando suas pesquisas e 

incluindo a sociedade nas discussões sobre os caminhos traçados pela ciência. Por outro lado, 

a população deve ser qualificada e encorajada a participar também das discussões políticas 

que envolvem o tema através de iniciativas de divulgação de informação contínuas, 

contextualizadas e críticas.  

 O combate à desertificação só será possível através de uma nova concepção de 

desenvolvimento, centrada no conhecimento científico e tradicional, no fortalecimento local, 

na gestão democrática e na inclusão social. Essa mudança envolve perda de privilégios e 

distribuição de poder e riqueza que o Nordeste jamais assistiu. Uma das ferramentas mais 

importantes para mudar essa realidade é a democratização do conhecimento: só uma 

sociedade bem informada será capaz de reconhecer e promover a necessária transformação 

social para enfrentar o complexo desafio ambiental que se avizinha. 
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