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Recife, 03 de maio de 2019. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Blog do Comitê da Caatinga  

 
A Universidade Federal Rural de Pernambuco e o Comitê Estadual 
celebram o Dia Nacional da Caatinga  

 
 

 

A data de 28 de abril marca no calendário o Dia Nacional 

da Caatinga, bioma que ocupa cerca de 11% do território 

brasileiro. Celebrando a data, que este ano caiu no 

domingo a Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) sediou um encontro  com participantes de 

diversas instituições, UFRPE, UFPE, Codevasf, Semas, 

Ibama, IPA, Pedra do Cachorro, Associação Plantas do 

Nordeste (APNE), entre outras. O evento foi realizado 

na última segunda-feira (29/04), no Anfiteatro do Centro 

de Ensino de Graduação (Cegoe), no horário de 8h às 12h. 

O evento foi promovido pelo Comitê Estadual da Reserva 

da Biosfera da Caatinga - CERBCAA/PE e pela UFRPE, 

com o apoio do Programa de Educação Tutorial em 

Ecologia (PET Ecologia). 

A abertura da ação foi realizada pelo professor Reginaldo 

Carvalho, diretor do Departamento de Biologia da UFRPE 

https://comitecaatingape.blogspot.com/


e pela Coordenação do Comitê Estadual da Reserva 

da Biosfera da Caatinga, coordenado pela pesquisadora do 

IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco) Rita de Cássia 

e da vice coordenadora Ednilza Maranhão, professora da 

UFRPE. Após a abertura ocorreram três palestras ao longo 

da manhã. A primeira delas abordou a realidade do Rio 

São Francisco, sendo ministrada por João Suassuna, da 

Fundação Joaquim Nabuco, um dos mais renomados 

pesquisadores sobre o assunto.  Suassuna destacou os 

múltiplos usos e a situação atual da bacia hidrográfica do 

São Francisco após o acidente de Brumadinho. Ao término 

de sua palestra João Suassuna disse que "é imperioso  

tratar tudo isso de forma sistêmica, pensando globalmente 

e agindo localmente, garantindo à sociedade uma solução 

definitiva para o abastecimento seguro das populações". 

Prosseguiu sua fala dizendo que "deveria ser iniciado um 

programa consistente de revitalização da bacia do Rio São 

Francisco, e só assim poderemos entregar às gerações 

futuras, as águas do Velho Chico em condições adequadas 

de uso, fazendo jus à importância que elas têm para a vida 

das pessoas e para o desenvolvimento da região".   

A segunda palestra, "Potenciais das Plantas da Caatinga - 

conservação pelo uso sustentável" foi proferida pela 

professora da UFPE, Márcia Vanusa, doutora em biologia 

celular e uma das grandes entusiastas de produtos 

extraídos e processados da Caatinga, onde ressaltou os 

saberes tradicionais sobre as plantas medicinais da 

caatinga (shampoos, sabonetes, doces, picles, molhos e 

diversos remédios processados à base da palma). Hoje ela  

conduz pesquisa que investiga o potencial fitoterápico e 

nutricional de mais de 100 plantas nativas da Caatinga, 

que poderiam  passar a ser indicadas na lista de  plantas 

terapêuticas  prescritas pelo SUS ou ser utilizadas na 



merenda escolar dos colégios do semiárido. Segundo 

Vanusa, atribuir valor comercial à Caatinga talvez seja a 

melhor estratégia para inibir o desmatamento degradante 

da região. E, por fim, encerrando as comemorações do dia 

Nacional da Caatinga,  palestra sobre as mudanças 

climáticas, ministrada pela climatologista e engenheira 

civil do IPA,  Francis Lacerda, que apresentou novas 

potencialidades hídricas e alimentares no Sertão a partir da 

plantação da vegetação nativa, associada ao uso da energia 

solar. 

Durante o evento, foi realizada uma instalação pedagógica 

no hall de entrada do Anfiteatro do Cegoe, com a 

apresentação de práticas de pesquisas exitosas no 

semiárido pernambucano e homenagem a Vasconcelos 

Sobrinho, ex-professor e ex-reitor da UFRPE, 

ambientalista, grande inspiração para pesquisadores e 

estudantes da causa ambiental. 

A equipe do Laboratório Interdisciplinar de Répteis e 

Anfíbios (LIAR), vinculado ao Departamento de Biologia 

da UFRPE, ficou responsável por uma programação 

voltada às crianças, com brincadeiras e contação de 

história sobre os saberes da caatinga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


