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RESUMO 
 
No Brasil, as áreas que se enquadram no conceito de desertificação aceito pelas Nações 
Unidas são as do semi-árido. A partir do diagnóstico elaborado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, foram elaboradas políticas de controle e combate as desertificações, onde 
estas se encontram bem definidas no capitulo 12 da Agenda 21 brasileira. As áreas mais 
gravemente afetadas pala desertificação encontra-se na região Nordeste, correspondendo 
a 181.000 km2, onde as perdas econômicas chega a 100 milhões de dólares anuais. 
Nessas áreas a economia esta voltada para a agricultura e a pecuária que junto á 
existência das secas prolongadas acaba contribuindo cada vez mais para a 
desertificação. O objetivo do artigo é apresentar os planos de combate a desertificação, 
mostrando as áreas susceptíveis ao processo, o grau em que se encontra tal degradação 
e as políticas adotadas pelo governo para a redução do grau de desertificação na região 
Nordeste, baseados na Agenda 21 brasileira. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Desertificação, Nordeste, Desenvolvimento Sustentável. 
 
 
ABSTRACT 
 
In Brazil, the areas that are framed in the desertification concept accept for the United 
Nations they are the of the semi-arid. Starting from the diagnosis elaborated by the 
Ministry of the environment, control politics were elaborated and combats the 
desertification, where these are very defined in capitulate 12 of the Calendar 21 Brazilian. 
The areas more seriously affected peak desertification is in the Northeast, corresponding 
to 181.000 km2, where the economical losses arrive to 100 million annual dollars. In those 
areas the economy this gone back to the agriculture and the livestock that together a 
existence of the lingering droughts finishes contributing more and more to the 
desertification. The objective of the article is to present the combat plans the 
desertification, showing the areas susceptible to the process, the degree in that meets 
such degradation and the politics adopted by the government for the reduction of the 
desertification degree in the Northeast area, based on the Calendar 21 Brazilian. 
 
Key-Words: Desertification, northeast, maintainable development 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento sobre a questão da desertificação com 
maior ênfase no Nordeste brasileiro, abordando as iniciativas do governo quanto a essa 
temática e o que vem sendo posto em pratica, diante da implementação de políticas que 



visam a sustentabilidade seja econômica como ambiental e ecológica, tendo como 
referencial de análise as diretrizes, já estabelecidas na Agenda 21 Brasileira. 
 
Trata especificamente dos planos de combate a desertificação, mostrando as áreas 
susceptíveis ao processo, o grau em que se encontra tal degradação e as políticas 
adotadas pelo governo para a redução do grau de desertificação, esta sendo apenas na 
região Nordeste. 
 
Para elaboração do artigo utilizou-se de alguns autores que abordam a questão, fontes 
governamentais e alguns núcleos a exemplo do REDESERT. 
 
 
O MEIO AMBIENTE E OS PLANOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 
 
A desertificação começou a ser discutida pela comunidade científica nos anos 30, 
decorrente de um fenômeno ocorrido no meio oeste americano como Dust Bowl, onde 
intensa degradação dos solos afetou uma área de cerca de 380.000 km² nos estados de 
Oklahoma, Kansas, Novo México e Colorado. Este fenômeno levou os cientistas a 
iniciarem um conjunto de pesquisas e a mencionarem tal processo como sendo o da 
desertificação, isto é, a formação de condições de tipo desértico em áreas de clima semi-
árido. 
 
Os pesquisadores dão ênfase aos fenômenos que ocorrem nas regiões semi-áridas de 
todo o mundo, aquelas sujeitas a secas periódicas, e a constatação mais evidente é a de 
que estas áreas, por suas características físicas e limitações naturais, concentram as 
populações mais pobres e estão sujeitas a maiores níveis de degradação. 
 
Apenas no início dos anos 70, quando ocorreu uma grande seca na região localizada 
abaixo do deserto do Sahara, conhecida como Sahel, onde mais de 500.000 pessoas 
morreram de fome, que a comunidade internacional reconheceu o impacto econômico, 
social e ambiental do problema, estabelecendo um programa mundial de ação para 
combater a desertificação. 
 
O tema desertificação vem sendo discutido pela comunidade internacional desde 1977, 
quando da realização, em Nairobi, da Conferência Internacional das Nações Unidas para 
o combate à Desertificação. 
 
A partir da Conferência de Nairobi foi criado o plano de Ação de Combate à Desertificação 
- PACD, que visava desenvolver ações em âmbito mundial, com a adesão voluntária dos 
países que participaram da Conferência. 
 
As avaliações do PACD, feitas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
– PNUMA, mostram que os resultados obtidos foram mais do que modestos. Mostraram 
ainda que, os recursos necessários não foram investidos, e a maioria dos países com 
graves problemas de desertificação não assumiram compromissos com ações nacionais, 
e programas consistentes de capacitação e a formação de recursos humanos não foram 
desenvolvidos. 
 
No caso do Brasil, a falta de decisão política e de consenso da comunidade científica 
sobre o problema motivou disputas conceituais e metodológicas que provocaram 
dispersão de esforços e inviabilizaram a formação de linhas de pesquisa suficientemente 
claras para permitir o aporte de recursos e a definição de áreas de estudo. 



 
 
A DESERTIFICAÇÃO NO MUNDO 
 
A ONU definiu à desertificação como sendo a degradação da terra nas regiões áridas, 
semi-áridas e sub-úmidas secas, resultantes de variações climáticas e atividades 
humanas. Por degradação da Terra se entende:   
 
a) Degradação dos solos e dos recursos hídricos; 
b) Degradação da vegetação e da biodiversidade; e 
c) Redução da qualidade de vida da população afetada. 
 
O grau de aridez de uma região depende da qualidade de água advinda da chuva (P) e da 
perda máxima possível de água através da evaporação e transpiração, ou a 
Evapotranspiração potencial (ETP). 

 
De acordo com o índice de aridez1, são estabelecidas cinco categorias de clima. 

 
TABELA. 1 – Categorias de Clima de acordo com o índice de aridez: 

 
CLIMA P / ETP 
Hiper-Árido < 0,03 
Árido 0,03 – 0,20 
Semi-Árido 0,21 – 0,50 
Sub-úmido seco 0,51 – 0,65 
Sub-úmido e úmido >0,65 

    Fonte: PNUMA 
 

A negociação da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países 
Seriamente Afetados por seca e/ou desertificação (em 1993/94), particularmente na África 
(doravante mencionada como Convenção), resultou da conscientização sobre a gravidade 
do problema e de que se faz necessária uma ação coletiva e integrada da comunidade 
internacional para uma luta eficaz contra a desertificação. Ao término das discussões 
tomaram as seguintes posições: 

 
a) Afirmam que os seres humanos das zonas afetadas ou ameaçadas pela desertificação 

constituem o centro das preocupações no esforço de luta contra a desertificação e 
mitigação dos efeitos da seca; 

b) Reconhecem o alcance mundial do fenômeno e que é necessária a adoção de 
medidas conjuntas dos efeitos da seca; 

c) Toma nota que a desertificação tem sua origem em complexas interações entre 
fatores físicos, biológicos, políticos, sociais, culturais e econômicos; 

d) Reconhecem que a desertificação e a seca afetam o desenvolvimento sustentável 
devido a suas relações com problemas de natureza social, tais como a pobreza, a 
saúde e a nutrição deficientes; 

e) Destacam o papel especial que as organizações não-governamentais e outros 
importantes grupos têm nos programas de combate à desertificação e a mitigação dos 
efeitos da seca, bem como a necessidade da participação popular na formulação e 
execução desses programas; 

 
A Convenção Internacional do Combate à Desertificação, que já foi assinada por mais de 
100 paises, já está em vigor desde 26 de dezembro de 1996, após a ratificação de mais 



de 50 países e sua implementação se dará através dos Anexos de Aplicação Regional, 
dentre os quais destaca-se aquele dedicado à América Latina e Caribe. 
 
Para as áreas de aplicação da Convenção, o índice de aridez (regiões semi-áridas e sub-
úmidas secas) varia de 0,21 até 0,65. Estas regiões somam 1/3 de toda a superfície do 
planeta. São mais de 5 bilhões de ha (51.720.000 Km2) em cerca de 100 países que 
podem ser afetados direta e indiretamente pela desertificação. Associado à degradação 
da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, está a pobreza, que vem 
sendo reconhecida em todo o mundo como um dos principais fatores associados ao 
processo de desertificação. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) sustenta que a maioria das 800 milhões de pessoas que não tem 
acesso à alimentação adequada vive em terras secas. 
 
As terras áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas correspondem cerca de 51.720.000 Km2 

, quase 33% de toda a superfície terrestre. Deste total excluem-se as áreas hiper-áridas, 
os desertos, que somam 9.780.000 Km2, 16% da superfície do globo. 
 

TABELA. 2 Total de Terras (1.000 Km2) por tipo de clima. 
 

 África Ásia Austrália Europa América 
do 
Norte 

América 
do Sul 

Antártida Total 

Hiper 
árido 

6.720 2.770 0 0 30 260 0 9.780 

Árido 5.040 6.260 3.030 110 820 450 0 15.710 
Semi-
árido 

5.140 6.930 3.090 1.050 4.190 2.650 0 23.050 

Sub-
úmido 
seco 

2.690 3.350 510 1.840 2.320 2.070 0 12.960 

Área 
total 

30.335 43.508 8.923 10.498 25.349 17.611 13.340 136.224

    Fonte: PNUMA 
 

Os impactos da desertificação são ambientais (destruição da biodiversidade, diminuição 
dos recursos hídricos disponíveis e redução da produtividade agrícola), sociais (migração 
para os grandes centros, aumento da pobreza já vulnerável e destruição da unidade 
familiar), e econômicos (perdas de aproximadamente US$ 800 milhões por ano para o 
Brasil). 
 
Conforme dados do PNUMA, as terras semi-áridas representam quase um terço da 
superfície terrestre, abrigam cerca de um bilhão de pessoas e são responsáveis por 
quase 20% da produção mundial de alimentos. Trata-se de uma área de grande 
importância social e econômica, mas que podem provocar, quando mal manejados, 
graves desequilíbrios no clima e na biodiversidade. Cerca de dois terços das terras áridos 
destinados a agricultura já estão degradados. Ainda que agrave a degradação das terras 
áridas, as atividades humanas são as principais responsáveis pela desertificação, em 
especial o corte de arvores, o pastoreio excessivo e a exploração exagerada ou 
inadequada das terras cultiváveis. 
 
As principais causas da desertificação são: a salinização dos solos por irrigação, o sobre-
pastoreio e o esgotamento do solo e dos recursos hídricos por procedimentos intensivos e 
não adaptados às condições ambientais e o manejo inadequado na agropecuária. 



 
A degradação das terras secas consiste na perda da produtividade biológica e econômica 
das terras agrícolas, das pastagens e das áreas de matas nativas devido às variabilidades 
climáticas, ou seja, as regiões semi-áridas tem fortes limitações de água doce. As 
precipitações podem variar consideravelmente ao longo do ano e períodos de seca 
prolongada podem durar vários anos. 
 
A recente integração das economias das regiões semi-áridas aos mercados nacionais e 
internacionais vem estimulando uma exploração dos recursos para atender às crescentes 
demandas. 
 
Formas inadequadas de manejo da terra vem provocando degradação dos solos, da 
vegetação e da biodiversidade. 
 
A degradação das terras secas causa sérios problemas econômicos, principalmente no 
setor agrícola, com o comprometimento da produção de alimentos. Além do enorme 
prejuízo causado pela quebra de safras e diminuição da produção, existe o custo quase 
incalculável de recuperação da capacidade produtiva de extensas áreas agrícolas e da 
extinção de espécies nativas, algumas com alto valor econômico e outras que podem vir a 
ser aproveitadas na agropecuária, inclusive no melhoramento genético, ou nas industrias 
farmacêuticas, química e outras.  
 
Com a falta de perspectiva a população procura condições mais favoráveis de 
sobrevivência, a população migra gerando problemas de infra-estrutura (transporte, 
saneamento, abastecimento, entre outros) já existentes nos centros urbanos. Verifica-se 
também um aumento no nível de desemprego e violência urbana. 
 
No que diz respeito à degradação das terras, estudos do Internacional Centre for Arid and 
Semi-Arid Land Studies – ICASALS, da Universidade do Texas, estimam que 69% das 
zonas áridas em todo o mundo estão sendo afetadas pala desertificação. Este dado inclui 
as áreas onde existe a degradação dos solos e também alguma degradação da 
vegetação sem a existência de degradação de solos. 
 

TABELA. 3 Áreas afetadas pela desertificação 
 
Tipos Km2 % do total de 

áreas secas 
1-Áreas degradadas por irrigação 430.000 0,8 
2- Áreas degradadas por agricultura de sequeiro 2.160.000 4,1 
3- Áreas degradadas por pecuária 7.570.000 14,6 
4- Áreas secas com degradação de solos (1+2+3) 10.160.000 19,5 
5-Degradação das terras de pastoreio 25.760.000 50,0 
6- Total das áreas secas degradadas (4 +5) 35.920.000 69,0 

    Fonte: PNUMA 
 
O total de áreas degradadas em todo o mundo é de 61,3 milhões de quilômetros 
quadrados. Segundo dados das Nações Unidas, o processo de desertificação vem 
colocando fora de produção aproximadamente 60.000Km2 de terras férteis por ano. As 
perdas econômicas anuais chegam a 4.0 bilhões de dólares com um custo de 
recuperação de 10 bilhões de dólares por ano, em todo o mundo. A desertificação já afeta 
30% do território mundial, atinge anualmente cerca de novos 10 milhões de hectares em 
todo o planeta e representa um custo anual em torno de US$ 42 bilhões. 
 



TABELA. 4 Áreas desertificadas no mundo 
 

Região Área desértica em milhões 
de Km2 

% do total 
mundial 

América do Norte 7,3 12 
América do Sul 5,4 8 
África 19,5 32 
Europa 3 5 
Ásia 19,5 32 
Oceania 6,6 11 

      Fonte: Folha de São Paulo 
 

Este tem sido o histórico da degradação das terras áridas em todo o mundo, num ciclo 
perverso onde o resultado final tem sido o aumento da pobreza e da destruição do 
patrimônio natural nessas áreas.  

 
 

 A DESERTIFICAÇÃO NO BRASIL 
 
Para o Brasil, as áreas que se enquadram no conceito de desertificação aceito pelas 
Nações Unidas são aquelas abrangidas pelo trópico semi-árido. Mas, tem sido 
identificado processo de degradação ambiental em outras partes do país, como é o caso 
do já conhecido fenômeno  de Alegrete, RS, dos fortes processos erosivos que ocorrem 
no Paraná, São Paulo, Rondônia e na região Centro-Oeste. São áreas que 
reconhecidamente apresentam um quadro grave de deterioração ambiental. No entanto, 
essas áreas não estão enquadradas no escopo de aplicação da Convenção das Nações 
Unidas de Combate á Desertificação e do capitulo 12 da Agenda 21. 
 
No Brasil, conforme diagnóstico realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), as 
perdas econômicas podem chegar a US$ 800 milhões por ano devido à desertificação. Os 
custos de recuperação das áreas mais afetadas alcançam US$ 2 bilhões para um período 
de vinte anos. Principalmente nos estados mais atingidos os da região Nordeste e o Norte 
de Minas Gerais. 
 
No Brasil, as áreas susceptíveis à ocorrência de desertificação (zonas áridas, semi-áridas 
e sub-úmidas secas do país) encontram-se na região Nordeste e ocupam mais de 
900.000Km2, atingindo direta ou indiretamente mais de 15 milhões de pessoas. 
 
O Brasil tem 180 mil quilômetros quadrados de área em processo grave e muito grave de 
desertificação concentrada principalmente no Nordeste. 
 
Em acordo com a Agenda 21 e a Convenção das Nações Unidas de Combate á 
Desertificação, foi realizado workshop com a participação de instituições e técnicos 
envolvidos com a temática, objetivando a discussão e definição dos marcos de uma 
política nacional de controle da desertificação. 
 
Os resultados dessa interação interinstitucional e multidisciplinar pretendem servir de 
base para a formulação das políticas de controle da desertificação que assegurem: 
 
● às comunidades afetadas, melhores condições de vida; 
● às agências e órgãos federais, maior capacidade de indução do desenvolvimento com 
sustentabilidade.  



● à comunidade internacional, o firme propósito de contribuir para o desenvolvimento 
sustentável em nível global. 
 
Para desenvolver esta política de atuação em nosso país, está sendo implantado, pelo 
MMA, com a cooperação do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- 
PNUD e a Fundação Grupo Esquel Brasil- FGEB, o plano Nacional de Combate á 
Desertificação e Efeitos da Seca, destinado à implementação de políticas voltadas para a 
minimização das perdas econômicas e ambientais, para a defesa do potencial de 
produtividade da terra, e a diminuição da pobreza. 
 
O objetivo básico da Política Nacional de Controle da Desertificação (PNCD) é o de 
alcançar o desenvolvimento sustentável nas regiões sujeitas á desertificação e à seca. 
Isso inclui: 
 
a) formular propostas para a gestão ambiental e o uso dos recursos naturais existentes na 

caatinga e áreas de transição, sem comprometê-los a longo prazo; 
b) formular propostas de curto, médio e longo prazo para a prevenção e recuperação das 

áreas atualmente afetadas pela desertificação; 
c) empreender ações de prevenção da degradação ambiental nas áreas de transição 

entre o semi- árido, sub-úmido e o úmido, com vistas à proteção de diferentes 
ecossistemas; 

d) contribuir para a articulação entre órgãos governamentais e não-governamentais para o 
estabelecimento de um modelo de desenvolvimento econômico social compatível com 
as necessidades de conservação dos recursos naturais e com a equidade social na 
região semi-árida; 

e) articular a ação governamental nas esferas federal, estadual e municipal, para a 
implementação de ações locais de combate e controle da desertificação e dos afeitos 
da seca; 

f) contribuir para o desenvolvimento do município com vistas ao desenvolvimento de 
estratégias locais de controle da desertificação. 

 
O PNCD é um instrumento para a articulação e coordenação das ações de controle da 
desertificação, tanto daquelas que já estão em andamento como daquelas a serem 
desenvolvidas nos diferentes setores de atuação do Governo.  
 
Deve-se enfatizar que a natureza da desertificação, como processo síntese de muitas 
dimensões, requer uma ação de Governo voltada para a criação de instrumentos 
convergentes de política de recursos hídricos, gestão ambiental e combate aos efeitos da 
seca, selecionando espaços e serem objetos de identificação de demandas e de 
implementação das políticas locais. 
 
O MMA vem, desde 1996, desenvolvendo e participando de várias iniciativas visando 
enfrentar o problema da desertificação. Essas iniciativas estão sendo incorporadas dentro 
da estratégia mais geral do Ministério no que diz respeito à formulação e implementação 
de políticas de controle da desertificação. 
 
Os aspectos econômico-financeiros demandados para a aplicação da PNCD deverão 
contemplar, e, quando for o caso, aperfeiçoar as iniciativas existentes, especialmente 
aquelas derivadas do Protocolo Verde2e da legislação sobre concessão de crédito 
existente. Deve-se mencionar, também, a necessidade de criação de um fundo para o 
combate à desertificação, cujo formato, origem dos recursos e formas de aplicação 



deverão ser propostos, no âmbito da comissão interministerial e aprovados pelos órgãos e 
instâncias governamentais apropriados. 
 
A luta contra à desertificação depende, além da tomada de ações, da conscientização 
pública e de uma adequada difusão de informações. Neste sentido, podem ser citadas as 
elaborações do Plano Nacionais de Combate à desertificação; a participação na Rede de 
Informação e Documentação em Desertificação-REDESERT; e o apoio prestado aos 
núcleos de Desertificação no que diz respeito à organização e capacitação institucional. 
 
Essas iniciativas vêm sendo desenvolvidas em cooperação com outras instituições 
regionais e nacionais, tais como a Fundação Cearense de meteorologia, a Universidade 
Federal de Pernambuco, a Fundação Joaquim Nabuco, o Centro de Pesquisa do Trópico 
Semi-Árido, a Faculdade do Médio São Francisco, o Instituto Desert, o IBAMA, o INPE e o 
IPEA. 
 
Na etapa atual, pode-se dizer que as ações desenvolvidas pelo MMA, no âmbito do 
projeto de elaboração do Plano de Combate a Desertificação, se enquadram no contexto 
da formulação da política nacional de controle da desertificação, assim como na 
implementação e execução de algumas dessas políticas. A referência mais imediata é a 
REDESRT e o apoio ao fortalecimento institucional dos municípios onde foi detectada a 
existência dos Núcleos. 
 
As Organizações Não –governamentais (ONGs) que participaram de um fórum paralelo 
na COP-3 (3ª Conferências das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre 
Desertificação e seca), em  outubro de 1994, no Recife, querem que as experiências de 
êxito  no Semi-árido brasileiro sejam transformadas em políticas públicas, com ações que 
sigam uma linha baseada no desenvolvimento sustentável, que dê condições de 
autonomia às populações. 
 
 A DESERTIFICAÇÃO NO NORDESTE 
 
Estudo realizado em 1991 pelo professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Manuel Osório de Lima Viana, e pela economista Maria Ivoneide Vital Rodrigues, garante 
que 17,7% da área do semi-árido está desertificada. É hora de todas as autoridades 
federais, estaduais e municipais – e as entidades da sociedade civil se articularem 
conjuntamente para bloquear ou amenizar este grave problema. 
 
De acordo com pesquisa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 
(Fuceme), o semi-árido brasileiro corresponde a 937.000 Km2 de superfície, 
representando 9,3% do território nacional e 48% do Nordeste. 
 
No Brasil, as áreas mais gravemente afetadas pela desertificação na região Nordeste 
abrangem cerca de 181.000 Km2, em diferentes estados e que as perdas econômicas 
podem chegar a 100 milhões de dólares anuais. 
 
O processo de exploração tradicional e com baixo nível tecnológico dos recursos, aliado 
ao aumento populacional e à expansão dos mercados, tem levado á sobreexploração do 
ambiente e ao virtual esgotamento da biodiversidade. 
 
A pecuária extensiva, forçada pelos mecanismos de intensificação da exploração dos 
recursos como mencionados, exerce grande pressão sobre a vegetação nativa, tanto pela 
eliminação das plantas como pela compactação do solo devido ao pisoteio excessivo. 



 
Em função da falta de manejo adequado na pecuária, a caatinga vem se exaurindo. De 
modo geral, os criadores aumentam o número de bovinos, caprinos, ovinos, etc em limites 
por unidade animal (5 a 15 Kg de peso vivo por ha). 
 
De acordo com recente levantamento realizado pelo núcleo DESERT, apresentado na 
Conferência Nacional de Desertificação organizada pela FGEB em março de 1994 na 
cidade de Fortaleza-CE, a desertificação atinge, nos seus vários graus, cerca de 55,25% 
das terras do semi-árido nordestino, afetando direta ou indiretamente 42,17% de sua 
população. O mesmo estudo mostra que a perda econômica anual, nas áreas afetadas 
pelo processo de desertificação, está estimada em aproximadamente US$ 
466.258.100,000 e que o custo mínimo para a recuperação destas áreas é de US$ 
2.644.322,00, a serem aplicados em vinte anos. As perdas econômicas causadas pela 
desertificação também são de grande importância. Sendo, segundo metodologia 
desenvolvida pelas Nações Unidas, US$ 250,00 por hectare em áreas irrigadas, US$ 
40,00 por hectare em áreas de agricultura de sequeiro e US$ 7,00 por hectare em áreas 
de pastagem. 
 
Percebe-se a urgência de adotarmos medidas e pô-las em prática o mais rápido possível, 
a começar pelo: 
 
● Fortalecimento da comunicação e do fluxo de informação sobre a desertificação. 
● Capacitação de recursos humanos em gestão de recursos naturais em áreas sujeitas á 
desertificação. 
● Sensibilização e conscientização da população das áreas afetadas. 
● Elaboração de programas de monitoramento, prevenção e recuperação da 
desertificação. 
● Criação de capacidade operacional de controle da desertificação a nível local. 
● Busca da participação da sociedade civil na elaboração e implementação do Plano 
Nacional de Combate à Desertificação. 
 
Os estudos permitiram uma identificação inicial de quatro núcleos, onde à desertificação 
pode ser considerada extremamente grave, com forte comprometimento dos recursos 
naturais. são eles: Gilbués-PI, Irauçuba-CE, Seridó-RN, Cabrobó-PE, cuja área total é de 
cerca de 15.000 Km2. 
 
Os impactos provocados pela desertificação podem ser: ambientais, sociais e 
econômicos. Os impactos ambientais podem ser visualizados através da destruição da 
biodiversidade (flora e fauna), da diminuição da disponibilidade de recursos hídricos, 
através do assoreamento de rios e reservatórios, da perda física e química de solos. 
Todos estes fatores reduzem o potencial biológico da terra, reduzindo a produtividade 
agrícola e, portanto, impactando as populações. Os prejuízos sociais podem ser 
caracterizados pelas importantes mudanças sociais que a crescente perda da capacidade 
produtiva provoca nas unidades familiares. As migrações desestruturam as famílias e 
impactam as zonas urbanas, que quase sempre não estão em condições de oferecer 
serviços às massas de migrantes que para lá se deslocam. 
 
O desenvolvimento de pesquisa e ações em desertificação no Nordeste tem como 
principais problemas a escassez de recursos humanos, financeiros e materiais, além de 
projetos desarticulados, que em muitos casos são superpostos  em diferentes instituições. 
 



A REDESERT pretende aglutinar e otimizar os recursos dispersos nas várias instituições 
que trabalham o tema da desertificação, possibilitando, inclusive, atuação conjunta, 
explorando melhor a vocação e competência das instituições participantes, além de 
propiciar um planejamento de ações e estratégias comuns com permanente troca de 
informações. 
 
O objetivo geral desse esforço é criar uma rede interinstitucional de informação e 
documentação no Nordeste, com a finalidade de fortalecer e expandir a base de 
conhecimento já existente, facilitar o desenvolvimento e consolidação de novos grupos de 
trabalho na área, assim como a integração dos já existentes e contribuir para a 
elaboração do PNCD e sua posterior implementação. 
 
Os estados do Nordeste estão em diferentes níveis no que diz respeito à implementação 
das ações de combate à desertificação. O quadro abaixo permite uma visualização desta 
realidade, considerando diferentes indicadores. 
 

Temas PI CE  RN PB PE AL SE  BA 
Política estadual x x x x x x X x 
Plano estadual  X       
Coordenação 
estadual 

 x   x   X 

Vinculação 
Institucional 

SEMAR SEMACE IDEMA SUDEMA SECTMA SERHI ADEMA SEPLAN- 
TEC 

Equipe técnica  X   X    
Programas  X  X X   X 
Projetos  X X X X X  X 
Recursos 
orçamentários 

 X   X    

Recursos aplicados    X    X 
 Participação/ONG  X X X X    
Participação/gênero  X X  X    
Financiamento 
externo 

        

Ação municipal  X   X X   
Sistema de alerta  X       
Avaliação         

   Fonte: DESERT 
  
 
A implementação da Convenção nos Estados vem sendo procedida através de programas 
e projetos isolados. As ações encontram-se em fase inicial, alguns dos Estados da região 
Nordeste vem manifestando, nos últimos anos, preocupação e interesse em relação à 
desertificação. Dentre eles podemos citar: a) o Estado do Ceará, com a elaboração de 
seu plano estadual de Controle da desertificação; b) o Estado de Pernambuco com a sua 
política estadual de controle a desertificação; e c) a Bahia com seu plano estadual de 
controle da desertificação, ainda em fase de elaboração. 
 
As áreas susceptíveis à desertificação no Brasil (Nordeste e o Norte de Minas Gerais), 
estão definidas em 3 grupos de risco, segundo os diferentes níveis de aridez: a) muito 
alto; b) alto; e c) moderado. 
 



 
Fonte: IICA. Áreas susceptíveis a desertificação. 

 
  
O semi-árido brasileiro representa 18% do território nacional e abriga 29% da população 
do país. Possui uma extensão de 858.000 Km2, representando cerca de 57% do território 
nordestino, sendo que a área designada como Polígono das Secas (ocorrência de secas 
periódicas) é estimada em 1.083790,7 Km2. No semi-árido, vivem 18,5 milhões de 
pessoas, onde 8,6 milhões pertencem à zona rural, com índices de qualidade de vida 
muito abaixo da média nacional. Sua densidade demográfica de 20 hab/Km2 não parece 
alta quando comparada com a média nordestina que é de  28 hab/Km2. Contudo, 
tomando por base outras regiões semi-áridas no mundo, apresenta-se como uma das 
mais elevadas. Isso devido ás próprias características naturais ali predominantes. 
 
Como principal característica climática, destacam-se as temperaturas médias elevadas e 
precipitações médias anuais inferiores a 800mm, extremamente concentradas, gerando 
os períodos de chuva e estiagens. Cerca de 50% dos terrenos do semi-árido são de 
origem cristalina, rocha dura que não favorece a acumulação de água, sendo os outros 
50% representados por terrenos sedimentares, com boa capacidade de armazenamento 
de águas subterrâneas. Suas feições de relevo refletem a dinâmica climática e estrutural, 
mas apesar de dominar grandes extensões dissecadas, é possível registrar significativas 
áreas ocupadas Por serras e vales úmidos. 
 
São apenas dois os rios permanentes que cortam o semi-árido: o São Francisco e o 
Parnaíba; sendo que os demais são temporários. 
 
A agricultura tradicional, baseada no sistema de policultura (principalmente milho e feijão) 
e pecuária (rebanhos de bovinos, ovinos e caprinos), a vulnerabilidade à existência das 
secas é elevada recaindo sobre os pequenos agricultores. 
 
Nesse cenário, têm sido marcantes, principalmente até a década de 80, as migrações 
inter-regionais como alternativa à falta de sustentabilidade para a população mais 
vulnerável no semi-árido, sendo que, nos últimos anos e nas ultimas secas, tem sido 
registrado um fluxo maior para as cidades (periferias) de porte médio na região Nordeste. 
Ficam patentes a desestruturação das unidades familiares, diante da impossibilidade de 



sobrevivência nos períodos de seca, e a ineficiência das ações do poder público, 
historicamente baseadas em medidas emergenciais e políticas setoriais. É necessário 
partir para estratégias de políticas públicas com foco integrado de objetivos 
simultaneamente sócio- econômico, político- institucionais, culturais e ambientais. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como foi mostrado o problema da desertificação passou a ser abordado apenas em 1977, 
após a Conferência Internacional das Nações Unidas, onde foi estabelecido o Plano de 
Ação e de Combate a Desertificação (PACD). No Brasil, apenas em 1992, durante a Rio-
92, em meio a discussão sobre Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável no 
Semi-árido e que foi discutido e criado programas de controle a desertificação. 
 
Segundo dados das Nações Unidas, o total de áreas degradadas em todo o mundo é de 
61,3 milhões de quilômetros quadrados e, esse processo vem corrompendo 60.000 km2 
de terras férteis por ano, que além dos graves danos ecológicos, temos grandes perdas 
econômicas. 
 
No Brasil, as áreas que se enquadram no conceito de desertificação aceito pelas Nações 
Unidas são as do semi-árido. A partir do diagnóstico elaborado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, foram elaboradas políticas de controle e combate as desertificações, onde 
estas se encontram bem definidas no capitulo 12 da Agenda 21 brasileira. 
 
As áreas mais gravemente afetadas pala desertificação encontra-se na região Nordeste, 
correspondendo a 181.000 km2, onde as perdas econômicas chega a 100 milhões de 
dólares anuais. Nessas áreas a economia esta voltada para a agricultura e a pecuária que 
junto á existência das secas prolongadas acaba contribuindo cada vez mais para a 
desertificação. 
 
Apesar dos diversos planos de controle a desertificação adotado pelo governo brasileiro, 
poucos foram postos em práticas e, cada vez mais aumenta o número de pessoas que 
estão submetidas ao processo de desertificação que avança desestruturando vários 
núcleos familiares que vivem a mercê da seca. 
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