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INTRODUÇÃO 

O tema da Desertificação vem sendo discutido pela comunidade internacional desde 1977, quando 
da realização, em Nairobi, da Conferência Internacional das Nações Unidas para o Combate 
Desertificação. 

A partir da Conferência de Nairobi foi criado o Plano de Ação de Combate Desertífícação-P ACD, 
que visava desenvolver ações em âmbito mundial e com a adesão voluntária dos países que 
parâciparam da Conferência. As avaliações do P ACD realizadas pelo PNUMA mostram que os 
resultados obtido; foram mais do que modestos. Os recursos necessários não foram investidos, a 
maioria dos países com graves problemas de desertificação não assumiram compromissos com 
ações nacionais e programas consistentes de capacitação e formação de recursos humanos não 
foram desenvolvidos. 

No caso do Brasil, os sucessivos Govêmos, desde a Conferência de 1977, não reconheceram a 
desertificação como um problema importante e, portanto, não criaram os meios necessários para a 
capacitação técnica e institucional para seu enfrentamento. Somente pequenos grupos ou 
pesquisadores independentes se ocuparam do assunto, produzindo dados e estudos segmentados 
sobre a desertificação no país. Pode-se agregar a estas dificuldades o fato de que houve, durante 
muito tempo, disputas conceituais e metodológicas sobre a desertificação, o que provocava 
dispersão de esforços e inviabilizava a formação de linhas de pesquisa suficientemente claras para 
pennitir aporte de recursos e definição de áreas de estudo. 

Durante a Rio-92, tendo por base as discussões realizadas durante a Conf erência Internacional 
sobre Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável no Semi-Árido -ICID, que se realizou 
no Ceará em janeiro de 1992, foi negociada a elaboração, no âmbito das Nações Unidas, uma 
Convenção Internacional de Combate Desertificação. 



Desde o início, entretanto, os países que se mostraram mais interessados foram os africanos, O 
1)1Ú1Jriu Brasil não realizou muitos esforços, apesar de ter assinado e votado favoravelmente o 
pedido para a Convenção. 

A gr •. 111dc mobiliz ..• ação realizada pelos africanos -leu os contornos gerais das negociações e criou 
urna série de expectativas junto ,1<1s países daquele continente. Se supunha que, pelo fato <la 
Convenção dar prioridade para a , ',fríca, poder-se-ia pensar que os outros países aceitariam tratar 
seus problemas em momento posterior. O reclamo geral dos países afetados pela desertificação, no 
entanto, vinha no sentido de que, mesmo reconhecendo a gravidade do problema na África e a 
necessidade de tratamento imediato, a preocupação e as ações para o combate à desertificação 
deveriam ter caráter global em todos os sentidos, inclusive na aplicação dos instrumentos regionais, 
pois desde o primeiro momento pensava-se que a Convenção deveria ter instrumentos (Anexos) de 
aplicação regional 

A primeira reunião substantiva do Comité Intergovernamental de Negociação da Convenção da 
Desertificação das Nações Unidas, realizada também em Nairobi em maio de 1993, mostrou o 
conflito na interpretação do que seria a "prioridade" para a África e despertou os outros países do 
mundo para a importância de ler um tratamento mais efetivo do assunto. É preciso salientar que 
desde esta primeira reunição de Nairobi a delegação brasileira teve um papel de muito destaque, 
criando as condições para que o grupo dos países Latino-Americanos e <lo Caribe tivessem um 
comportamento mais uniforme <.:: solidário nas negociações. 

No. entanto, a nível interno a situação se manteve praticamente inalterada. Não estava havendo 
nenhum tipo de interesse por parte das instituições ambientais do país com vistas a mobilizar e criar 
uma opinião pública favorável para a discussão do problema, a formulação de soluções e, mesmo, 

-- a orientação da política externa. A falta de disponibilidade do Govêrno para realizar um trabalho de 
mobilização interna e de geração de novos conhecimentos sôbre o assunto levou a que uma ONG - 
a Fundação Grupo Esqucl Brasil, que já havia organizado a ICID - tomasse a iniciativa de propor 
a realização de uma Conferência Nacional da Desertificação. 

Depois de feito o projeto e das primeiras negociações, viu-se que a Conferência Nacional seria 
muito importante para o Brasil mas não seria suficiente para contribuir positivamente com as 
negociações que estavam ocorrendo no âmbito das Nações Unidas, pois todos os encaminhamentos 
estavam sendo tomados cm âmbito regional. Assim, foi ampliado o esforço com vistas a mobilizar 
tudos os países do continente afetados pela desertiticação e, desta maneira, dar um passo 
importante com vistas à consolidação de uma posição regional sobre o tema. Para isto foi proposto 
e realizado o Seminário Latino Americano da Desertificação, que ocorreu juntamente com a 
Conferência Nacional, com o patrocínio do PNlJD, do Govêrno do Estado do Ceará e do Banco 
do Nordeste do Brasil. 

o ( )bjctivo Geral da Conferência Nacional foi o de "mostrar sociedade e ao govêrno a atual 
situação da Desertificação, formular propostas para seu combate e oferecer subsídios às 
autoridades com vistas a uma participação relevante nas negociações da Convenção". Este objetivo 
foi estendido também ao Seminário l atino Americano. 

Para estes eventos foram convidados mais de 30 ONGs do Brasil, 10 dos outros países do 
continente, pesquisadores de importantes centros de pesquisa da América Latina (cerca de 18 
pessoas), dos EUA e do l.kt~ii, autoridades ambientais brasileiras, Ministros de Estado, 
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Governadores, representantes do PNUMA, UNSO, BID, Banco Mundial, F AO, PNUD, CIN-D, 
O:M.M, representantes de entidades sindicais, estudantes e, finalmente, os membros do GRULAC 
que estavam participando das negociações da Convenção. 

Foi uma intensa mobilização com vistas a cumprir urna programação composta pela apresentação 
de estudos sobre temas afins à desertificação (biodiversidade, recursos hídricos e pobreza), estudos 
de caso sobre a desertificação, educação ambiental e experiências de trabalho com comunidades no 
Brasil, América Latina e na África, além de wna importante agenda visando a preparação de 
documentos e propostas para a Convenção, sendo que o mais importante deles foi o Anexo 
Regional. 

Dentre os objetivos alcançados deve-se destacar, em primeiro lugar, a participação da sociedade 
civil organiz.ada nas atividades e discussões dos eventos. Como se sabe, e a Agenda 21 recomenda, 
o trabalho de combate desertificação e enfrentamento dos efeitos da seca tem como pré-requisito a 
participação das comunidades envolvidas e afetadas pelo processo. É, portanto, de fundamental 
importância a mobilização das comunidades locais e a busca de entendimento entre os técnicos e 
cientistas com aqueles que diretamente lidarão com o problema. 

Dentro desta perspectiva, os eventos foram muito bem sucedidos, pois conseguiram excelente nível 
de participação de ONGs, lideranças sindicais e técnicos. 

Foram produzidas e sintetizadas muitas informações sôbre o semi-árido do nordeste brasileiro e das 
outras regiões áridas do continente, permitindo, nwn prazo relativamente curto, um diagnóstico 
mais preciso sôbre a região e formular corretamente políticas de âmbito continental para o 
enfrentamento do problema da desertificação e da conservação do patrimônio natural da região. 

Foram feitas, também, sugestões concretas para a Elaboração do Plano 'Nacional de Combate 
Desertificação, bem como wn calendário de ações a serem desenvolvidas no curto prazo com vistas 
a identificar uma estratégia nacional de abordagem da questão. 

Naquele momento o Ministro do Meio Ambiente assumiu o compromisso de que o MMA lideraria 
o processo de elaboração do Plano Nacional. Isto foi considerado um grande avanço, pois até 
então, exceto o nível diplomático, nenhuma outra autoridade havia manifestado preocupação com 
o problema e nem dado a importância que o assunto vinha tendo em âmbito mundial. 

Deve-se destacar, ainda, a relevância do Seminário Latino Americano da Desertificação para todo 
o continente e para o processo de Negociação da Convenção. O projeto de Anexo Regional 
preparado pelo GRULAC durante o evento e a partir de suas conclusões foi entregue ao 
Secretariado da Convenção. Este fato foi da maior importância, pois permitiu que a América Latina 
fosse o primeiro continente a entregar urna proposta completa e negociada de Anexo Regional, 
superando, em um prazo curtíssimo, esforços de delegados dos demais continentes que, apesar de 
haverem iniciado o processo muito antes da América Latina, não conseguiram fazê-lo. 

A DESERTIFICAÇÃO NO MUNDO 

A desertificação é um problema global. São quase 6 bilhões de ha em cerca de l 00 países que são 
afetados direta e indiretamente por este processo. Associado à degradação das zonas áridas, semi 
áridas e sub-úrnidas secas, está a pobreza, que vem sendo reconhecida em todo o mundo como 
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sendo um dos principais fatores associados à desertificação, provocando perdas econômicas de 
grande monta. 

Nas áreas susceptíveis à desertificação vivem hoje cerca 900 milhões de pessoas e, destas, cerca de 
200 milhões já estão afetadas por este processo. Deve-se acrescentar, também, que grande parte 
destas áreas coincidem com os maiores bolsões de pobreza nos países de terceiro mundo, fazendo 
dos processos de perda de produtividade agricola e de qualidade de vida resultantes um quadro 
dramático. 

A Desertificação é definida pelas nações Unidas corno sendo ''A DEGRADAÇÃO DAS TERRAS 
NAS ZONAS ÁRIDAS, SEMI-ÁRIDAS E SUB-ÚMIDAS SECAS RESULTANTES DE FATORES 
DIVERSOS TAIS COMO AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E AS ATIVIDADES HUMANAS". 

Por Degradação das Terras se entende 3 coisas: 
) Degradação dos solos e recursos hídricos 
) Degradação da vegetação e biodiversidade 
) Degradação da qualidade de vida da população afetada 

Segundo dados das Nações Unidas, este processo degrada anualmente cerca de 6 milhões de ha 
(60.000 Krn2) devido ao sobrepastoreio, saânização dos solos por irrigação e processos de uso 
intensivos e sem manejo adequado na agricultura. Ainda segundo as Nações Unidas, as perdas 
econômicas anuais devido à desertificação giram em tômo de l bilhão de dólares e o custo de 
recuperação das terras em todo o mundo chega a 2 bilhões de dólares por ano. 

O PROBLEMA NO BRASIL 

A pesquisa sobre a desertificação no Brasil é recente. O primeiro estudo usando metodologia 
apropriada foi feito pelo Núcleo Desert da UFPJ ( ainda que parcialmente) em 1991. 

Em 1993 foi feito outro estudo (também pelo Desert) para a Conferência Naciona1 e Seminário 
Latino Americano da Desertificação, que se realizou em Fortaleza em 1994. Este estudo aprimorou 
a metodologia e ampliou as áreas de estudo. 

O projeto Áridas também realizou estudos sobre a degradação das terras no semi-árido. O 
confronto destes estudos nos dá a seguinte situação: 
1- São 223 mil Km2 de áreas consideradas degradadas em diversos níveis de um total de 900 mil 
Km2 de terras susceptíveis ao processo. 
2- A população diretamente afetada pode chegar a 5 milhões de pessoas 
3- As perdas econômicas devido à queda de produtividade chegam a 150 milhões de dólares por 
ano 
4- O custo de recuperação para estas áreas é da ordem de 11 O milhões de dólares anuais 

Além das consequencias econômicas já mencionadas, pode-se considerar: 
1- Comprometimento dos recursos hídricos, com assoreamento dos rios e reservatórios. 
2- Intensos movimentos migratórios, principalmente da população mais jovem 
3- Perda da biodiversidade 



4- Superexploração dos recursos como forma de compensar a queda de produtividade (aumento do 
extrativismo predatório) 
5- Aumento da wlnerabilidade às secas 

OS JNSTRUMENI'OS PARA O COMBA'TE À DESER11FICAÇÃO 

A Agenda 21 nos fornece o primeiro equacionamento do problema, tendo corno base os 
conhecimentos gerados à partir da Conferência de Nairobi de 1977. Sua importância para os 
países com riscos ou afetados pela desertificação foi bastante significativa, pois contribuiu para 
criar consenso sobre a definição e as principais causas e consequencias do fenômeno. Até a Rio 92, 
haviam divergências quanto a estes pontos, dividindo a comunidade científica e dispersando 
esforços e recursos. Isto ocorreu de forma muito clara no Brasil. Muitos pesquisadores e 
instituições tratavam todos os problemas de degradação ambiental como sendo desertificação, 
pulverizando os poucos recursos para esta área. 

C',0m o consenso formado à partir da Agenda 21, foi possível que pudéssemos ter um 
direcionamento mais preciso nos programas de pesquisa e de trabalho. 

Neste particular a Agenda 21 nos forneceu um primeiro conjunto de proposições bastante 
adequado ao enfrentamento do problema. O capítulo 12 - Managing Fragile Ecosystems: 
Combating Desertifioation and Drought - define a desertificação tal como feito acima e estabelece 
6 áreas-programa para atuação: 

a) Fortalecimento da base de conhecimentos e desenvolvimento de sistemas de informação e 
monitoramento para as regiões susceptíveisà desertificação e seca, incluindo os aspectos 
econômicos e sociais destes ecossistemas; 
b) Combater a degradação da terra através da conservação de solo e atividades de florestamento e 
reflorestamento; 
e) Desenvolver e fortalecer programas de desenvolvimento integrados para a erradicação da 
pobreza e promoção de sistemas alternativos de vida nas áreas susceptíveis à desertificação; 
d) Desenvolver programas compreensivos anti-desertificação e integrá-los no planejamento 
nacional e no palnejamento ambiental; 
e) Desenvolver esquemas de preparação e compensação contra a seca, incluindo esquemas de auto 
ajuda para as áreas sujeitas à seca e desenhar programas para atender aos refugiados ambientais; 
f) Incentivar e promover a participação popular e a educação ambiental, com enfase no controle da 
desertificação e no gerenciamento dos efeitos das secas. 

Estas diretrizes, pelo que se sabe até o momento, seriam suficientes para o enfrentamento do 
problema e foram posteriormente incorporadas ao texto da Convenção com algum detalhe. No 
entanto, elas são ainda bastante gerais e refletem os poucos conhecimentos existentes sobre o terna. 
Quando dizemos que existem poucos conhecimentos, isto significa que não há, ainda, uma 
metodologia de estudo universalmente aceita e nem tampouco se dispõe de consenso sobre o peso 
que o mercado e certas práticas culturais desenvolvidas na agricultura desempenhariam no processo 
(bem como outras práticas de manejo ). 

Estes fatos nos levam a considerar que o conjunto de macro-soluções e estratégias não estão ainda 
em nível operacional e, por isso, não há um conjunto de propostas concretas que no curto prazo 
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possam servir de guia para uma eventual reorientação do desenvolvimento. Isto significa também 
que as prioridades no enfrentarnento da desertificação podem ser objeto de discussão. 

Tanto a Agenda 21 quanto a Convenção partem do princípio de que as prioridades no tratamento 
do problema devem partir das áreas menos afetadas para as mais afetadas. As perguntas que se 
fazem são: Como convencei os produtores rurais que suas terras estão cm processo de 
desertificação sem que possamos visualizar o processo? Como induzi-lo a modificar suas práticas 
agrícolas ou a investir cm conservação de solos nwna situação em que ainda não se reconhece o 
processo (pois isto implica em aumento de custos)? Como interferir nas políticas de 
desenvolvimento nacionais ou regionais para evitar o awnento da pressão sobre os recursos se os 
mercados fazem exatamente o oposto? 

Estas questões são de dificil resposta se é que podem ser adequadamente respondidas. No caso da 
desertificação, estamos tratando com dois tipos diferentes de situação: na primeira. consideramos o 
fenômeno corno sendo difuso e, portanto, como de dificil identificação. São os casos de áreas 
afetadas moderadamente. b) na segunda situação, consideramos o renomeno como sendo 
concentrado. São os núcleos de desertificação e são classificados corno áreas muito graves. 

Em cada um dos casos acima o comportamento e as medidas efetivas são de natureza bastante 
diferentes. Como processo difuso, o enfrentamento da desertificação deve ser visto como atuação 
na conservação ambiental e, mais do que isso, corno Políticas de Desenvolvimento visando a 
sustentabilidade ambiental. Isto, no entanto, implicaria na formulação de macro-políticas que 
pudessem ser aceitas como alternativas sustentáveis às atualmente existentes ou, então. a 
incorporação dos princípios conscrvacionistas às práticas atuais. No primeiro caso não conhecemos 
estas alternativas no nível operacional e, mesmo que existentes, filio há garantias de que seriam 
anbientalmente sustentáveis se aplicadas. No segundo, parece que haveria significativo aumento de 
custos, comprometendo sua sustentabilidade econômica. O resultado é, portanto, que não 
dispomos ainda de alternativas no nível de políticas de desenvolvimento ( com sustentabilidade) 
para serem operacionalizadas com as garantias de sucesso no controle da desertificação. 

Como processo concentrado, podemos dizer que as dificuldades existentes são derivadas das altas 
exigências cm recursos e tecnologia para recuperação destas áreas. Neste sentido, a maioria das 
áreas desertificadas acabam ficando sem tratamento específico e deixadas à sua própria sorte. 

É preciso salientar que desde a Conferência de 1977, a comunidade internacional. com especial 
atenção para os países doadores, não investiram os recursos necessários para o cnfrentarnento da 
desertificação. Agora, com a assinatura da Convenção cria-se os mecanismos que poderão permitir 
algum investimento na área. A percepção gerai no entanto, é de que estes recursos não fluirão nos 
níveis necessários. 

O Brasil, ao que parece, não fugirá das tendencias atuais. Existe alguma sensibilidade para o tema, 
mas isto não tem se traduzido em inversões para seu en.frentamcnto. 

MEDIDAS PARA ENFRENTAR O PROBLEMA A NÍVEL NACIONAL 

O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu, à partir da posse do novo Ministro em janeiro de 
1995, como urna de suas prioridades a elaboração do Plano Nacional de Combate à 
Desertificação, no espírito do que foi proposto pela Conferencia Nacional. O processo de 
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elaboração do PNCD será coordenado e executado pela Fundação Grupo Esquel Brasil, com a 
cooperação técnica do PNUD e o envolvimento dos outros órgãos federais e estaduais que atuam 
em áreas específicas e que poderão dar relevante contribuição para a formulação de propostas de 
recuperação e de controle da desertificação. 

Pensamos que isto significa grande avanço na questão. A proposta de trabalho da FGEB tem corno 
princípios o atendimento das seguintes pontos: 
1- Será urn plano elaborado à partir das demandas das populações afetadas. Isto significa que 
haverá um processo de consulta, participação e mobilização das populações locais a começar pela 
áreas mais afetadas: 
2- Será elaborado dentro da perspectiva de que Estados e Municípios serão parte da solução dos 
problemas. Isto significa que haverá forte recomendação de que os Estados façam seus Planos e o 
Ministério do Meio Ambiente poderá ajudar nisso; 
3- Será um Plano para 1 O anos, com recomendações específicas para cada área gravemente 
afetada, além de recomendações relativas às principais políticas de utilização dos recursos; 
4- Terá recomendações específicas de programas de curto, médio e longo prazos para mobilizar as 
comunidades e enfrentar a desertificação. 

CONCLUSÃO 

O atendimento dai; diretrizes mencionadas acima são de extrema importancia para que o Plano 
possa, de fato, atender as populações afetadas. Isto não significa, no entanto, que as condições 
para o enfrentamento dos problemas estarão imediatamente à nossa disposição. 

O país ainda não dispõe de recursos humanos, institucionais e legais adequados ao combate à 
desertificação e, certamente, estes recursos não serão conseguidos em curto espaço de tempo. As 
Universidades, os Institutos de Pesquisa e o próprio sistema de estatística do Brasil (IBGE) não 
dispõe dos instrumentos para a geração de conhecimentos sobre o tema. Para se ter uma idéia, não 
dispomos hoje de nenhuma estatística ( ou contabilidade) para avaliação dos efeitos das secas sobre 
as migrações, a mortalidade infantil, a economia regional, a biodiversidade e as perdas de solos e 
recursos hídricos. 

Nossa primeira e mais fundamental ação neste campo, é a institucionalização da temática nos 
orgãos federais a fim de possibilitar a inversão de recursos (que até hoje praticamente não 
existiram) para pesquisa e montagem de um sistema de informações sobre desertificação e seca, 
instrumentalizando as futuras medidas de prevenção e recuperação derivadas da implementação do 
PNCD. 

Por outro lado, o atual momento poderá criar a sinergia necessária para viabilizar o acima proposto. 
Com a priorização dada pelo :MMA na elaboração do PNCD, está entre seus principais objetivos o 
desenvolvimento de intensa campanha de esclarecimento e sensibilização nos Estados e Municípios 
da região nordeste sobre o significado econômico, social e ambiental do problema, mobilizando 
os para participarem do PNCD e contribuindo para desenvolver capacidade institucional na região 
para o enfrentamento da desertificação. 
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