


A desertificação - degradação de terras em áreas de baixa umidade - ameaça a subsistência de mais de 1 bilhão 

de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. No Brasil, a região Nordeste é a mais 

vulnerável, com mais de 1,1 milhão de quilômetros quadrados suscetíveis ao fenômeno. Embora haja poucos 

dados atualizados sobre as regiões já afetadas pela desertificação no país, sabe-se que redução drástica da 

produção agrícola e de renda, migração e perda de biodiversidade são as principais consequências de um proces

so que ameaça 31,6 milhões de brasileiros - quase um sexto da população do país. 
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(no Brasil, há apenas os dois últimos). O resultado do pro
cesso são áreas com nenhuma ou pouca vegetação, erosão 
acentuada e, muitas vezes, infertilidade. Daí a reclamação 
do agricultor paraibano: em uma região desertificada, irri
gar a terra não é suficiente para que se consiga cultivá-la. 
Ele e outros pequenos produtores são os principais preju
dicados, pois perdem parte importante de sua subsistência. 
Sem ter de onde tirar sustento para suas famílias, muitos 
migram para cidades maiores - dentro do Nordeste ou em 
outras regiões -, dependendo exclusivamente da ajuda 
financeira do governo e com pouca ou nenhuma perspec
tiva de recuperação de sua propriedade. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que, 
ao menos em 100 países, 1 bilhão de pessoas seja ameaça
do pelo processo de degradação de terras secas. E 24 mi
lhões delas já sofrem os efeitos do fenômeno - a maior par
te na África, continente mais afetado. No Brasil, moradores 
de parte do 1,1 milhão de quilômetros quadrados suscetí
veis à desertificaçãojá veem todos os dias a imagem do solo 
seco e rachado sem potencial produtivo. A seriedade do 
problema levou a O N U a declarar esta a Década para os 
Desertos e a Luta contra a Desertificação. 



Engana-se, no entanto, quem pensa que o cenário da 
desertificação se parece com desertos como o Saara afri
cano ou o Atacama, no Chile. "Esses são biomas equili
brados, resultado de processos naturais que duraram mi
lhares de anos", explica Souza. "Terras desertificadas, por 
outro lado, são resultado principalmente da ação huma
na, em um espaço de tempo muito mais curto, insufi
ciente para o ambiente se reequilibrar." As atividades hu
manas que podem deflagrar, causar ou acentuar o pro
cesso de desertificação são muitas - vão desde o desma-
tamento, passando pelo pastejo excessivo até formas de 
irrigação danosas. 

O fenômeno começou a ser percebido no Brasil na dé
cada de 1970, quando foram lançados os primeiros estu
dos sobre o problema - antes apontado como exclusiva
mente africano. Quarenta anos depois, poderia se pensar 
que já há uma vasta base de dados acerca das regiões mais 

desertificadas ou que têm maior potencial de desertifica
ção no país - além de inúmeros programas governamen
tais para dar conta do problema. A realidade, no entanto, 
não é bem essa. Há, de fato, cada vez mais pesquisas em 
universidades nordestinas que buscam analisar melhor 
o processo. Mas, por necessidade, esses estudos são mui
to locais e usam parâmetros específicos para designar uma 
região suscetível à desertificação ou analisar aquelas onde 
o processo já ocorre - os chamados índices de desertifica
ção. A pesquisa de Souza, por exemplo, é focada na região 
do Cariri paraibano - e nem por isso deixa de ser um tra
balho hercúleo, com coletas de solo, pesquisas de campo 
e análises em laboratório. O fato, porém, é que é difícil ter 
um panorama mais abrangente de como a desertificação 
tem atingido os estados brasileiros nas últimas décadas. 

A falta de informações sobre o processo de desertificação 
pode ser em parte explicada pela atenção recente dada ao 



tema pelo governo federal. O Brasil ingressou em 1997 na 
Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertifica
ção nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação 
(UNCCD). Apartir daí, estabeleceu em 2004 um Plano de 
Ação Nacional de Combate à Desertificação (PAN-Brasil) 
e, em 2008, de uma Comissão Nacional de Combate à De
sertificação (CNCD). Vinculados ao Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), todos esses programas e órgãos são vol
tados à implementação de uma política de combate e pre
venção da desertificação. O Ministério de Ciência e Tec
nologia, por sua vez, criou em 2004 o Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), com o objetivo de viabilizar pesquisas 
que resultem em políticas públicas sustentáveis para a re
gião e rompam com o estereótipo de miséria a ela associado. 

O M M A publicou em 2007 o Atlas das Areas Susceptí
veis à Desertificação no Brasil, com o objetivo de completar 
as lacunas de informação sobre as áreas potencialmente 
afetadas pelo fenômeno. Os dados usados como base para 
a publicação, no entanto, já estão defasados, segundo o en
genheiro hídrico Javier Tomasella, do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). "Além disso, as ferramentas 
que tínhamos para fazer esse diagnóstico na década de 
1990 e início de 2000 não eram detalhadas como as que 
temos hoje", complementa. É por isso que, em agosto de 
2010, o M M A e o Inpe assinaram um acordo para elabora
ção do Sistema de Alerta Precoce de Secas e Desertificação 
(SAP), que envolve construir e atualizar uma base de dados 
e informações sobre o processo da desertificação no Brasil. 

De qualquer forma, até agora o Atlas é a única tentativa 
de fornecer uma base de dados geral para elaboração de 
políticas públicas voltadas ao problema. Segundo a publi
cação, são áreas suscetíveis à desertificação todas as regiões 
semiáridas e semiúmidas secas do Nordeste - o que abarca 
todos os estados da região -, bem como do norte de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. Em relação a este último, há 
divergência: foram também inseridas no Atlas as chamadas 
'áreas do entorno', ou seja, que não apresentam os climas 
preestabelecidos, mas que, segundo o M M A , têm "carac
terísticas comuns às áreas semiáridas e subúmidas secas". 
Para o geógrafo Bartolomeu Israel de Souza, da UFPB, a 
decisão de incluir áreas não cientificamente consideradas 
suscetíveis à desertificação é política - pois envolve investi
mentos e recursos públicos - e não estritamente científica. 

O Atlas considera quatro principais núcleos de deserti
ficação no país, com base nos estudos do ecólogo João Vas
concelos Sobrinho, na década de 1980: a região de Gilbués 
(PI), Iraçuba (CE), Seridó (PB e RN) e Cabrobó (PE). A l 
gumas áreas mencionadas por entrevistados para esta re
portagem, entretanto, não parecem estar no foco do gover
no. Por exemplo, o Cariri paraibano, estudado por Souza, 
e a região do Araripe (fronteira entre Piauí, Ceará e Per
nambuco), entre outras. Ou seja: ainda há muito a ser es
tudado e incorporado pelo Atlas. 

Desertificação e arenização _Outra região do 
país também comumente associada ao tema da desertifi
cação é o Sul - mais especificamente o Rio Grande do Sul. 
Desde 1970 pululam matérias na mídia sobre os grandes 
areais que têm se formado principalmente no sudoeste do 
estado. Diferentemente do Nordeste, no entanto, esses 
areais não são frutos de um processo de desertificação, mas 
de outro fenômeno, chamado arenização. 

Enquanto a desertificação tem como principal causa a 
ação humana, a arenização é um processo natural, que 
pode apenas ser intensificado por algumas atividades an-
trópicas - como o cultivo de soja. A diferença entre os dois 
termos, no entanto, é recente. Até o final da década de 
1980, os areais e voçorocas - grandes sulcos de terra - que 
se formavam no estado eram amplamente divulgados como 
sinais de desertificação. O divisor de águas foi a tese de 
doutorado da geógrafa Dirce Suertegaray, da Universida
de Federal do Rio Grande do Sul, publicada em 1988. "Os 
areais do sudoeste do estado estão localizados em faixas 
climáticas subtropicais, com precipitações elevadas. Por 
isso, não é cientificamente adequado denominar esses pro
cessos erosivos de desertificação", explica a geógrafa. 

A formação de voçorocas em algumas partes do estado 
se dá em ambientes favoráveis a erosão: escoamento con
centrado de chuvas fortes, solo frágil e depósitos arenosos 
não consolidados em camadas mais profundas. Segundo 
Suertegaray, estudos feitos por mais de 20 anos indicam 
também que essas áreas estão voltando a ser como eram 
no passado, há cerca de dois mil anos. "Há algumas espé
cies nativas adaptadas a ambientes mais secos. Junto com 
registros históricos de objetos indígenas encontrados na 
região, essa observação aponta que, no passado, os índios 
pampeanos conviveram com os areais. Embora tenha ori
gem natural, o processo de arenização pode ser intensifi
cado pelo uso do solo. Nos municípios de Alegrete e São 
Francisco de Assis, por exemplo, as áreas suscetíveis à 
arenização foram ampliadas pelo cultivo de soja, que in
tensificou o processo de erosão. 



O fator pobreza _Se olharmos no mapa-múndi os 
mais de 100 países afetados pela desertificação e, entre 
eles, os mais atingidos, perceberemos uma estranha coin
cidência. Os cenários mais graves estão em países em de
senvolvimento - especialmente na África. A relação da de
sertificação com a pobreza foi um dos temas abordados na 
Segunda Conferência Internacional em Clima, Sustenta
bilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID 
2010), evento realizado em outubro último para tentar cha
mar a atenção de autoridades nacionais e internacionais 
para o assunto. "As regiões mais afetadas pela desertifi
cação têm um nível menor de desenvolvimento, onde se 
concentram problemas sociais, pobreza, analfabetismo e a 
população depende mais dos recursos naturais para sobre
viver" , opina Antonio Rocha Magalhães, diretor do ICID. 

Não à toa, o Nordeste brasileiro é uma das regiões me
nos desenvolvidas do país. A l i , todos os estados estão ame
açados ou já afetados pela desertificação, mas alguns 
apresentam um panorama mais grave. O agrônomo Eve
rardo Sampaio, da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), considera o Ceará, o Rio Grande do Norte e a 
Paraíba alguns dos estados mais afetados. O motivo: gran
de parte de seus territórios se localizam em clima semiá-
rido. O processo teria sido iniciado concomitante à colo

nização do país, quando se começou a explorar a terra seja 
para cultivo, para extração de minérios ou de madeira. 
"Mas o maior impacto sobre a terra aconteceu na época 
das plantações de algodão do Nordeste", conta Sampaio, 
um dos maiores estudiosos dos efeitos da seca no país. 

O algodão foi um dos principais produtos de cultivo na 
região desde o século 19 até o final dos anos 1990. "Euma 
plantação resistente à seca e era o ouro branco do Nordes
te", explica Sampaio. O cultivo era feito nas encostas e, 
após a colheita, a plantação era usada como pasto para 
gado. Esses fatores, somados ao fato de o algodoeiro cobrir 
pouco espaço do solo, fizeram com que as chuvas desen
cadeassem um forte processo erosivo. Este processo em um 
solo já originalmente raso resulta em uma camada de solo 
incapaz de reter a água suficiente para o cultivo, princi
palmente porque as chuvas são muito erráticas na região. 

A agricultura e a pecuária não sustentáveis, de maneira 
geral, são os principais fatores por trás da desertificação em 
todo o Brasil. Mas há outros elementos, específicos de al
guns estados. De Cabrobó (PE), saem os eixos de transpo
sição do rio São Francisco - fator que contribui, segundo os 
pesquisadores, para uma agravação no quadro de deserti
ficação no local. O projeto de transposição, aliás, é critica
do por pesquisadores pela possibilidade de agravar o qua
dro de desertificação tanto nas áreas de onde será desviado 
quanto nas regiões onde passará a correr. No primeiro caso, 
pela redução de água; no segundo, pela salinização do solo. 
"No Cabrobó, as obras da transposição intensificam a de
gradação do solo daquela região", afirma o engenheiro 
florestal ledo Sá, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária (Embrapa). Sá também menciona a região do 
Araripe, na fronteira entre Pernambuco, Ceará e Piauí. Lá, 
estão concentradas minas de extração de gipsita, principal 
componente do gesso. "Noventa e cinco por cento do gesso 
brasileiro provêm do Araripe", afirma Sá. "A mineração, 
que envolve queimadas e desmatamento, desencadeia um 
processo erosivo intenso, provocando a desertificação." 

Na região do Cariri paraibano, estudada pelo geógrafo 
Bartolomeu Israel de Souza, além da agricultura, a extra
ção de madeira, utilizada principalmente para a produção 
de carvão, lenha e construção das áreas entre as proprie
dades provocaram a degradação das terras. E também há 
as áreas de Jaguaribe e os chamados Sertões de Inhamuns, 
no Ceará, apontadas pelo engenheiro ambiental Eduardo 
Martins, presidente da Fundação Cearense de Meteoro-



logia e Recursos Hídricos (Funceme) e professor da Uni
versidade Federal do Ceará. 

Onde as pedras crescem_Há dois principais tipos 
de erosão associados à desertificação. Um deles é o mais 
característico da região de Gilbués, no Piauí, onde os solos 
são mais profundos. A l i , a erosão forma as já mencionadas 
voçorocas, construindo, na visão do geógrafo Everardo Sam
paio, uma das visões mais dramáticas da desertificação. 
"Algumas começam com um metro de profundidade, mas 
com o tempo se tornam quase gargantas", descreve. 

Na maior parte das áreas onde o processo de deserti
ficação já ocorre, no entanto, o solo é raso. Nessas regiões 
- como o Cariri paraibano estudado por Bartolomeu 
Israel de Souza ou a região do médio Jaguaribe, no 
Ceará -, ocorre a chamada erosão laminar. Por ações de 
ventos, chuvas, pastejo excessivo e agricultura danosa, 
camadas finíssimas do solo - lâminas - se perdem, aos 
poucos. A terra, então, já rasa, chega a ter meros 30 cm 
de profundidade, e seu cultivo torna-se inviável. 

Sampaio conta que esse tipo de erosão, por ser grada
tivo, é praticamente imperceptível - a olho nu, só se con
segue percebê-lo pela redução de vegetação e dificulda
des de agricultura. "Há um ditado comum entre os 
matutos do sertão: 'neste chão, as pedras crescem!'", 
conta o agrônomo. A fala dos moradores da região denota, 
para o geógrafo, a crueldade do problema: é um processo 
invisível, mas cujo resultado é tão ou mais danoso do que 
a degradação em solos profundos. 



Cuidado com a á g u a _ O histórico mau usoda terra 
não foi danoso às terras nordestinas somente por meio 
de ausência do Estado. Ao contrário, afirma Bartolomeu 
Israel de Souza, em um estudo feito em conjunto com 
Dirce Suertegaray, da UFRGS, sobre a região do Cariri 
paraibano. Para os pesquisadores, também um conjun
to de políticas públicas, principalmente a partir do sé
culo 20, acentuaram a degradação dos solos da região. 
O Cariri ocupa cerca de 20% da Paraíba e, nessa área, 
70% das terras já apresentam algum grau de desertifica
ção - moderado, grave ou muito grave, segundo Souza. 

Entre as políticas públicas que tiveram efeito danoso 
sobre o solo está uma prática em princípio natural para 
combater a seca: a irrigação. Tanto na Paraíba como em 
outros estados, alguns tipos de irrigação têm efeito contrário 
ao pretendido, e podem acentuar o processo de degradação 
de terras. Trata-se da chamada irrigação por inundação, na 
qual se deixa uma camada fina de água sobre o cultivo para 
suprir deficiências hídricas. Em áreas onde o solojá é sali-
nizado, esse tipo de irrigação espalha ainda mais a mancha 
de sal e, graças ao baixo grau de drenagem da terra, a água 
evapora e deixa os sais concentrados na sua camada supe
rior, reduzindo ainda mais seu potencial produtivo. "Esse 
era o caso do pequeno agricultor que me pediu para ajudá-
lo com sua terra, que mesmo molhada não produzia", ex
plica Souza. "Ela estava já muito salinizada". Sampaio 
acrescenta que, se a água for retirada de grandes rios, o 
problema torna-se menor. Se as fontes, no entanto, forem 
pequenos açudes, o risco de salinização é maior, justamen
te pelo fato de a água nessas reservas ser mais salobra. 

Para tentar amenizar o problema, a Secretaria de Re
cursos Hídricos do M M A fez mudanças em um programa 
já existente voltado para o abastecimento de água nas 

comunidades rurais do semiárido. Chamado de Água 
Doce, o programa envolve a extração de água do subsolo 
e, num dessalinizador, a separação de parte dela para 
consumo humano. Antes, a outra parte, com alta concen
tração de sais, era usada na agricultura - contribuindo, 
assim, para a salinização do solo. Agora, nos 154 municí
pios da região onde atua o programa, essa água salobra 
fica armazenada em um tanque para evaporação. Em 
oito dessas localidades, o tanque de água salgada é 
usado também para a produção de peixes pelas comuni
dades, aumentando a renda das famílias. "Até o final do 
ano, a ideia é que sejam 18 localidades com esse sistema 
produtivo", conta o técnico Henrique Veiga, da Secretaria 
de Recursos Hídricos do M M A . 

Mudanças climáticas. Secas, redução de chuvas, 
erosão. É de se pensar que o processo de desertificação 
está relacionado, de alguma forma, às mudanças climáti
cas no mundo, certo? Futuramente sim, dizem os especia
listas, e é nessa tecla que o U N C C D , órgão da O N U volta
do ao combate da desertificação, tem batido. Mas não se 
pode fazer essa afirmação sobre o que tem acontecido nas 
últimas décadas. "É possível que, no futuro, mudanças 
climáticas reduzam a quantidade de chuvas no Nordeste 
e acentuem o processo de desertificação, mas não se pode 
dizer que isso tenha acontecido até agora", explica o me
teorologista José Marengo, do Inpe. 

Marengo colaborou com um longo estudo feito pelo 
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional 
(Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), coordenado pelo economista Alisson Flávio 
Barbieri, em parceria com outras organizações - como a 
Embrapa de Campinas. O objetivo era analisar os impac-



tos que mudanças climáticas teriam sobre diversos as
pectos da economia nordestina - migração de pessoas, 
agricultura, saúde etc. Nos modelos de clima utilizados, 
feitos pelo Inpe, havia redução de chuva e aumento de 
temperatura na região. Combinados, esses fatores torna
riam o clima nordestino mais árido e, até 2050, inviabili
zariam a agricultura de subsistência na região do semiári-
do. Seria, portanto, um processo de desertificação mais 
agudo e abrangente do que se tem hoje. 

O panorama é radical, de fato, e foi construído a partir 
do cenário mais grave de aumento de carbono considerado 
pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá
ticas (IPCC, na sigla em inglês). Atualmente, entretanto, 
o consenso entre os cientistas é que não há provas de que 
mudanças climáticas tenham influência sobre os processos 
de desertificação no país. 

E agora?_ Por mais que haja lacunas de informação 
importantes sobre a degradação de terras no Brasil, já se 
tem ideia de quais áreas no país são mais vulneráveis à 
desertificação. Também são conhecidas as práticas hu
manas de uso do solo que acentuam, aceleram ou defla
gram o processo. Conhece-se o risco de, futuramente, 
o fenômeno tornar-se mais sério em decorrência de mu
danças climáticas. Medidas de prevenção, portanto, seja 
não são tomadas, são ao menos conhecidas. Mas como 
lidar com o cenário atual, no qual já há grandes áreas 
do país em processo de desertificação médio, avançado 
e grave? 

Recuperar essas terras degradadas é difícil. Segundo 
Everardo Sampaio, da UFPE, em solos já erodidos e rasos, 
a única solução seria transportar a terra de outro lugar -
um processo oneroso e complexo. A produção agrícola 
baixa, então, não compensa o investimento e o esforço dos 
pequenos proprietários - problema acentuado, em algu
mas áreas, pela divisão de propriedades. "No semiárido, 
há propriedades de 10,15 hectares. Nelas, o risco de toda 
a propriedade se tornar improdutiva é grande", ex
plica Sampaio. O cenário comum aí é o agricultor desistir 
de sua plantação de subsistência e passar a depender ex
clusivamente de programas de ajuda financeira do go
verno, como o Bolsa Família. Sampaio conta também que 
é comum o dono deixar a família na terra degradada e mi
grar para outra cidade para trabalhar. Bartolomeu Israel 
de Souza, por sua vez, critica a falta de programas gover
namentais que ofereçam alternativas a esses proprietários. 
"Não há um complemento de geração sustentável de ren
da para esses agricultores", comenta. Para o geógrafo da 
UFPB, muitas vezes a orientção disponibilizada pelo go
verno para pequenos produtores em relação a alternativas 
de produção não é adequada. Um exemplo é o caso da 
criação de cabras: embora seja uma atividade promissora 
para o semiárido e receba investimentos governamentais, 
a assistência técnica geralmente não orienta os produtores 
a gerar alimentos para esse tipo de gado, deixando-o de
pendente da vegetação nativa. 

Segundo a Embrapa Semiárido, existem, sim, progra
mas de apoio e orientação da população em áreas degrada
das ou suscetíveis à desertificação. Essas iniciativas, no 
entanto, servem mais como forma de prevenção da degra
dação do que de recuperação das áreas já danificadas. 
O engenheiro florestal ledo Sá conta que a organização 
oferece cursos e palestras para pequenos produtores so
bre manejo florestal e também sobre alternativas de 
aproveitamento do bioma da caatinga que não os conven
cionais - como a 'floresta energética', que significa culti
var as próprias espécies nativas do bioma. 

"Há três grupos de pesquisadores que trabalham no se
miárido: um trabalha com o pequeno produtor, outro com 
áreas irrigadas e um terceiro com o desenvolvimento de 
técnicas e produtos que melhorem a produção agrícola e 
pecuária", conta Sá. Ainda assim, segundo o técnico, o agro-
negócio continua a ser o maior beneficiado das tecnologias 
desenvolvidas pela Embrapa. "Os grandes proprietários têm 
mais capital e, portanto, exercem maior pressão. Os peque
nos produtores não têm nem associação, então é difícil eles 
serem levados em conta como demanda", esclarece. 

Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 47, n. 280, p. 22-29, abr. 2011.




