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Resumo: A desertificação é um fenômeno que promove a perda da capacidade produtiva do 

solo, tornando-o infértil, sendo não apenas um desastre ambiental com um grande problema 

socioeconômico para as populações afetadas. Ao longo dos anos diversas ações de 

enfrentamento têm sido realizadas, principalmente após o PAN BRASIL (2004). Porém, o 

processo de desertificação continua acelerado nas áreas suscetíveis a desertificação (ASD).  

Este trabalho teve como objetivo analisar como as políticas e propostas de políticas públicas 

abordam a problemática da desertificação dos pequenos municípios do Semiárido nordestino, 

e a partir de programas de ação em andamento, analisar como estes indicam caminhos e 

soluções para dirimir os impactos econômicos decorrentes da desertificação. Foi realizada 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Na análise dos 17 documentos coletados, a 

Análise Temática identificou 04 temas (Conceitos; Desafios; Políticas Públicas e Pobreza) 

subdivididos em 12 subtemas. Observou-se que há um padrão de dependência do Estado como 

forma de sobrevivência devido as mudanças climáticas e a baixa pluviosidade da região, 

dificultando a economia agrária e acelerando o processo de desertificação. Além disso, as ações 

são mais focadas na segurança hídrica e convivência no semiárido, ainda falta um maior 

engajamento na promoção do desenvolvimento sustentável. 
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1.Introdução 

 O tema da desertificação tem ganhado força ao longo dos anos, pois esse fenômeno vem 

se tornando cada vez mais evidente. Esse tema tem sido considerado por muitos estudiosos e 

ambientalistas como uma das mais graves questões ambientais da atualidade, gerando 

problemas políticos, econômicos, sociais e culturais. É um problema bastante complexo e tem 

sua origem em muitos fatores, tais como a degradação do solo, dos recursos hídricos, da 

vegetação, mineração, desmatamento e a superpopulação, e tal situação tem gerado graves 

repercussões (DUNCK, 2010).  
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Com o passar dos anos o homem foi transformando o meio que vive para adaptá-lo às 

suas necessidades, a exemplo de desmatamentos e queimadas, como forma de uma ‘melhor’ 

utilização dos recursos escassos para saciar os desejos. O extrativismo vegetal e mineral, assim 

como o superpastoreio das pastagens nativas ou cultivadas e o uso agrícola por culturas que 

expõem os solos aos agentes da erosão, são as principais causas de origem humana relacionadas 

à desertificação (ACCIOLY, 2000). Porém, nesse processo de transformação não foram levados 

em consideração os prejuízos, muitas vezes irreversíveis, causados ao meio ambiente. Trata-se 

de mudanças no clima, das perdas físicas e químicas do solo e da diversidade biológica, dos 

danos aos habitats da fauna e flora, da degradação das bacias hidrográficas, enfim da diminuição 

da qualidade de vida humana. Os recursos naturais existentes no mundo se encontram limitados 

pela degradação descontrolada, afetando diretamente a qualidade de vida na Terra (DUNCK, 

2010). 

As regiões áridas, semiáridas e subúmidas são as mais vulneráveis a desertificação, seja 

pelo fator natural ou pela ação humana. Esse fenômeno atinge as chamadas regiões de terras 

mais secas em todo o planeta, e o tema é tão relevante que foi criado a Convenção Internacional 

das Nações Unidas para Combate à Desertificação (CNUCD), em 1994, o que revela a 

importância de intervenções e ações coletivas para o enfrentamento desse problema global, que 

traz prejuízos não só ao meio ambiente, mas que está relacionado também à extrema pobreza 

da população que mora nas regiões mais afetadas e que sobrevivem da agricultura. 

Esse trabalho tem como objetivo geral analisar como as políticas e propostas de políticas 

públicas abordam a problemática da desertificação dos pequenos municípios do Semiárido 

nordestino. Como objetivo específico, busca identificar, a partir de programas de ação em 

andamento, como estes indicam caminhos e soluções para dirimir os impactos econômicos 

decorrentes da desertificação. Além disso, esse estudo se justifica pela importância em gerar 

conhecimento que reforce a importância da conscientização da sociedade e do poder público 

em relação a esse tema tão relevante, a fim de incentivar a importância do desenvolvimento de 

políticas voltadas ao convívio e enfrentamento da desertificação. 

Esse tema foi escolhido para aprofundarmos o conhecimento sobre um fenômeno que 

atinge a região em que vivemos, e que apesar de ser um tema atual, discutido mundialmente, e 

existir uma notável evolução científica a respeito desse assunto, é notória a falta de 

conhecimento por parte da população e a falta de conscientização do uso sustentável dos 
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recursos naturais como elemento transformador da relação sociedade e meio ambiente. Por isso, 

à luz de um estudo mais aprofundado será possível identificar problemas e buscar soluções 

através de políticas públicas que amenizem o sofrimento da população que reside no Semiárido 

nordestino.  

Portanto, busca-se refletir através de uma análise sobre o tema, e construir conhecimento 

através de literaturas existentes, como artigos, projetos científicos e livros que constituem 

relevância sobre o tema proposto, relacionar o tema desertificação com a questão da pobreza,  

buscar como programas propõem soluções de enfrentamento e combate à desertificação e como  

estão sendo implementadas, como forma de trazer conhecimento e conscientização tanto para 

o poder público como para a  população, para promoção de ações mais efetivas. 

O artigo está organizado em seis seções. Além da introdução, que apresenta o tema e 

objetivos do estudo, na seção 2 são apresentados os aspectos teóricos da pesquisa enfatizando 

o processo de desertificação, os impactos econômicos e sociais resultantes do fenômeno e os 

desafios dos governos na adoção de políticas públicas. Na seção 3 é apresentada a metodologia 

de pesquisa. Na seção 4 são discutidos os resultados obtidos a partir dos dados analisados. Na 

seção 5, são traçadas as principais conclusões do estudo. Por fim, são apresentadas as 

referências que fundamentaram este trabalho. 

2. Referencial Teórico 

2.1 A Problemática ligada ao fenômeno da Desertificação 

O processo de modificação do ambiente natural não constitui nada de novo, no entanto, 

a discussão sobre a desertificação, que não é um problema isolado, e que afeta a todos nós, só 

foi se intensificando a partir da década de 80. Depois que uma grande seca atingiu a África, e 

matou cerca de duzentas mil pessoas e centenas de milhares de animais, durante os anos de 

1968 a 1974, o tema passou a ter importância e ser tratado como um problema de escala mundial 

sendo preocupação de todos no globo, tendo uma convocação quase que imediata das Nações 

Unidas em 1972, sendo realizada a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, em 

Estocolmo (DUNCK, 2010). 

Em 1992, o enfrentamento da situação foi incluído na Agenda 21, elaborada durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro. 

Ainda nessa conferência, foi proposta a criação da Convenção das Nações Unidas para o 

Combate à Desertificação, assinada posteriormente por mais de 100 países também atingidos 
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pelo fenômeno da desertificação. No Brasil, essa preocupação remete-se principalmente à 

região Nordeste do Brasil, mais especificamente o semiárido (AGENDA 21, 1996). 

A desertificação foi definida pela Eco-92 como sendo a degradação da terra nas regiões 

áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações 

climáticas e as atividades humanas (UNESCO, 2003). Segundo a Convenção de Combate à 

Desertificação (CCD), a desertificação é a degradação de terras nas zonas áridas, semiáridas e 

subúmidas secas do planeta. Significa a destruição da base de recursos naturais, como resultado 

da ação do homem sobre o seu ambiente, e de fenômenos naturais, como a variabilidade 

climática. É um processo quase sempre lento que mina, que corrói pouco a pouco a capacidade 

de sobrevivência de uma comunidade (PAN-BRASIL, 2004). Esse fenômeno ocorre por 

diversos fatores, provocando a perda da capacidade produtiva do solo. 

Várias causas são apontadas para o fenômeno da desertificação, com destaque para 

condições climáticas e ações antrópicas, associadas ao crescimento desordenado da população, 

dessa forma, as últimas constatações de desertificação em todo o mundo identificaram 

principalmente a descaso humano, no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente e com 

os recursos naturais, mais especificamente o solo (DUNCK, 2010). 

     Dessa forma, percebemos que o crescimento acelerado e desordenado da população, 

unido ao incremento de técnicas mecânicas e industrializadas para plantio, tem proporcionado 

um processo desenfreado de destruição em várias regiões no Brasil e no mundo, colocando em 

risco a questão da sobrevivência humana nas próximas décadas caso esse processo continue a 

aumentar, sendo esse problema considerado como um dos maiores problemas ambientais nos 

dias atuais.  

Como consequências desse fenômeno, temos impactos ambientais e econômicos. Como 

impactos ambientais temos: redução das áreas cultiváveis, diminuição da produtividade 

agropecuária das áreas afetadas, redução dos recursos hídricos, aumento de areia nas áreas 

afetadas, além do assoreamento dos rios, destruição da fauna e da flora, perda das reservas 

naturais do solo com correlata desidratação e diminuição da capacidade de água e perda da 

cobertura. Como impactos econômicos temos: aumento do êxodo rural e dos problemas sociais 

com crescimento da taxa de pobreza e da fome (migração para áreas urbanas), segregação 

familiar, aumento de doenças, perda de potencial agrícola e perda de receitas econômicas. 
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(MMA-Ministério do Meio Ambiente, 2006). No tópico a seguir, aprofundaremos esta 

discussão em torno dos impactos socioeconômicos. 

2.2 Impactos Socioeconômicos e Relação Desertificação versus Pobreza 

Como impactos econômicos advindos da desertificação podemos identificar a 

diminuição da qualidade de vida e o aumento da pobreza, sendo observado que as populações 

das regiões semiáridas estão entre as mais pobres do mundo. Esses fatores agravam diversos 

problemas já existentes nos centros urbanos. O exemplo disso é a desigualdade de distribuição 

de renda, que apesar de ter diminuído ao longo dos anos, o que se deve ao aumento de políticas 

públicas de distribuição de renda como o programa Bolsa Família, e o PIB per capita ter 

apresentado melhoras, ainda consiste em um dos piores indicadores do país por região. 

   Segundo o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca, criado em 2004 e conhecido como PAN-Brasil, criado com o intuito de 

promover ações de combate à desertificação no Brasil: 

“Há consenso em se identificar a pobreza como fator resultante dos processos 

de desertificação e, simultaneamente, como fator realimentador. Esta 

percepção é corroborada pelo caso brasileiro, no qual se verifica que a 

gradativa perda da capacidade produtiva dos recursos naturais, inclusive da 

fertilidade natural dos solos, reduz de forma inexorável a possibilidade de 

produção de riquezas, acarretando, entre outras consequências, a redução da 

renda das pessoas. As pessoas (ou comunidades) submetidas a tais condições 

tendem – em busca de sua sobrevivência ou da superação de sua condição de 

fragilidade – a pressionar a base de recursos, na maioria das vezes já 

depauperada, aumentando assim os impactos negativos nas esferas ambiental, 

econômica e social” (PAN, 2004, p.77). 

 Notamos que além dos programas de transferência de renda, os pequenos municípios do 

Semiárido atingidos pela desertificação têm como base econômica as aposentadorias, 

principalmente rurais, e o aumento do funcionalismo público. Para Araújo et al. (2014), por se 

observar que a base econômica desses municípios é o aumento do funcionalismo público, 

aposentadorias e transferência de rendas, não há mudança significativa e nem aumento 

expressivo da renda per capita, uma vez que os valores recebidos são utilizados para a 

manutenção da população. Por isso, não existe um saldo disponível para investir na recuperação 

da qualidade ambiental que seria extremamente necessário para reverter o atual quadro de 
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degradação, que tem como reflexo os baixos níveis de produtividade quando comparados a 

outras regiões, o que leva ao déficit econômico, e isso se reflete nos indicadores sociais da 

região.  

Sobre esse tema, Araújo e Lima (2009), trazem algumas reflexões importantes relativas 

aos programas de transferência de renda direcionadas a região do semiárido, que recebe uma 

quantia significativa quando comparada ao seu PIB (produto interno bruto). Segundo os 

autores, mesmo com o crescimento das políticas de transferência de renda ao longo dos anos, a 

região continua com os piores indicadores sociais do país e com sua economia atrasada, com 

exceção de alguns polos de desenvolvimento isolados. Isso ocorre em razão da natureza 

econômica e social da região, que tem como principais fontes de renda: o funcionalismo 

público, aposentadorias (principalmente rurais), e programas como o Bolsa Família. Essas 

fontes de renda assumem tamanho considerável, fazendo com que sejam a maior fonte de renda 

da economia local, e não possuem uma contrapartida, em sua maioria, produtivas, sendo 

utilizadas em sua maioria para a subsistência. Nesse ponto os autores destacam o seguinte: 

“No caso do semiárido, existe pouca renda e quase nenhuma produção, pois a 

região recebe quantidade significativa de recursos, sem contrapartidas 

produtivas significantes, por intermédio dos meios já citados. Ou seja, 

continua a receber mais recursos de caráter não produtivo, ou pouco 

produtivo, do que de outro tipo. Porém, continua tendo péssimos indicadores 

sociais, apesar de alguns recentes avanços” (ARAÚJO; LIMA, 2009, p.47). 

Percebe-se a importância do recurso de caráter produtivo, ou seja, o recurso que é 

aplicado de forma produtiva na geração de renda. A dificuldade desses municípios se dá 

justamente pela dependência de recursos de caráter de subsistência, ou seja, não se tem 

condições de investir para melhorar a condição de vida familiar. 

2.3 Desafios das Políticas Públicas para os Pequenos Municípios do Semiárido Nordestino 

 Percebemos que apesar das políticas públicas já existentes para minimizar os impactos 

econômicos da desertificação no semiárido, como o programa de agricultura irrigada do 

semiárido, o programa de construção de cisternas, programas de crédito e financiamento rural, 

e algumas inciativas de cultivo sustentável, não se consegue ter uma economia agrícola forte e 

competitiva por conta desse fenômeno que limita a capacidade do solo, e que ainda se tem um 

longo caminho a percorrer para que de fato haja desenvolvimento nos municípios atingidos.  
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 A tentativa e os desafios de uma política de desenvolvimento no Nordeste não se 

constituem novidade, diversos programas e projetos já foram implementados na busca por 

tornar a agricultura nordestina competitiva, com avanço para algumas regiões, porém nas áreas 

suscetíveis a desertificação não houve grandes avanços (IPEA, 2019). 

Assim, destaca-se a importância da formulação de políticas públicas voltadas tanto para 

a agricultura sustentável como para a conscientização e disponibilização de recursos técnicos 

para população rural aderir a essa forma de cultivo, com o objetivo de preservar as terras que 

ainda produzem, e a busca de meios de recuperação das terras agricultáveis que sofreram a 

degradação do solo. A agricultura sustentável possui várias definições, mas de forma objetiva 

significa utilizar os recursos disponíveis, o solo, respeitando o meio ambiente e que consiga ser 

economicamente viável, nesse sentido, para ser considerada sustentável deve garantir tanto para 

a sociedade atual como para as futuras gerações, a capacidade de suprir as necessidades 

produtivas e a qualidade de vida no nosso planeta. Suas principais características são: a 

diminuição de adubos químicos, como na agricultura orgânica, criação e uso de sistemas de 

captação de águas das chuvas para a irrigação, quando possível a eliminação de pesticidas, 

adoção do Sistema de Plantio Direto, que preserva a capacidade produtiva do solo, entre outras 

(PRIMA, 2019). 

 Além disso, se faz importante a formulação de políticas públicas que promovam o 

desenvolvimento regional, focando nos pontos fortes e peculiaridades de cada município, 

fazendo com que a população tenha outros meios de sobreviver e se desenvolver. E nesse 

sentido, Araújo e Lima (2009) afirma que o Estado deve buscar igualdade de oportunidade, 

chamando atenção para a priorização da melhoria no nível educacional das regiões mais 

carentes, ao invés de atuar apenas com subsídios, o ideal é trazer investimento produtivo para 

favorecer a distribuição regional da produção, pois uma maior equidade, a longo prazo, favorece 

um maior nível de crescimento econômico.  

 Por isso a necessidade de estudos detalhados das potencialidades de cada município 

envolvido, a fim de se promover políticas públicas e programas capazes de desenvolver a 

economia e com isso gerar renda e uma melhor qualidade de vida a população, além de 

promover uma maior igualdade, pois uma economia baseada em transferências de renda 

dificilmente deixará de ser uma economia de baixa renda por habitante, o que pode 

impossibilitar um desenvolvimento sustentável e a uma independência econômica. 
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3. Aspectos Metodológicos  

Do ponto de vista da sua natureza, o trabalho consiste em uma pesquisa básica, pois tem 

como objetivo gerar conhecimento novos e úteis para o avanço do conhecimento, mas sem 

aplicação prática prevista (PRODANOV; FREITAS, 2013). Quanto aos objetivos, trata-se de 

uma pesquisa exploratória que visa identificar os desafios das políticas públicas voltadas aos 

pequenos municípios do semiárido nordestino, também denominados de ASD (áreas suscetíveis 

de desertificação). Para Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa exploratória contempla 

“investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um 

problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura 

mais precisa ou modificar e clarificar conceitos” (p.188). 

Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica em conjunto com uma 

pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir de material já publicado, 

constituído de livros, artigos científicos, dissertações, sites, entre outros. O objetivo é colocar o 

pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto da pesquisa 

(PRODANOV, FREITAS; 2013, p.54). A pesquisa documental por sua vez, é um procedimento 

que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, análise e compreensão de documentos 

dos mais variados tipos (GARCIA et al., 2016).  

Optou-se por esses dois tipos de pesquisa de forma integrada pela necessidade da 

utilização de fontes secundárias, ou seja, fontes documentais que já passaram pelo crivo 

científico (artigos científicos, livros, teses), e pela utilização de fontes primárias, documentos 

que não passaram por análise científica mas que trazem grandes contribuições na análise dessa 

temática (programas de governo, decretos, reportagens, planos de ação, etc.) (GARCIA et al., 

2016). Nesse sentido, os conhecimentos teóricos e empíricos advindos dessas pesquisas dão 

norte ao trabalho desenvolvido.  

Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois o ambiente 

é a fonte direta dos dados. Segundo Prodanov e Freitas (2013), “há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que não pode ser traduzida em números... O processo e seu significado são os focos 

principais da abordagem” (p.70). 
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O contexto de pesquisa é o dos pequenos municípios do semiárido nordestino que 

convivem com o fenômeno da desertificação.  Nesse sentido, a pesquisa documental nos auxilia 

a enfatizar os diferentes programas de ações na área de convívio e enfrentamento da 

desertificação no Semiárido nordestino, incluindo planos de ação, regulamentos, decretos, e 

matérias jornalísticas online sobre essa problemática. A pesquisa documental é uma técnica que 

se refere à análise dos documentos que contém informações sobre o fenômeno de que deseja 

estudar (GARCIA et al., 2016). 

Após a elaboração e classificação dos dados, o passo seguinte consistiu na sua análise e 

interpretação, que foi feita a partir da Análise Temática (AT), que segundo Braun e Clarke 

(2006), é uma técnica de análise qualitativa caracterizada pela flexibilidade por ser 

essencialmente independente de uma teoria ou epistemologia específica...é a possibilidade de 

uso de uma ferramenta de pesquisa flexível e útil, que pode fornecer uma rica, detalhada e 

também complexa análise de dados (BRAUN, CLARKE; 2006; SILVA et al., 2020).  Por isso, 

após a coleta dos dados, os mesmos passaram por uma seleção que permitiu um filtro mais 

apurado do conteúdo para permitir que o que de fato era mais relevante fosse aprofundado junto 

ao tema através da análise temática.  

Logo após, procedeu-se à interpretação dos dados e a síntese com as respostas as 

perguntas levantadas, a fim de trazer reflexões em torno do tema abordado. Segundo Birochi 

(2015), na etapa da interpretação, os resultados de sua interpretação devem ser apresentados 

com clareza pelo pesquisador, a partir das análises realizadas na etapa anterior. É um processo 

de síntese, onde o pesquisador constrói uma relação entre a teoria e os resultados, destacando 

os achados e propondo, em alguns casos, novas relações entre a teoria e/ou a prática (BIROCHI, 

2015). A seguir são discutidos os principais resultados do estudo. 

4. Discussão dos resultados 

Foram utilizadas como fontes documentais para a análise temática 17 documentos 

(Tabela 01), os quais serão citados, nesta seção a partir das indicações [Doc. 1] a [Doc. 17]. 

Tabela 01 – Classificação dos documentos  

Tipo de Documento Especificação Quantidade 

Programas de Ação de Combate à 

Desertificação  

Programas Estaduais (PE/CE/BA) [Docs. 01 a 03]; 

Programa Nacional (PAN-BRASIL) [Doc. 4] 

4 

Relatórios de Avaliação de 

Políticas Públicas 

Avaliação de Políticas Públicas no Brasil: Uma análise 

do Semiárido - IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) [Doc. 5] 

1 
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Artigos Científicos Temas variados sobre: Desertificação, Pobreza, Desafios 

e Política Pública [Docs. 6 a 12] 

7 

Apresentações Governamentais Agenda 21 [Doc. 13]; Apresentação do PAN-BRASIL 

[Doc. 14] 

2 

Reportagens Desertificação e Pobreza no Nordeste Brasileiro em 

2019, das fontes: G1; Desertificação Avança no 

Nordeste, fonte: Agência Eco Nordeste; Desertificação 

Cresce e ameaça terras do Nordeste, 2018, fonte: Correio 

Braziliense. [Docs. 15 a 17]. 

3 

Fonte: pesquisa documental (2021).  

 A partir da análise temática (AT) dos documentos identificamos quatro (04) temas: 

Conceitos; Políticas Públicas; Desafios; e Pobreza. Associados a estes temas, foram 

identificados doze (12) códigos ou subtemas, compondo um mapa temático (Figura 01) que 

será discutido em seguida.  

Figura 01 – Mapa Temático 

 

Fonte: elaborado pelas autoras (2021).  

 O Tema 01, Conceitos, contempla 03 códigos (ou subtemas): Perda da capacidade 

produtiva do solo; Arenização; e Áreas suscetíveis a Desertificação (ASD). Os programas 

estaduais de combate à desertificação e mitigação das secas têm como diretriz o Programa 

Nacional de Combate à Desertificação (PAN BRASIL), tendo em cada Estado uma lei 

específica ou decreto de implementação do programa, além de ações e políticas públicas 

desenvolvidas de acordo com as suas especificidades. Assim, o conceito de desertificação 

definido em todos os programas analisados é aquele utilizado no PAN BRASIL (2004): 
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“desertificação é a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, 

resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas” [Doc. 

4]. 

De acordo com as reportagens e dados oficiais analisados, os chamados ‘núcleos de 

desertificação’ são áreas (ASD) onde o problema se manifesta de forma mais acentuada no 

Nordeste brasileiro, nos seguintes municípios: Seridó (RN/PB), Cariris Velhos (PB), Inhamuns 

(CE), Gilbués (PI), Sertão Central (PE), Sertão do São Francisco (BA) [Doc. 15 - Fonte G1]. 

 O Tema 02, Desafios, por sua vez, foi identificado nos documentos e contemplado a 

partir de 03 subtemas, quais sejam: Implementação de Políticas Públicas; Convivência no 

Semiárido; e Segurança Hídrica. Os desafios são muitos, e as políticas públicas adotadas através 

dos programas que são comuns aos Estados, muitos desses em parceria com o Governo Federal, 

incluem: construção de cisternas, distribuição de caixas de água, perfuração de poços 

artesianos, dessalinização e sistemas de captação de água da chuva. As políticas propostas para 

lidar com os desafios identificados, o que reforça a conexão deste tema com o Tema 03 

(Políticas Públicas), são focadas na convivência no semiárido e na segurança hídrica da 

população como forma de sobrevivência, como exemplo temos o Programa Água Doce, 

desenvolvido pelo MMA e a Secretária de Desenvolvimento Hídrico e Ambiente Urbano, que: 

“Visa o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso 

à água de boa qualidade para o consumo humano, promovendo e 

disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas de 

dessalinização ambiental e socialmente sustentáveis para atender, 

prioritariamente, as populações de baixa renda em comunidades difusas 

do semiárido...e tem como alcance os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe; e as comunidades do semiárido com 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com menores 

índices pluviométricos, com ausência ou dificuldade de acesso a outras 

fontes de abastecimento de água potável e com maior índice de 

mortalidade infantil.” [Doc. 3, PAE-BA, 2010] 

  Em algumas regiões, com o auxílio da transposição do Rio São Francisco, estão sendo 

desenvolvidas formas de agricultura irrigada, o que permite uma política de desenvolvimento 

econômico, a exemplo dos Polos de Juazeiro e Petrolina com a fruticultura de exportação 
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(IPEA, 2019). Porém, mesmo com todos os investimentos já realizados nos âmbitos dos 

governos Federal e Estaduais, as áreas em processo de desertificação continuam em 

crescimento acelerado, conforme destacado em um dos documentos analisados: 

“Uma população de 35 milhões de pessoas está sujeita a experimentar 

fortes perdas agrícolas, assistir à escalada de doenças e, sem alternativa, 

ter de procurar outro lugar para viver. Os danos econômicos são 

incalculáveis. Essas pessoas moram em 1.488 municípios de 11 estados, 

incluindo todo o Nordeste, o norte de Minas Gerais e o do Espírito 

Santo. São vítimas da desertificação. Para ter ideia da gravidade do 

problema, há cinco anos o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) e o 

Ministério do Meio Ambiente calcularam que 230.000 km; estavam 

virando deserto. Em 2018, a área passou para 1.340.863 km; alta de 

482%.” [Doc. 17, Fonte: Correio Braziliense, 2018] 

 Ponto em comum aos documentos analisados é o posicionamento de que as políticas 

públicas relacionadas ao combate à desertificação devem ter três vertentes de combate: 

desertificação, pobreza e desigualdade, além do foco em desenvolvimento sustentável e a 

necessidade de investimentos. Esses aspectos foram identificados no âmbito do Tema 03, 

Políticas Públicas, o qual suscitou 03 códigos: Investimento; Desenvolvimento Sustentável; e 

Combate à Desertificação, Pobreza e Desigualdade.  

 O principal embate está no alto custo de implementação de tais políticas, tendo em vista 

que a possível recuperação das áreas desertificadas tem um custo altíssimo, e existe um longo 

caminho a percorrer em relação à erradicação da pobreza e da desigualdade social nessas áreas 

onde há grande dependência do Estado como forma de sobrevivência. Esta questão é descrita 

no trecho a seguir: 

“O processo de desertificação é lento e silencioso. A recuperação de 

terras degradadas é demorada e o custo é altíssimo. Tendo em vista essa 

realidade, qualquer ação no sentido de promover usos mais sustentáveis 

dos solos é mais que bem-vinda” [Doc. 16 – Fonte: Eco Nordeste, 

2020]. 

Este apontamento quanto ao uso mais sustentável dos solos corrobora a visão de Araújo 

e Lima (2009) à medida que estes afirmam a necessidade do Estado não apenas atuar com 
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subsídios, mas trazer investimento produtivo, posto que uma maior equidade a longo prazo, 

favorece um maior nível de crescimento econômico. 

Nesta direção, a Lei Estadual nº 14.091/2.010 de Pernambuco em seu art. 4º, que 

estabeleceu a Política Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, 

traz como alguns dos objetivos de políticas públicas a serem implementadas:  

“I - Prevenir e combater o processo de desertificação e recuperar 

as áreas afetadas no território do Estado de Pernambuco; 

II - Proteger, monitorar e efetuar controle socioambiental dos 

recursos naturais das áreas afetadas e susceptíveis à 

desertificação, através de mecanismos adaptados às condições 

socioambientais da região; 

III - Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas e 

tecnológicas voltadas ao desenvolvimento sustentável no 

semiárido pernambucano e à preservação e conservação do 

Bioma Caatinga; 

IV - Fomentar e apoiar práticas sustentáveis, tais como a 

agroecologia e o manejo florestal sustentável de uso múltiplo, na 

agricultura familiar e demais arranjos produtivos, garantindo a 

valorização e a utilização sustentável dos recursos naturais 

nativos e da agrobiodiversidade para a autonomia e segurança 

alimentar e nutricional da população da região” [Doc. 1, PAE-PE, 

2010, p.3] 

 Outro tema identificado nos documentos, e ligado ao Tema 03, é o Tema da Pobreza 

(Tema 04), com 03 subtemas: Baixo PIB e IDH; Dependência de Programas de Assistência 

Social; e Transferência de Renda. Observou-se a partir dos documentos que a dependência de 

transferência de renda e de programas socias, além do baixo índice de IDH e PIB dos pequenos 

municípios afetados pela desertificação, são um ponto em comum nos estados da região 

nordeste, promovendo um alto índice de migração para os grandes centros urbanos, em especial 

os mais jovens, em busca de oportunidades de emprego, o que promove uma grande 

concentração nas periferias das grandes cidades, elevando ainda mais o índice de desigualdade 

e pobreza dessa população [Doc. 14, PAN BRASIL]. 
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 No tocante a esta vertente, o PAE-CE (Programa de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca do Ceará) explicita mais claramente essa relação entre 

Desertificação e pobreza, ao nos afirmar que: 

“O processo de desertificação pode ser compreendido como um agente 

causador da pobreza e também uma consequência desta. À medida que 

a desertificação compromete a fertilidade do solo, a qualidade e a 

disponibilidade dos recursos hídricos, a produtividade das culturas, a 

quantidade de terra arável, a produção de alimentos nutritivos para a 

subsistência e comercialização acentuam-se os problemas sociais como 

desemprego, baixo nível de renda e êxodo rural e agrava-se a condição 

de pobreza.” [Doc.2 - PAE-CE, 2010, p.59) 

 Dessa forma, o PIB dos pequenos municípios afetados pelo fenômeno da desertificação, 

segundo Araújo et al. (2014), com fonte do IBGE (2010), nos informa que: 

“Enquanto o PIB per capita brasileiro em 2010 foi de R$ 19.763,93, o 

do Nordeste foi de R$ 9.561,00, sendo o de menor valor no comparativo 

regional. Por sua vez, o PIB per capita dos 1.133 municípios que 

compõem o Semiárido, incluindo-se os de Minas Gerais é de 

aproximadamente R$ 5.262,00, que demonstra a grande diferença dos 

indicadores do Semiárido em relação ao restante do Brasil e mesmo em 

relação à Região Nordeste.” [Doc. 6 – Araújo et al., 2014, p. 109].  

 Observa-se dessa maneira que os três pilares: desertificação, pobreza e desigualdade 

estão extremamente relacionados e precisam de ações mais efetivas na promoção de soluções. 

5. Considerações Finais 

 Este trabalho teve como objetivo analisar como as políticas e propostas de políticas 

públicas abordam a problemática da desertificação dos pequenos municípios do Semiárido 

nordestino. Buscou ainda identificar, a partir de programas de ação em andamento, como estes 

indicam caminhos e soluções para dirimir os impactos econômicos decorrentes da 

desertificação.  A Análise Temática realizada indicou quatro temas - Conceitos; Políticas 

Públicas; Desafios; e Pobreza – subdivididos em doze subtemas.  

A pesquisa identificou a extrema importância de se trazer a luz o fenômeno da 

desertificação, que apesar de não ser novo continua sendo tão atual e relevante, principalmente 
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para a população afetada. Dessa forma, precisamos pensar nesse fenômeno sob duas 

perspectivas de enfrentamento: meio ambiente e o problema socioeconômico.  

Os estados afetados enfrentam diversos desafios, e cada um de acordo com sua 

especificidade vem desenvolvendo políticas públicas locais, tendo como diretriz o PAN 

BRASIL, porém o problema continua se agravando nas áreas suscetíveis a desertificação.   

É inegável que muitas ações foram promovidas ao longo dos anos pelos poderes 

públicos, existem muitos projetos, contudo essas ações são mais focadas na segurança hídrica 

e na convivência no semiárido e ainda falta um maior engajamento na promoção do 

desenvolvimento sustentável, que promoveria uma maior independência econômica dessa 

população dos projetos de assistência social. 

A iniciativa sobre essa temática teve como objetivo entender como o processo de 

desertificação atinge a população dos pequenos municípios do semiárido nordestino, e foi 

possível perceber que existe esse padrão de dependência do Estado (em todas as esferas), como 

forma de sobrevivência devido as mudanças climáticas e a baixa pluviosidade da região, o que 

dificulta a economia agrária e acelera o processo de desertificação. 

Dessa forma, podemos concluir que é necessário uma maior integração por parte da 

sociedade (população e iniciativa privada), poderes públicos e da área científica (pesquisadores, 

universidades, profissionais de áreas específicas etc.) para estudos mais aprofundados em duas 

vertentes: recuperação do solo e desenvolvimento sustentável com foco não apenas na 

agricultura, mas na promoção de atividades econômicas paralelas de acordo com a 

especificidade da região. Além disso, é preciso trazer esse tema ao debate, promovendo uma 

campanha de conscientização para a população que faz uso do solo, como forma de prevenção.

 Sugerimos o aprofundamento deste debate e ampliação do conhecimento, a partir do 

engajamento em futuras pesquisas, acerca do fenômeno da desertificação e seus impactos. O 

conhecimento tem o poder de transformar, por isso se houver um despertamento maior para a 

urgência desse tema e todos agirem de maneira integrada, haverá soluções mais assertivas a 

serem implementadas.  
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