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GESTÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DO PROBLEMA DA
DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
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Dezembro, 2005.

Orientador: Sérgio Marques Júnior, Dr.
Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção.

O objetivo deste trabalho foi investigar a percepção ambiental de:
•

Detentores de conhecimento popular acerca do processo de desertificação no RN.

•

Detentores de conhecimento científico acerca do processo de desertificação no RN.

•

Pontos focais no combate à desertificação do RN e representante do ministério público
que atuasse na promoção de articulação interinstitucional (e/ou ações relacionadas) ao
processo de desertificação no RN.
A pesquisa foi realizada em Natal-RN e em dois municípios da região do Seridó (RN):

Caicó e Currais Novos. A pesquisa realizada, que é enquadrada como exploratória, contou
com 22 pesquisados e abordou:
•

A propensão/intensidade da desertificação no RN e no Seridó;

•

Avaliação do conhecimento do pesquisado, acerca do assunto ‘desertificação’;

•

Problemas no combate à desertificação;

•

Causas da desertificação;

•

Perfil dos pesquisados.
Os resultados obtidos apontam que a desertificação é mais grave na região do Seridó

que no Estado como um todo, sendo a falta de preocupação da população afetada pelo
processo e a escassez de recursos governamentais, indicadas como principais problemas no
combate ao fenômeno. Perda de produtividade agrícola e elevação da migração para os
centros urbanos evidenciaram-se como as principais conseqüências do processo, que tem na
escassez de água, no desmatamento e na retirada de argila (sendo esse último, fator regional),
VI

variáveis de destacada importância na influência ao surgimento do processo de desertificação
do RN

Palavras-chave: desertificação, degradação da terra, terras áridas.
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The objective of this study was to investigate the environmental perception of:
•

People with common-sense knowledge on the desertification process in RN.

•

People with scientific knowledge on the desertification process in RN.

•

Focal points in the combat at desertification of the RN and public ministery representant
with actions in interinstitutional articulations promoter (and/or relative actions) at the
desertification process in the RN.
The research was carried in the city of Natal-RN and in two small cities of the Seridó

region (RN): Caicó and Currais Novos. The research carried, is classified as exploratory and
22 people were interviewed. The research includes:
•

The propension/intensity of the desertification in the RN and in the Seridó region;

•

Evaluation

of the

knowledge

of those

interviewed,

concerning

the

subject

‘desertification’;
•

Problems in order to combat desertification;

•

Causes of desertification;

•

The profile of the interviewed.
The results of this present study indicate that the a desertification process is more

agressive in the Seridó region than in the state of RN, being the two following: the absence of
preocupation of the affected population with the process and the escarcity of governamental
recurses, indicates how problems greather in the combat to the phenomen. Decreasing of
VIII

produtivity in the agriculture and increasing of the migration to the urbans centers have been
the main consequences of the process, that have at water scarcity, deforestation and extraction
of argil (being this, regional factor), relevant variables in the influence to the surgiment of the
desertification process of the RN

Key-words: desertification, land degradation, arid lands.
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Capítulo 1
Introdução

O objetivo deste trabalho foi investigar a percepção de detentores de informação da
área ambiental acerca do problema da desertificação no Estado do Rio Grande do Norte, a
partir da sintetização das opiniões de tais profissionais sobre questões relacionadas ao
problema já citado.
Este capítulo apresenta uma breve contextualização referente à desertificação, os
objetivos, a relevância e a estrutura geral do trabalho.

1.1

Contextualização
Em muitos lugares do mundo, atividades econômicas ligadas ao uso do solo, como a

agricultura, têm bastante relevância na geração de renda. Como exemplos, podem ser citados
vários países africanos – cuja participação do setor primário no PIB ainda é muito elevada,
quando tomamos como padrão comparativo, países do G7 – e, mesmo, regiões de países
desenvolvidos (como as regiões estadunidenses que concentram grandes produções de milho e
soja). Porém, quando a prática agrícola é feita de forma intensa, mudanças que favorecem o
declínio da produtividade do solo são impostas ao mesmo (impactos são gerados). Da mesma
forma que esse, outros fatores – inclusive climáticos – causam degradação à terra. Quais
seriam as conseqüências para tais áreas e para o mundo, se o solo passasse por um processo
degradativo que ocasionasse perda gradual de produtividade ? Algumas (conseqüências) que
podem ser encontradas na literatura são:
•

Com a queda na produtividade agrícola, indivíduos que tiram da agricultura o seu
sustento, tenderiam a migrarem, para outras regiões, na tentativa de satisfazer suas
necessidades de subsistência;

•

O surgimento de movimentos populacionais originados das regiões afetadas pela queda
gradual da produtividade agrícola, com destino a outras localidades, pode agravar
problemas possivelmente já existentes, nas regiões que se tornarem receptoras de tal fluxo
de pessoas:

déficit habitacional, desemprego, segurança pública ineficaz, falta de
1

saneamento básico, escassez de água potável, serviços de saúde pública insuficientes para
atender a demanda, déficit de vagas nas escolas públicas, dentre outros.
•

A produção mundial de alimentos tenderia a declinar ou, na tentativa de se compensar a
queda na produtividade do solo, agricultores poderiam elevar a área de plantio, inclusive
com a realização de desmatamento, o que seria uma contribuição à destruição de habitats.
Mesmo que consideremos os impactos gerados pela degradação dos solos apenas nas

regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, estaríamos delimitando 1/3 da superfície do
planeta, área essa que abriga mais de 1 bilhão de pessoas e responde por quase 22% da
produção mundial de alimentos (BRASIL, 1999, p. 07).
A degradação das terras em tais regiões de baixa pluviometria, recebe, de acordo com
a Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente – ECO 92 – realizada no Rio de
Janeiro no ano de 1992, um nome especial: desertificação. A ECO 92 definiu desertificação
como sendo: “A degradação das terras nas regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas,
resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas.”
(SECRETARIAT

OF

THE

UNITED

NATIONS

CONVENTION

TO

COMBAT

DESERTIFICATION, 2000, p. 12).
Mais de 110 países, dentre os quais está o Brasil, apresentam áreas com potencial para
o surgimento da desertificação. Quase 75% das terras secas da África e outros 1,4 bilhão de
hectares, na Ásia, estão afetados pela desertificação. Entretanto, observa-se que o problema
não é limitado apenas aos países ou regiões em desenvolvimento: a região do planeta que
apresenta a mais alta proporção (74%) de terras secas desertificadas é a América do Norte. O
problema custa ao mundo cerca de 42 bilhões de dólares por ano, sendo que uns 9 bilhões
apenas na África. (SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS CONVENTION TO
COMBAT DESERTIFICATION, 2000).
No Brasil, as áreas propensas ao desenvolvimento do processo de desertificação
encontram-se na região Nordeste e no norte de Minas Gerais, ocupando mais de 900.000 km2
e abrigando aproximadamente 18 milhões de pessoas, muitas delas tendo a agricultura,
pecuária e/ou ambos, como meio de subsistência. Hábitos tradicionalistas inter-gerações,
dificuldade em absorção de novas tecnologias e relação paternalista para com o Estado são
características marcantes do semi-árido. Isso, aliado ao aumento populacional e à expansão
dos mercados, tem conduzido à exploração excessiva do ambiente e ao virtual esgotamento da
biodiversidade (INSTITUTO INTERAMERICANO DE

COOPERAÇÃO PARA A

AGRICULTURA, [200-?a]; BRASIL, 2004; MENDES, [200-?] apud SCHENKEL;
MATALLO JÚNIOR, 2003).
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Combater a desertificação, não tem se revelado ser algo fácil.

Além dos custos

geralmente elevados, há outros obstáculos, como (ARAÚJO et al, 2002; MATALLO
JÚNIOR, 2001):
•

Ausência de métodos de estudo consensuados;

•

Falta de metodologia consensuada de avaliação econômica;

•

Falta de consenso acerca de indicadores a serem utilizados no estudo e monitoramento do
fenômeno.
Dessa forma, apesar de a degradação do solo não ser assunto novo, ainda há lacunas e

carências de estudos e produção de trabalhos tendo a desertificação como tema.

1.2

Objetivo
Este trabalho teve como objetivo investigar a percepção de detentores de informação

da área ambiental acerca do problema da desertificação no Estado do Rio Grande do Norte.

1.3

Relevância da pesquisa
1.3.1 Relevância teórica
Contribuir para o meio acadêmico, com informações acerca do status quo da

desertificação, a partir de um estudo exploratório acerca do problema.

1.3.2 Relevância prática
Contribuir com o poder público para a definição de estratégias corretivas e/ou
preventivas, visando, ao menos, minimizar os impactos gerados pelo processo de
desertificação no Estado do Rio Grande do Norte.

1.4

Estrutura do trabalho
No capítulo 01 é realizada uma breve contextualização acerca da desertificação, os

objetivos, a relevância e a estrutura geral do trabalho.
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O capítulo 02 aborda a desertificação e seus impactos, sejam eles ambientais ou na
qualidade de vida; os indicadores de desertificação, as divergências técnicas acerca dos
mesmos e um relato sobre experiências no combate ao processo.
No capítulo 03 é apresentada a metodologia adotada para a investigação da percepção
dos detentores de conhecimento dos fatores ligados ao processo de desertificação no Estado
do Rio Grande do Norte, bem como suas conseqüências, status quo e possíveis medidas a
serem adotadas para tentar, quer corretiva ou preventivamente, ao menos amenizar o possível
problema, isso tudo na visão de detentores de informação na área ambiental.
O capítulo 04 apresenta os resultados encontrados na pesquisa junto a detentores de
informação na área ambiental, as análises feitas e seus respectivos resultados.
No capítulo 05 é apresentada uma síntese geral do trabalho, com as conclusões e
análise crítica quanto aos objetivos, recomendações acerca deste, direções de pesquisas e
limitações do trabalho.
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Capítulo 2
Referencial teórico

2.1

Breve histórico da desertificação
A desertificação é uma forma extrema de degradação da terra, quando a cobertura
vegetal se encontra completamente danificada, enquanto que a degradação de terras
pode ser qualquer atividade que comprometa o equilíbrio do ambiente natural.
Vários podem ser os agentes degradantes do ambiente, mas o homem, tanto o
humilde quanto o sedento de poder são as maiores ameaças ao meio ambiente.
(SILVA, 1999, p.40).

A palavra desertificação foi primeiro utilizada pelo francês A. Aubreville, em 1949
(RHODES, 1991), para referir-se a áreas em processo de degradação – em decorrência do uso
predatório de seus recursos – na África tropical, (CONTI, 1998).
A degradação do solo é algo tão antigo quanto a civilização: na literatura Suméria, há
mais de 4.000 anos, há evocações de descrições de desertificação. (SECRETARIAT OF THE
UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION, 2000).

Mas,

segundo o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura ([200-?b]) – IICA:
A desertificação começou a ser discutida pela comunidade científica nos anos 30,
decorrente de um fenômeno ocorrido no meio oeste americano conhecido 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
motivou os cientistas a iniciarem um conjunto de pesquisas e a mencionarem tal
processo como sendo o da desertificação [...].

O fenômeno ocorrido (Figuras 2.1 e 2.2) na região conhecida como Dust Bowl
provocou:
[...] mais de 200 tempestades de poeira densa [...] criando redemoinhos de mais de 6
metros de altura. A causa inicial foi atribuída ao vento e à seca de 1931 a 1934.
Mas na verdade o principal motivo foram os séculos de práticas agrícolas
inadequadas, com aragem de terras em sulcos longos e retos, deixando os campos
desnudos para prática da agricultura. (DISTRITO FEDERAL, [200-?]).
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Figura 2.1: Tempestade de pó (dust storm) ocorrida na região do Dust Bowl.
Fonte: BONNIFIELD ([200-?]).

Figura 2.2: Tempestade de pó (dust storm) em Kansas.
Fonte: BONNIFIELD ([200-?]).
Porém, foi somente no início da década de 70, quando, em uma região conhecida
como Sahel (a palavra ‘sahel’ é derivada da palavra árabe para ‘borda’; o Sahel seria uma
‘borda’, região fronteiriça entre o deserto do Saara e uma porção de terras férteis ao seu sul ––
mais precisamente, uma zona de 200 a 400 km de largura, centrado na latitude 15 graus norte,
6

que engloba Cabo Verde e porções territoriais do Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso,
Nigéria, Chade e Sudão (RHODES, 1991)) ocorreu uma grande escassez de chuvas –– a
região experimentou precipitações pluviométricas anuais bem abaixo do normal –– que
perdurou por vários anos (até 1985) e centenas de milhares de pessoas morreram de fome, é
que o mundo reconheceu os impactos socio-econômicos e ambientais (Figura 2.3) do
problema

(INSTITUTO

INTERAMERICANO

DE

COOPERAÇÃO

PARA

A

AGRICULTURA, [200-?b]; TOLBA, 1987) e, em 1977, foi realizada em Nairóbi (Quênia) a
Conferência das Nações Unidas Sobre Desertificação (UNCOD – United Nations Conference
on Desertification), após o problema pelo qual passava o Sahel tornar-se notícia diária na
imprensa internacional (TOLBA, 1987). Segundo Nebel e Wright (1998), o que ocorreu no
Sahel teve a influência de anos de práticas agrícolas inadequadas – que podem ter sido
potencializadas pela mudança climática (redução acentuada das precipitações pluviométricas
anuais). Em alusão às mudanças climáticas, o PAN-BRASIL (BRASIL, 2004, p.24) diz:
Essas mudanças levam a uma excessiva pressão sobre os recursos naturais e adoção
de estratégias de sobrevivência que exaurem os recursos pelo uso da terra, cujas
causas imediatas são o uso inapropriado e a degradação do solo, água e vegetação;
perda da diversidade vegetativa e biológica, afetando a estrutura e a função do
ecossistema.

Figura 2.3: Desertificação na área de um rio, no Senegal. Fonte: UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (2004).
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2.2

Impactos ambientais relacionados à desertificação
A mais pervasiva e danosa força que provoca a perda da camada arável do solo

(topsoil) é a erosão, processo no qual partículas de solo e húmus são carreadas pela água ou
vento. Quando a cobertura vegetal, que protege o solo contra todas as formas de erosão é
comprometida, abre-se caminho para a ação erosiva que, pode originar um círculo vicioso
degradativo da terra: o solo que sofre a ação da erosão vai perdendo a capacidade de apoiar o
desenvolvimento da vegetação (perda da camada arável do solo), ou seja, há o decréscimo
gradativo da cobertura vegetal (tendência a ficar desnudo) e, por conseqüência, mais exposto
à ação da água e do vento, os quais terão suas ações erosivas intensificadas. O círculo vicioso
continua até que é gerada uma paisagem desértica e sem apoio ao surgimento de vida.
(NEBEL; WRIGHT, 1998).
Sampaio et al (2003), em referência à Convenção Mundial de Combate à
Desertificação, cita a erosão do solo como uma das causas da desertificação. E diz que a
erosão:
[...] é a mais irreversível das deteriorações porque a formação de solo é um processo
muito lento e as camadas atuais, em geral, são o resultado de centenas ou milhares
de anos. Uma redução drástica na camada pode levar a uma espessura incompatível
com muitas espécies de plantas. [...] As enormes voçorocas do núcleo de Gilbués
são sua marca mais flagrante de desertificação. Sem dúvida, a erosão é um dos
principais processos na cadeia de desertificação [...]. (SAMPAIO et al., 2003, p. 3031, grifo nosso).

Segundo Nebel e Wright (1998), as principais práticas que expõem o solo à ação da
erosão são:
•

SOBRECULTIVO (overcultivation) –– A demanda econômica ou alimentar
causam o abandono da rotação de culturas, a degradação e a erosão excedem o
processo regenerativo do solo, provocando um gradual declínio em sua qualidade.
(NEBEL; WRIGHT, 1998). “As perdas por erosão podem levar muitos anos até
causarem redução marcante na produtividade agrícola e, embora sejam
reconhecidas pelos agricultores, seu efeito lento pode ser desprezado.”
(SAMPAIO et al, 2003, p. 30-31).

•

DESMATAMENTO (deforestation) –– Se uma floresta é cortada e o solo fica
desnudo, gotas de chuva saturam a camada arável do solo e uma massa de água
escorre por declives, conduzindo um subsolo barrento, que continua a erodir
(NEBEL; WRIGHT, 1998). “A erosão tende a ser maior com a retirada da
cobertura vegetal [...]. Assim, áreas descobertas podem ter perdas grandes de solo
[...].” (SAMPAIO et al, 2003, p. 30). O problema do desflorestamento é
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especialmente agudo com as florestas tropicais, que continuam a ser desmatadas a
uma taxa de 16,9 milhões de hectares por ano, de acordo com a FAO (NEBEL;
WRIGHT, 1998).
•

PASTOREIO EXCESSIVO (overgrazing) –– Áreas (campos) que recebem poucas
chuvas, sendo assim não propícias para apoiar o cultivo agrícola, têm
tradicionalmente sido usadas para a pastagem de animais domésticos. Da mesma
forma, áreas de floresta têm sido clareadas (desmatadas) para o pasto. Muitas
vezes, tais terras sofrem com a prática excessiva da ação de pastar, fazendo com
que a produção de pasto por parte do solo seja insuficiente, falha, no atendimento à
demanda, causando o empobrecimento do mesmo – o que pode ser interpretado
como degradação do solo, com possível perda difusa da cobertura vegetal que
serve de alimento aos animais e posterior ação erosiva por parte do vento e da água
– e conseqüente processo de desertificação. (NEBEL; WRIGHT, 1998).

Além das práticas acima mencionadas, também a irrigação inadequada é tida como
sendo uma atividade que favorece o desenvolvimento do processo de desertificação.
De um modo geral, os solos situados em regiões áridas e semi-áridas, quando
submetidos à prática da irrigação, apresentam grandes possibilidades de se tornarem
salinos, desde que não possuam sistemas adequados de drenagem e não sejam
adotados manejos preventivos ou corretivos, adequada e oportunamente. Estudos
realizados pela FAO 50 informam que de 20% a 30% das áreas irrigadas em regiões
áridas e semi-áridas necessitam de reforço de drenagem para evitar a salinização.
Neste sentido, a irrigação e a drenagem constituem processos afins, que devem ser
realizados conjuntamente. (BRASIL, 2004, p. 52)

Em todo o mundo, a área total de terras irrigadas aumentou bastante nas últimas
décadas. A irrigação, o fornecimento de água a campos agrícolas por meios artificiais, tem
aumentado consideravelmente a produção agrícola em regiões que recebem, tradicionalmente,
poucas chuvas. No entanto, a expansão da produção agrícola tem sido compensada por uma
tendência: a salinização. Segundo Thomas e Middleton (1993), a salinização é um problema
associado a métodos de irrigação, que prejudica a produção agrícola – a salinização é
considerada uma forma de desertificação. Diz-se que um solo submetido à irrigação está
salinizado quando a concentração de sais nesse terreno se eleva a ponto de prejudicar o
rendimento econômico das culturas – segundo Nebel e Wright (1998), a irrigação com água
que possua (esteja na faixa) pelo menos 200 a 500 ppm (partes por milhão) de sais
dissolvidos, favorece o surgimento da salinização: a água aplicada pela irrigação vai
evaporando e, os sais nela dissolvidos vão gradativamente se acumulando no solo, tornando-o
salino.
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A salinização do solo afeta a germinação e a densidade das culturas, bem como seu
desenvolvimento vegetativo, reduzindo a produtividade das lavouras. Nos casos limites, a
salinização pode levar a morte generalizada das plantas, inviabilizando o cultivo das terras
afetadas (BRASIL, 2004).
As atividades degradadoras do solo, acima listadas (sobrecultivo, desmatamento,
pastoreio excessivo e irrigação inadequada) enquadram-se como sendo uma desertificação
antrópica, de acordo com as duas modalidades de desertificação relatadas por Conti (1998):
desertificação ecológica (ou antrópica) e desertificação climática (ou natural).
•

Desertificação ecológica (ou antrópica):
[...] ocorre quando os ecossistemas perdem sua capacidade de regeneração,
verificando-se a rarefação da fauna e a redução da superfície coberta por vegetação,
seguida do empobrecimento dos solos e da salinização. A ação do Homem quase
sempre está na origem dessa modalidade de desertificação através da retirada
predatória –– e em grande escala –– dos recursos, daí porque também é chamada de
desertificação antrópica. (CONTI, 1998, p. 67, grifo nosso).

•

Desertificação climática (ou natural):
“[...] corresponde à redução progressiva das chuvas, determinada por causas

naturais, como, por exemplo, alterações na atividade solar, mudanças na temperatura
de águas oceânicas, fenômenos geológicos etc.” (CONTI, 1998, p. 66).
As modalidades de desertificação podem agir de forma conjunta, potencializando o
processo de desertificação.

A ocorrência do pastoreio excessivo (ação antrópica) por

exemplo, provoca a remoção da cobertura vegetal que dá proteção ao solo, abrindo caminho
para a ação erosiva, por exemplo, da água da chuva e/ou do vento (agentes naturais). (CONTI,
1998; NEBEL; WRIGHT, 1998; SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS
CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION, 2000).

Conti (1998, p. 67) em

referência à desertificação antrópica, diz que “O processo pode ser agravado se coincidir com
a ocorrência de estiagens severas e freqüentes [...]”.

2.3

Indicadores de desertificação
Foi o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP – United Nations

Environmental Program), quem patrocinou a primeira tentativa de formulação de um sistema
de indicadores de desertificação, quando estava-se a preparar a Conferência de Nairóbi
(Quênia), em agosto de 1977. Apesar de mais de 25 anos terem se passado e das muitas
tentativas que vêm sendo feitas, praticamente não existe consenso acerca da adoção de
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metodologias de indicadores de desertificação. “Como resultado, proliferam os `sistemas de
indicadores`, e os modelos explicativos se enfraquecem, não gerando instrumentos eficazes
para enfrentar o problema.“ (MATALLO JÚNIOR, 2001, p. 69).
Rodrigues (1997 apud MATALLO JÚNIOR, 2001) foi o autor do mais completo
trabalho de levantamento bibliográfico feito sobre a desertificação no Brasil, elaborado para o
Plano Nacional de Combate à Desertificação. Dos 56 títulos que foram analisados, 15 fazem
referência a indicadores e apenas 5, de forma mais consistente, os usam em suas análises
(MATALLO JÚNIOR, 2001).

Os autores mencionaram um total de 139 indicadores

diferentes, dos quais, aproximadamente metade eram superpostos (RODRIGUES, 1997 apud
MATALLO JÚNIOR, 2001). Assim, a triagem e agrupamento dos mesmos (dos indicadores)
mostra um total de 70 indicadores distintos (MATALLO JÚNIOR, 2001).
Sampaio et al (2003), além de proposta própria, exibe vasta lista de indicadores de
desertificação e de propensão à desertificação, propostos por diferentes grupos: Ferreira et al
(1994), Vasconcelos Sobrinho (1983), Viana e Rodrigues (1999), IV Reunião Regional da
América Latina e Caribe (1999). A listagem de indicadores dá uma idéia das divergências
existentes sobre o tema, destacando-se a quantidade (dezenas) e a diversidade de indicadores
propostos –– cita-se, por exemplo: “alunos/professor”, “habitantes/médicos”, “assentamento
recente”.
Segundo Sampaio et al (2003), deve-se separar a medida de propensão à desertificação
da medida de ocorrência de desertificação, pois, são coisas distintas, embora relacionadas ––
“A ocorrência da mesma intensidade de desertificação em duas áreas é mais grave na área
onde a susceptibilidade é maior.” (SAMPAIO et al, 2003, p.53).
Sampaio et al (2003) propõe a criação de dois índices:
•

Índice de propensão à desertificação;

•

Índice de desertificação.

Os dois índices propostos teriam 5 e 4 sub-índices, respectivamente, e cada sub-índice
possuiria 3 níveis (ver Figuras 2.4 e 2.5): fraco (nível 1), moderado (nível 2) e forte (nível 3).
Assim, o índice de propensão à desertificação seria representado por cinco algarismos, cada
um podendo variar de 1 a 3 – exemplo: 3-3-2-1-2. Raciocínio idêntico é válido para o índice
de desertificação, com a ressalva de que ao invés de cinco, teríamos apenas quatro algarismos
–– exemplo: 2-2-1-3. Se o sub-índice ambiental (sub-índice de propensão à degradação
ambiental) estiver no nível 2, pelo menos, e qualquer dos sub-índices restantes também, é
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proposto que tais resultados já mereçam a denominação de desertificação. (SAMPAIO et al,
2003).
Índ ice de pro pensão
à desertificação.

S ub-índ ice de
cob ertu ra vegetal
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(nível 3)
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(n ível 3 )

F orte
(n ível 3 )

F orte
(nível 3)

F orte
(nível 3)

Figura 2.4: Esquema do índice de propensão à desertificação proposto por Sampaio et al
(2003). Fonte: Desenho esquemático do autor deste trabalho; informações
constantes em tal desenho esquemático obtidas em Sampaio et al (2003, p. 62-70).
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Figura 2.5: Esquema do índice de desertificação proposto por Sampaio et al (2003). Fonte:
Desenho esquemático do autor deste trabalho; informações constantes em tal
desenho esquemático obtidas em Sampaio et al (2003, p. 71-75).
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Conti (1998, p. 68) cita 13 indicadores para as duas modalidades em que classifica a
desertificação (Quadro 2.1):
Quadro 2.1: Indicadores das duas modalidades de desertificação, segundo Conti (1998).
MODALIDADE DE DESERTIFICAÇÃO

INDICADORES
• Elevação da temperatura média;
• Agravamento do déficit hídrico dos solos;
• Aumento do escoamento superficial (torrencialidade);
• Intensificação da erosão eólica;
• Redução das precipitações;
• Aumento da amplitude térmica diária;
• Diminuição da umidade relativa do ar.

Climática (ou natural)

• Desaparecimento de árvores e arbustos
(desmatamento);
• Aumento das espécies espinhosas (xerofíticas);
• Elevação do albedo (maior refletância na
faixa do infravermelho);
• Mineralização do solo (perda de húmus em
encostas com mais de 20º de inclinação);
• Forte erosão do manto superficial (formação de voçorocas);
• Invasão maciça das areias.

Ecológica (ou antrópica)

Fonte: Conti (1998, p. 68).

Dregne (1997 apud CONTI, 1998, p. 69), classifica a intensidade da desertificação em
4 diferentes graus (níveis), como exibe-se a seguir (Quadro 2.2), com suas respectivas
características:

Quadro 2.2: Graus (níveis) de desertificação.
GRAU DA
DESERTIFICAÇÃO
Fraca
Moderada
Severa
Muito severa

CARACTERÍSTICAS
Pequena deterioração da cobertura vegetal e dos solos.
Grande deterioração da cobertura vegetal e surgimento de areia.
Indícios de salinização dos solos. Formação de voçorocas.
Ampliação das áreas sujeitas à formação de voçorocas e surgimento de dunas. Avanço da erosão eólica.
Desaparecimento quase completo da biomassa.
Impermeabilização e salinização dos solos.

Fonte: Dregne (1997 apud CONTI, 1998, p. 69).
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Rubio e Bochet (1998) expõem requerimentos necessários à indicadores de
desertificação, enfatizam a necessidade de se usar indicadores para o desenvolvimento de um
sistema de avaliação e descrevem vantagens e dificuldades em se utilizar um tal sistema. O
trabalho é voltado para o ambiente europeu e destaca a necessidade de se levar em
consideração fatores regionais no estabelecimento de indicadores, salientando que os aspectos
socio-econômicos e naturais –– os quais devem ser considerados nos critérios de diagnóstico
da desertificação (RUBIO; BOCHET, 1998) –– da Europa diferem substancialmente daqueles
dos países em desenvolvimento. Isso pode dar a entender que as causas do processo de
desertificação podem variar, mesmo que sensivelmente, quer seja a nível de ausência /
presença de determinados fatores, quer seja no valor da ponderação de um dado fator no
tocante ao desenvolvimento / risco de surgimento do processo de desertificação em
determinada região. Rhodes (1991, p. 1141), diz que os processos de desertificação “[...]
devem ser conduzidos ao nível de microgestão e não no de macrogestão. Essa abordagem
requer que causas e formas de degradação sejam diagnosticadas de acordo com particulares
circunstâncias locais e, não, generalizadas para todas as regiões secas.”
Matallo Júnior (2001, p. 69) diz que vem sendo desenvolvida a idéia de que as atuais
formas de abordagem da desertificação –– muito influenciadas pela percepção científica
européia e americana, que faz uso de uma maneira de coleta e análise de dados tidas como
sendo ‘de cima para baixo’ –– têm sido ineficazes e insuficientes para a compreensão do
fenômeno, dado que não levam em conta o conhecimento tradicional (traditional knowledge).
O Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento (IDRC – International
Development Research Centre), uma entidade pública canadense, vem trabalhando no sentido
de resgatar conhecimentos tradicionais, gerados pelas populações indígenas ou tradicionais ––
é o que se chama de ‘grassroots indicators approach’.

Tradicionalmente, os primeiros

habitantes canadenses guardam uma longa experiência no trato com o ambiente, tendo
manejado por centenas de anos e de forma considerada sustentável os recursos na agricultura,
caça e pesca (MATALLO JÚNIOR, 2001). Porém, de acordo com Vreede (1996 apud
MATALLO JÚNIOR, 2001), as sociedades tradicionais, em sua quase totalidade, apresentam
curvas de desempenho em gestão ambiental com tendência decrescente, devido a vários
fatores.
Assim, não se trata mais de resgatar os conhecimentos tradicionais como solução
para os problemas ambientais e de gestão, pois eles não se aplicam às novas
situações, mas de construir um novo modelo integrado com a ciência moderna. É
dessa integração que podem nascer formas sustentáveis de uso de recursos em
sociedades ainda mais marcadas pelo tradicionalismo. (MATALLO JÚNIOR, 2001,
p. 72, grifo nosso).
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Diga-se de passagem que o problema da desertificação ocorre em regiões (áridas,
semi-áridas e sub-húmidas secas) marcadas pelo tradicionalismo e ruralismo das atividades
econômicas (MATALLO JÚNIOR, 2001).
Desde os anos 50, estudos hidrológicos da zona árida indiana têm sido feitos e, a partir
de tais estudos, indicadores hidrológicos de desertificação, envolvendo as águas superficiais e
subterrâneas, foram determinados e sua eficácia tem sido estabelecida através de estudos de
caso (SHARMA, 1998). Sobre indicadores hidrológicos de desertificação, Sharma (1998, p.
121) diz:
A falta de desenvolvimento e a má gestão de água são as causas básicas da
degradação ambiental e desertificação em muitas regiões áridas. Os sinais,
magnitude e severidade da desertificação podem ser estabelecidos através de
indicadores hidrológicos, como: redução da área de corpos d`água, aumento do
escoamento de água e conseqüente decréscimo na infiltração da água da chuva,
acelerada erosão do solo e sedimentação, deteriorados recursos de água subterrânea.

Krogh et al. (2002), estudaram a relação entre: uma espécie-chave – o Dipodomys
spectabilis (Figura 2.6) – das savanas do deserto Chihuahuan (Figuras 2.7 e 2.8), e diversos
indicadores da vegetação e solo, visando obter um valor (um limiar, uma ‘fronteira’) que
indicasse a partir de que ponto a degradação do solo em tal deserto, poderia ser irreversível.
“A ligação entre: os requerimentos mínimos de um habitat para uma espécie-chave, com
parâmetros de vegetação que podem ser facilmente mensuráveis em avaliação ou
monitoramento, fornece um indicador do limiar da degradação irreversível.” (KROGH et al,
2002, p. 516).
A desertificação das savanas do sudoeste estadunidense, é conhecida por produzir
elevação na cobertura arbustiva e redução na cobertura nativa (KROGH et al, 2002). A perda
de solo por erosão eólica ou pluvial, muitas vezes coincide com mudanças na vegetação
(WHITFORD, 1995 apud KROGH et al, 2002). Tais modificações no solo e vegetação têm
tido um impacto negativo em algumas espécies animais, como o Dipodomys spectabilis
(SCHRODER, 1987 apud KROGH et al, 2002), que tem sido descrito como sendo uma
espécie –chave do deserto Chihuahuan, sendo que tal espécie possui papel de destaque no
tocante à manutenção da heterogeneidade do solo (KROGH et al, 2002). Porém, nem todas as
áreas do deserto são propícias a serem utilizadas pelo Dipodomys como moradia:
rastreamento por rádio indicou que o animal prefere locais com baixa densidade de arbustos
(SCHRODER, 1987 apud KROGH et al, 2002).
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Figura 2.6: Dipodomys spectabilis. Fonte: UTEP – University of
Texas at El Paso ([200-?]).
Quando a desertificação de savanas do deserto Chihuahuan tiver ultrapassado um
determinado valor, a eliminação da causa não resultará na recuperação do ecossistema
(KROGH et al, 2002).

“Quando a degradação do ecossistema tiver ultrapassado um

determinado limiar, a restauração pode ser quase impossível.” (WHITFORD, 1995 apud
KROGH et al, 2002, p. 514). O ecossistema assim atingido, é considerado irreversivelmente
degradado (EVE et al, 1999 apud KROGH et al, 2002). É importante, para a elaboração de
estratégias de gestão que visem parar ou reverter o processo de desertificação, a identificação
de tal limiar da degradação irreversível (KROGH et al, 2002).

Figura 2.7: Deserto Chihuahuan. Fonte: Arizona-Sonora Desert
Museum ([200-?]).
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Figura 2.8: Localização do deserto Chihuahuan. Fonte: UTEP –
University of Texas at El Paso ([200-?]).

“A presença ou ausência de uma espécie-chave tal como o Dipodomys spectabilis
pode ser um indicador útil do estado de um ecossistema, no que diz respeito à degradação
irreversível.” (KROGH et al, 2002, p. 514). Tocas abandonadas do Dipodomys spectabilis
pode ser um elemento identificador de que o ecossistema ultrapassou o limite do que seria
considerado degradação reversível (CHEW; WHITFORD, 1992 apud KROGH et al, 2002), e,
assim sendo, produziu conseqüências irreversíveis. Krogh et al (2002) registrou a abundância
de tocas – do Dipodomys spectabilis – ocupadas e abandonadas, em 117 localidades da
região. Os resultados mostraram que não havia tocas do Dipodomys spectabilis em uso por
tal animal –– tocas ativas –– em locais com mais de 21% de cobertura arbustiva. A densidade
de tocas ativas variou de 1 a 15 por hectare, sendo que as mais altas densidades de tocas em
uso, ocorreram em locais com cobertura arbustiva e de vegetação total bastante reduzidas
Após análises posteriormente efetuadas, chegou-se à conclusão de que :
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–

Uma razoável estimativa do limiar da degradação irreversível é o valor de 20% de
cobertura arbustiva; para valores superiores a esse, a probabilidade de encontrar
tocas ativas do Dipodomys spectabilis é 0,1.

–

A perda do Dipodomys spectabilis por parte do ecossistema, compromete a
capacidade deste recuperar-se, de retornar ao seu estado anterior, após terem sido
eliminadas as causas de sua degradação (KROGH et al, 2002).

2.4

Experiências internacionais de combate à desertificação

2.4.1 Combatendo a desertificação no norte do Quênia
Kasusya (1998) relata uma experiência no distrito de Samburu (Quênia), localizado na
latitude 0°40'S e 2°31'N e longitudes 36°2'W e 38°10'E, tendo uma área de 20.800 km2 e
possuindo seis divisões administrativas, sendo que o platô de Lorroki possui as duas menores
divisões administrativas –– Lorroki e Kirisia (somadas, suas áreas têm cerca de 3.200 km2) ––
mas concentram metade da população do distrito.
O trabalho desenvolvido em Samburu visando o uso sustentável de seus recursos,
manutenção da biodiversidade e cultura e valores tradicionais, além do combate à
desertificação e promoção do desenvolvimento rural, conta com a participação da comunidade
local, por meio de reuniões de consultas, onde velhos, mulheres, jovens e garotas tomam parte
em conversas sobre as tendências e causas da degradação do solo. As pessoas, agrupadas por
faixas etárias, discutem as causas da desertificação e, cada grupo escolhe um representante
para expor suas visões acerca do problema para os demais grupos, deliberam acerca de
intervenções para controlar a degradação da terra e propõem intervenções para problemas
específicos. (KASUSYA, 1998).
A comunidade esboçou um mapa mostrando seus recursos e as características físicas
da área (rios, trechos erodidos, tipos de vegetação etc.), tentaram encontrar recursos locais que
pudessem ser utilizados visando reverter condições de deserto e então requisitaram a ajuda
técnica e os materiais que eles não dispunham. (KASUSYA, 1998).
Foi também com consultas à comunidade que foi definida uma área de 5 ha como
sendo a mais erodida e sem qualquer capacidade produtiva. A comunidade, entre outras
atividades, plantou árvores e construiu pequenas represas para a água de rolamento (runoff).
Teve apoio técnico acerca de métodos de conservação do solo e também contou com ajuda
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para a seleção das mudas das árvores, aquisição e transporte das mesmas até o lugar a ser
reabilitado. (KASUSYA, 1998).
No ano inicial, 2,5 hectares foram plantados com Melia azedarach e Croton
megalocarpus (devido ao rápido crescimento e baixa degustação, de tais espécies, pelos
animais selvagens e domésticos).

Grama também tem sido plantada para ajudar na

conservação do solo. A área está se recuperando rápido e, famílias morando próximo à área
têm voluntariamente fornecido proteção, além de membros da comunidade terem assumido a
responsabilidade de substituir as mudas mortas. Grupos de outras comunidades têm ido ver
os métodos de controle da desertificação empregados. Mulheres têm formado grupos para
obter renda a partir da apicultura, podendo tais grupos utilizarem o local reabilitado como
apíário, contribuindo para a elevação da polinização da vegetação. Além disso, houve a
formação de uma rede de trabalho intersetorial (envolvendo organizações não-governamentais
e ministérios do governo) e inclusão da mulher nos processos de tomada de decisão. A
experiência de combate à desertificação no distrito de Samburu foi replicada, visando
melhoria na gestão dos recursos naturais, por parte da comunidade, em mais localidades do
Quênia. (KASUSYA, 1998).

2.4.2 Combatendo a desertificação em Ningxia (China)
“Desertificação é um grave problema ambiental no norte central da China, onde
desertos estão se expandindo a uma estimada taxa de 2.100 km2/ano. O governo chinês
aprovou planos para controlar 6,66 milhões de hectares de terras desertificadas em 10 anos.”
(MITCHELL et al, 1998, p. 239).
Desertos e áreas desertificadas cobrem 1,52 milhões de km2 da China, o que
representa mais de 16% da extensão territorial do país. (MITCHELL et al, 1998). “Embora
fatores físicos, ou seja, freqüente aridez, persistentes ventos e superfícies expostas, conduzam
à formação de desertos, a má gestão é a grande responsável pela atual desertificação.” (ZHU
et al, 1988 apud MITCHELL et al, 1998, p. 240).

Sobrecultivo, pastoreio excessivo e

obtenção de madeira para lenha, são as principais causas da desertificação no norte da China
(ZHAO, 1988; ZHU et al, 1988; ZHU, 1989; apud MITCHELL, 1998), como exibe o Quadro
2.3.
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Quadro 2.3: Causas da tendência à desertificação no norte da China, com seus respectivos
percentuais de participação no total das terras desertificadas em tal região.
CAUSAS DA TENDÊNCIA À
DESERTIFICAÇÃO
Coleta indevida de madeira para lenha
Pastoreio excessivo em estepes
Sobrecultivo em estepes
Mau uso de recursos hídricos
Invasão de dunas, sob forças do vento
Outros

PERCENTUAL DO TOTAL DAS
TERRAS DESERTIFICADAS
31,8%
28,3%
25,4%
8,3%
5,5%
0,7%

Fonte: Zhu et al (1988 apud MITCHELL et al, 1998, p. 241).

O Instituto de Pesquisas sobre Desertos da Academia Sínica (IDRAS –Institute of
Desert Research of Academia Sinica), que opera nove estações de campo em áreas
desertificadas, tem sido o principal coordenador dos esforços para combater a desertificação,
sendo que há duas estações (Shapotou e Yanchi) em uma das menores províncias da China: a
região autônoma de Ningxia (Figura 2.9). (MITCHELL et al, 1998).
As estações de campo de Yanchi e Shapotou (Figura 2.9), entre outras estações, usam
técnicas de estabilização e correção, como (MITCHELL et al, 1998):
•

Cinturões de proteção (shelterbelts) − Resguardo contra o esvaziamento provocado

pela ação do vento (aeolian deflation), árvores têm sido plantadas visando formar
barreiras de contenção ao trabalho eólico no norte do país. Em 1978, o governo
iniciou um programa de cinturões de proteção –– que prevê o plantio de mais de 35
milhões de hectares de árvores, no período 1978 - 2050 –– visando formar uma grande
parede verde, de 700 km, cruzando o norte da China. “Devido ao fato deste programa
florestal ainda estar em seus estágios iniciais, não podemos avaliar a futura
sustentabilidade dos cinturões de proteção, entretanto, problemas podem surgir, a
partir de falhas e deterioração dos tabuleiros de água.” (MITCHELL et al, 1996 apud
MITCHELL et al, 1998, p. 241).
•

Irrigação − O uso de água carregada de lodo, para irrigação, pode beneficiar

campos de cultivo, devido ao fato de adicionar nutrientes e matéria orgânica ao solo
(CHEN; QIAN, 1984 apud MITCHELL et al, 1998). Uma série de estações de
bombeamento conduzem água lodosa para areais em Shapotou, levando ao rápido
desenvolvimento de topo de solo (topsoil) minero- orgânico (MITCHELL; FULLEN,
1994 apud MITCHELL et al, 1998). Análises e descrições pedológicas realizadas,
mostraram que a taxa média de acumulação de topo de solo foi de 18 mm por ano,
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Figura 2.9: Região de Ningxia e as estações experimentais de Shapotou e Yanchi. Fonte:
Mitchell et al (1998, p. 242).
com uma forte correlação linear entre quantidade de anos de irrigação e profundidade
da camada superior do solo (topsoil). Análises de amostras de topo de solo, através de
raios X, retiradas de profundidades de 0 a 5 cm, confirmaram que as concentrações
de macronutrientes (Ca, Mg, K, P) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn)

geralmente

aumentam com a dilatação do período de irrigação (MITCHELL et al, 1998). “O
progressivo desenvolvimento destes solos e campos de cultivo produtivos, mostram
que areais irrigados por água carregada com lodo pode produzir sustentáveis solos
agrícolas.” (FULLEN et al, 1995 apud MITCHELL et al, 1998, p. 243-244).
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•

Cercamento de terras (land enclosure) − A remoção da grama (pastagem,

pastoreio) favorece sua substituição por outras espécies (invasoras) ou a propagação
de solos desnudos e, tem causado deterioração de campos de pastagem (rangeland).
Em áreas onde há grama insuficiente, a pastagem remove raízes e folhagens – o
sobrepastoreio e o corte de árvores e arbustos (obtenção de lenha), têm degradado
estepes e o semi-árido. “Cercamento de terras e restrições sobre rebanhos são
necessários, porém difíceis de controlar.” (MITCHELL et al, 1998, p. 247-249). Na
região de Yanchi, áreas cercadas por muros e com densidade de um carneiro por 0,87
ha, têm sido estabilizadas e revegetadas e, conseqüentemente, em Shabianzi (na região
de Yanchi) a disponibilidade de campos de pastagem aumentou 40% em 4 anos, o que
permitiu que as populações de carneiros e cabras fossem também ampliadas, em
semelhante percentual. (MITCHELL et al, 1998).
•

Extração de solos enterrados − Como resultado do encrostamento e desertificação

(margem sudoeste de Mu Us Sandy Land, Figura 2.9), as antes estáveis estepes
tornaram-se um emaranhado de campos salinizados e de dunas móveis, fixas e semifixas. (IDRAS; Governo da região de Yanchi, 1989 apud MITCHELL et al, 1998).
“Em períodos secos, as dunas tornam-se instáveis, levando ao aumento da mobilidade
e posterior ‘enterro’ dos campos de solo calcáreo.” (MITCHELL et al, 1998, p. 250).
Quebra-ventos, do programa nacional de cinturões de proteção e arbustos são
plantados (estabilização de areais) para prevenir a movimentação dos areais. A Salix
psammophilia, além de estabilizar os areais, são também utilizados pelos camponeses
para a produção de cestas. Um estudo foi conduzido na fazenda –– de 1,09 ha –– de
uma família, visando avaliar o sucesso das técnicas de correção. (MITCHELL et al,
1998):

Em 1982, autoridades escavaram uma valeta para terem acesso à água

subterrânea, 2 metros abaixo da superfície, e forneceram equipamento de
bombeamento. No primeiro ano, a família aplanou uma área de dunas e manualmente
escavou solos de estepes enterrados. Em 1983, a família plantou a primeira safra de
trigo, milho, soja, feijão e rabanete, usando esterco de carneiro como fertilizante.
Mais terras foram recuperadas em 1985, 1987 e 1991.

Usando esta curta

cronosseqüência, análises de solo mostraram acréscimo de nutrientes e a
produtividade da safra foi mantida. (MITCHELL et al, 1994 apud MITCHELL et al,
1998, p. 250).
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Assim, cientistas do Instituto de Pesquisas sobre Desertos da Academia Sínica foram
bem sucedidos com as técnicas de reparação utilizadas e, análises pedológicas do solo, têm
mostrado que, a curto prazo, as técnicas de recuperação são sustentáveis em termos de matéria
orgânica e composição elementar.

Mas, embora as técnicas de recuperação de solo

empregadas tenham sido bem sucedidas, o processo de desertificação, em Ningxia, é
crescente. O fato é que a extensão das terras degradadas é grande, o que requer, para ações de
reversão, aporte considerável de recursos financeiros. (MITCHELL et al, 1998).

2.4.3 Técnicas de restauração de vegetação em área desertificada na China: 10 anos de
estudo
“Restauração da vegetação é uma das mais comuns e eficientes formas para combater
a desertificação, e prevenir áreas adjacentes da invasão de areias, em muitas das regiões
desertificadas do mundo.” (FFOLLIOTT et al, 1995 apud GAO et al, 2002, p. 484).
O lago salgado Jilantai (latitude 39º 48`N, longitude 105º 30`E; Figura 2.10) é um dos
mais importantes recursos de sal da China. A área do lago é de 120 km2 e o volume de sal
estocado é superior a 110 milhões de toneladas (MA, 1990 apud GAO et al, 2002). Devido ao
fato do lago estar localizado na margem sudoeste do deserto de areia de Ulan Buh (9.900
km2), a qualidade e a quantidade da produção de sal tem sido seriamente afetada pela invasão
de areias conduzidas pelo vento. O crescimento populacional no entorno do lago tem sido
acompanhado pelo pastoreio excessivo e pelo aumento no corte de lenha. (GAO et al, 2002).
Esforços visando estabelecer vegetação nesta área têm sido contínuos, durante décadas
(ZHANG, 1988 apud GAO et al, 2002), sendo que o aplanamento de dunas e o plantio de
sementes de diversas espécies vegetais, com uso de irrigação, tem sido o procedimento mais
comumente utilizado. Grande quantidade de dinheiro tem sido gasto, ao longo das décadas de
uso de tal método de reflorestamento e, a vegetação original é completamente destruída
quando da ação de aplanamento, adicionando-se a isso o fato de que a vegetação plantada, em
seu estágio inicial de vida, não consegue controlar o trabalho eólico sobre a areia que, assim,
continua a ser impulsionada pelo vento e prejudicando a produção de sal. Outros problemas
são a mobilidade da areia –– que prejudica o desenvolvimento da vegetação plantada –– e o
alto custo do método. Assim sendo, buscou-se outras alternativas de técnicas de restauração
da vegetação que superassem tais deficiências e que pudessem ser aplicadas em qualquer zona
árida. (GAO et al, 2002).
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Assim sendo, um estudo foi conduzido em cinco campos experimentais (GAO et al,
2002):
•

Área de comparação: composta de dunas com vegetação natural esparsa;

•

Área de fechamento de terras: a área foi fechada com muros, a pastagem e o
corte de lenha foram assim impedidos e a vegetação pôde se regenerar
naturalmente;

Figura 2.10: Localização do deserto de Ulan Buh e do lago salgado Jilantai. Fonte: Gao et
al (2002, p. 485).

•

Área de fechamento de terras com irrigação: além do fechamento de terras,
utilizou-se irrigação (2 a 3 vezes por ano), por meio de um sprinkler móvel.

•

Área de reflorestamento com aplanamento: fez-se uso de irrigação, idêntica à
da área de fechamento de terras com irrigação, porém, as dunas foram
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primeiramente aplanadas com máquinas pesadas e então, sementes de arbustos e
árvores nativas foram plantadas.
•

Área de reflorestamento protegida:

também foi utilizado procedimento de

irrigação idêntico ao da área de fechamento de terras com irrigação, sendo que a
principal característica deste campo de experimento foi o fato de a vegetação
original, natural, não ter sido destruída. As espécies de vegetais utilizadas em tal
área foram idênticas às utilizadas na área de reflorestamento com aplanamento.
Garantiu-se que a área de reflorestamento com aplanamento e a área de
reflorestamento protegida podiam ser comparadas uma com a outra. Várias medições foram
feitas, como por exemplo, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. A taxa de
sobrevivência das sementes plantadas (taxa de sobrevivência após 01 ano = nº de indivíduos
vivos após 01 ano ÷ nº de sementes plantadas; taxa de sobrevivência após 02 anos = nº de
indivíduos vivos após 02 anos ÷ nº de indivíduos vivos após 01 ano) foi calculada, sendo que
a área de reflorestamento protegida apresentou resultados mais favoráveis que a área de
reflorestamento com aplanamento. (GAO et al, 2002).
Na área de reflorestamento protegida, a cobertura da vegetação natural foi de
aproximadamente 15%, o que reduziu o dano causado pelo movimento da duna de
areia e forneceu um relativamente estável solo superficial para o crescimento das
sementes. Assim, uma relativamente alta taxa de sobrevivência foi alcançada
(superior a 90%). Na área de reflorestamento com aplanamento, a vegetação
original foi completamente destruída, e o crescimento de sementes foi afetado pela
erosão do vento ou pelo soterramento de areia. Conseqüentemente, a taxa de
sobrevivência foi baixa (entre 55% e 75%). (GAO et al, 2002, p. 490).

Quatro parâmetros (diâmetro do tronco, tamanho da copa, altura e cobertura), foram
utilizados visando traduzir o vigor das sementes. Concluiu-se que o ambiente da área de
reflorestamento protegido foi melhor para o crescimento das plantas que o da área de
reflorestamento com aplanamento. Além disso, o estudo de 10 anos apontou aumento da
umidade relativa do ar e redução da velocidade do vento, na área de reflorestamento
protegida, bem como, decréscimo de 15% na invasão da área do lago salgado por parte da
areia, sendo esperado uma maior redução, com o crescimento da vegetação. (GAO et al,
2002).
De uma maneira geral, os resultados sugeriram que o “[...] reflorestamento protegido é
um eficiente método para reabilitação e tem o potencial de ser aplicado não somente nas terras
áridas da China, mas em todas as áreas desertificadas do mundo.” (GAO et al, 2002, p. 497).
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2.5

A desertificação no Brasil
Durante cerca de 6 a 7 meses do ano, o solo da “floresta típica” do semi-árido
permanece desnudo e totalmente exposto à ação esterilizadora da insolação, da
queima da matéria orgânica, dos ventos secos e quentes e das chuvas torrenciais.
Mesmo no início da estação chuvosa, observa-se predominância de escoamento
superficial da água de chuva – em detrimento de sua infiltração e retenção no solo.
Isso provoca forte erosão hídrica, depauperamento do solo, assoreamento dos cursos
e corpos d’água, condições propícias para a ocorrência de grandes cheias. Além
disso, também se observa a ocorrência de erosão eólica, durante a estação estiada,
quando é carreada a parte fina do solo – argila e limo – como acontece durante as
ocasionais tempestades de pó - “as ventanias de poeira” - comuns no Sertão do São
Francisco em Pernambuco e na Bahia e no topo da Chapada do Araripe, em áreas
dos Estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. (BRASIL, 2004, p. 48-49).

“O fenômeno da desertificação passou a ser estudado no Brasil na década de 1970”
(BRASIL, 2004, p. 33), tendo sido o professor Vasconcelos Sobrinho o pioneiro na indicação
de núcleos de desertificação no Brasil (SAMPAIO, 2003, p. 100) e, em 1974, era publicado
“O Grande Deserto Brasileiro”, obra de sua autoria. Nesse mesmo ano, o Brasil dava início
aos preparativos para o Relatório Nacional a ser apresentado na 1º Conferência das Nações
Unidas sobre Desertificação, que iria ocorrer em 1977 na cidade de Nairóbi, no Quênia
(BRASIL, 2004). Foi também em 1977 que a SUDENE, com a colaboração de Vasconcelos
Sobrinho, iniciou o estudo1 das áreas em processo de desertificação (BRASIL, 2004). O
quadro 2.4 faz uma breve explanação de eventos relacionados ao combate à desertificação,
que ocorreram no Brasil após 1977.
Quadro 2.4: Breve explanação de eventos relacionados ao combate à desertificação que
ocorreram no Brasil após 1977.
Evento

Quando
ocorreu

Conferência
internacional
sobre
variações
climáticas
e
desenvolvimento sustentável no semi-árido – ICID.
Essa conferência contou com a participação de representantes de mais Janeiro de 70 países e, com ela, países afetados pela desertificação fevereiro
consolidaram suas bases técnicas e políticas para reivindicar a 1992
celebração de uma Convenção específica para as regiões áridas e
semi-áridas.

1

Local

Fortaleza

Tinha como objetivos identificar as áreas mais atingidas pelo fenômeno e selecionar as mais críticas como
áreas piloto, que seriam mapeadas (BRASIL, 2004, p. 34).
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento – CNUMAD (ECO-92). Negociação de uma
Rio de
Junho 1992
Janeiro
Convenção de Combate a Desertificação, proposta pelos países
africanos.
ONGs dos cinco continentes, reunidas no fórum paralelo à ECO-92,
elaboraram 46 “tratados”, dentre os quais, o “Tratado sobre as Zonas
Áridas e Semi-Áridas”. Tal tratado menciona em seus princípios que
Rio de
as regiões áridas e semi-áridas são ecossistemas complexos, capazes Junho 1992
Janeiro
de propiciar uma boa qualidade de vida para seus habitantes, desde
que se adote uma concepção de desenvolvimento que seja
socialmente justo, ecologicamente sustentável e culturalmente
apropriado.
Conferência Nacional e Seminário Latino-Americano da
Desertificação – CONSLAD; representantes de governos e da Fevereiro
Fortaleza
sociedade civil latino-americanos formulam e negociam o texto final 1994
do “Anexo Regional da América Latina”.
Adesão formal do Brasil à Convenção de Combate a Desertificação.

15 de
outubro de Brasília
1994

O Congresso Nacional ratifica a CCD (Convenção das Nações 25 de junho
Brasília
Unidas de combate à desertificação nos países afetados por seca de 1997
grave e/ou desertificação, particularmente na Áfica).
24 de setembro de
1997

A CCD entra em vigor no Brasil.

Realização da COP 3 (3º Conferência das Partes da Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação), com elaboração de
metas de médio prazo a serem cumpridas pela CCD.
Novembro
Elaboração da “Declaração do Semi-árido”, através de um fórum de 1999
paralelo promovido pela sociedade civil.

Brasília

Recife

Criação do Grupo de Trabalho de Combate a Desertificação – da
Articulação no Semi-árido Brasileiro – GTCD/ASA, visando articular
Abril 2002 Recife
as ações da sociedade civil no que diz respeito à desertificação.
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Convênio firmado entre a Fundação Grupo Esquel/Brasil (FGEB), o
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), o
Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID) e o fundo
especial do Governo do Japão, objetivando a execução do programa Setembro
de combate à desertificação e mitigação da seca na América do Sul de 2002
(envolvendo 06 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador e
Peru).
Encontro dos Núcleos de Desertificação do Semi-árido Brasileiro.
Foi a primeira vez que representantes de entidades da sociedade civil,
Junho de
dos núcleos de desertificação, encontraram-se com a finalidade de
2003
debater sobre o tema.
Junho de
Processo de construção gradual e de maneira participativa do PAN2003 a
BRASIL, até seu lançamento, durante a Conferência Sul-Americana
agosto de
sobre desertificação.
2004

Brasília

Salgueiro
(Pernambuco)
Brasília
Fortaleza

Fonte: Brasil (2004, p. 200).

No Brasil, as áreas susceptíveis à desertificação, de acordo com o Instituto Desert,
UFPI e SUDENE, abrange praticamente toda a região Nordeste do país e o N-NE do Estado
de Minas Gerais (SZILAGYI, 2004).
No semi-árido nordestino, além dos fatores gerais que dirigem o processo de
desertificação, há os fatores locais, determinados, de acordo com Vasconcelos Sobrinho (1983
apud BRASIL, 2004), pelas condições de solo – Szilagyi (2004) diz que os neossolos
litólicos2 são os de maior abundância no nordeste brasileiro – sendo possível encontrar
manchas de solo férteis na vizinhança de manchas de solo desertificadas ou em processo de
desertificação; é a ocorrência isolada ou agregada de tais manchas que comandam as
sucessivas mudanças que conduzem à formação de áreas denominadas núcleos de
desertificação. Os núcleos de desertificação “[...] ora se caracterizam como o efeito máximo
do processo de degradação ambiental, ora representam seu indicador mais importante.”
(BRASIL, 2004, p. 34).
Em estudos realizados, Vasconelos Sobrinho apontou seis áreas – áreas piloto, para
efeito de mapeamento – como sendo as mais críticas. Tais áreas são brevemente descritas no
Quadro 2.5. Estudos posteriores, realizados pelo núcleo Desert (Universidade Federal do
Piauí) e EMBRAPA, estabeleceram quatro áreas, tomando-se por base as seis áreas propostas
por Vasconcelos Sobrinho, que deram origem aos quatro núcleos de desertificação – Gilbués
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(Figura 2.11), Irauçuba, Seridó (Figuras 2.12 e 2.13) e Cabrobó – (Quadro 2.6) reconhecidos
pelo MMA. (BRASIL, 2004).
Quadro 2.5: As seis áreas piloto apontadas por Vasconcelos Sobrinho.
Unidade Regiões naturais
(microrregiões
da
Municípios
homogêneas)
Federação
PI
Caatinga e
Gilbués, Simplício Mendes, Cristino Castro, Ribeiro
Gonçalves, Correntes, Bom Jesus e municípios vizinhos.
cerrado
CE
Inhamuns
Tauá, Arneiroz, Mombaça, Aiuaba, Catarina, Saboeiro,
Irauçuba e municípios vizinhos.
RN
Seridó
Currais Novos, Acari, Parelhas, Equador, Carnaúba dos
Dantas, Caicó e Jardim do Seridó.
PB
Cariris Velhos
Juazeirinho, São João do Cariri, Serra Branca, Cabaceiras,
Camalaú, Picuí e municípios vizinhos.
PE
Sertão Central
Salgueiro, Parnamirim, Cabrobó, Itacuruba, Belém do São
Francisco, Petrolina, Afrânio, Ouricuri, Araripina e
municípios vizinhos.
BA
Sertão do São
Uauá, Macururé, Chorrochó, Abaré, Rodelas, Curaçá,
Gloria, Jeremoabo, Juazeiro e municípios vizinhos.
Francisco
Fonte: VASCONCELOS SOBRINHO, João. Desertificação no Nordeste do Brasil. Recife: Fadurpe/UFRPE,
2002 apud BRASIL (2004, p. 35).

Figura 2.11: Vista aérea do núcleo de Gilbués. Fonte: Piauí (200-?).

2

Caracterizam-se por serem rasos a muito rasos, bastante pedregosos, com grande quantidade de seixos rolados
e possuindo baixa capacidade de armazenamento hídrico (BRASIL, 1999).
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Figura 2.12: Região do Seridó (município de Ouro Branco).
Fonte: Tribuna do Norte (2002).

Figura 2.13: Localização da região do Seridó (porção oriental)1 e os
municípios que a compõem. Fonte: Citybrazil (200-?a).

Figura 2.14: Localização da região do Seridó (porção ocidental) e os
municípios que a compõem. Fonte: Citybrazil (200-?b).
1

Para fins deste trabalho, chamou-se, à delimitação territorial composta pelas microrregiões “Seridó Oriental” e
“Seridó Ocidental”, de região do Seridó.
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Quadro 2.6: Núcleos de desertificação reconhecidos pelo MMA.
Núcleos
Gilbués - PI
Irauçuba - CE
Seridó - RN
Cabrobó - PE
TOTAL

Superfície
(km²)
6.131
4.000
2.341
5.960
18.431

População
Causas principais da degradação
(habitantes)
10.000 Região devastada por mineradoras.
34.250 Ocupação desordenada do solo.
Solos aluviais utilizados para a extração
244.000
de argila e lenha.
O solo frágil não suportou a pecuária e a
24.000
agricultura.
312.250

Fontes dos dados básicos: GUSMÃO, Marcos (1999) - “O Sertão Virou Pó”. Revista VEJA, São Paulo, Edição
1.613, Ano 32, nº 35, 1º .09.1999apud: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Planejamento e
Finanças-Seplan; Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura-IICA & Conselho de
Desenvolvimento Sustentável do Seridó-CDS. Plano de desenvolvimento sustentável do Seridó do Rio Grande
do Norte. Caicó-RN, Seplan, set., 2000, vol. 1, p. 86 (tabela 3.2.6.1). 2 vol. Xerox apud BRASIL (2004, p.35).

Szilagyi (2004) lista alguns fatores, apontados como sendo de atesto, da condição do
Seridó como potencial núcleo de desertificação. São exemplos de tais fatores listados por ele:
•

Espaçamento exagerado entre as espécies vegetais nativas da região (redução da
cobertura vegetal);

•

Extinção e redução no número de espécimes típicas;

•

Afloramento da base geológica de origem;

•

Assoreamento de rios, açudes e barragens (devido à ausência vegetal das margens
dos canais fluviais);

•

Perda da produção agrícola de subsistência (como conseqüência da compactação
de solos em áreas de sobrepastoreio);

•

Salinização de solos (devido à prática inadequada da irrigação).

2.5.1 Ações de combate à desertificação
No que se refere às ações de combate à desertificação no Brasil, algumas têm sido
realizadas, como o projeto Áridas, que contribuiu para a melhoria dos conhecimentos
relacionados à desertificação; o GEDS, Grupo de Estudos de Desertificação do Seridó, criado
em 1997, tendo por objetivos “[...] estudar, propor e colocar em prática medidas para o
controle do processo de desertificação que afeta a regiào do Seridó do Rio Grande do Norte.”
(BRASIL, 2004, p. 73). Nesse Estado foi proposto um termo de cooperação técnica e
científica entre diversos órgãos (Governo do Estado, IBAMA, UFRN etc.), com a pretensão
de criar um Núcleo de Desenvolvimento Sustentável (NUDES), objetivando:
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[...] implantar uma estratégia para o combate e controle do processo de
desertificação no Estado do Rio Grande do Norte, a partir da criação de uma áreapiloto, denominada de NUDES – Núcleo de Desenvolvimento Sustentável – onde
primeiramente serão desenvolvidas ações conjuntas pelos signatários deste termo, de
modo a poder integrar os diversos recursos materiais e humanos existentes, bem
como toda a experiência e conhecimento adquiridos sobre o tema. Além disso, com
o desenvolvimento do primeiro NUDES, será possível estender os resultados
práticos nele obtidos para outras áreas. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, [ 200?]).

Os documentos Diretrizes para a Política Nacional de Controle da Desertificação e
Política Nacional de Controle da Desertificação, produzidos em 1997, representam o esforço
do Brasil para pôr em prática o que havia sido acordado na Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação, nos países afetados por seca grave e/ou desertificação,
particularmente na África. (BRASIL, 2004). Porém, dificuldades como a falta de recursos
financeiros, materiais e técnicos, contribuíram para que não se desenhasse, até 2003, o PANBRASIL:
[...] reduzida tradição e familiaridade da comunidade governamental e técnicocientífica com a temática, reforçada por limitações de bases de dados e de outras
informações. Não menos importante, foram os aspectos políticos e administrativos,
que contribuíram para que a institucionalidade exigida para a implementação da
Política de Combate à Desertificação alcançasse o êxito necessário. (BRASIL, 2004,
p. 70).

Apesar disso, algumas unidades da federação e organizações da sociedade civil
continuaram a tomar iniciativas orientadas ao combate à desertificação, mesmo que de
pequena monta, relativamente à demanda. (BRASIL, 2004).

Uma dessas iniciativas é

brevemente descrita a seguir.

2.5.1.1

Combatendo a desertificação em Pernambuco (Brasil)
O Estado de Pernambuco tem mais de 98.000 km2 de área e uma população de

aproximadamente 7.400.000 habitantes, sendo que as áreas de risco de desertificação somam
mais de 90.000 km2, que abrigam mais de 3.500.000 habitantes. (MENDONÇA, [200-?]).
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), do Estado de
Pernambuco, preparou a minuta do projeto de lei que deu existência à política estadual de
controle da desertificação (MENDONÇA, [200-?]), a qual possui cinco componentes: ciência
e tecnologia; monitoramento e indicadores de desertificação; conservação da biodiversidade;
educação ambiental e capacitação técnica; recuperação de áreas em processo de desertificação
(PERNAMBUCO [200-?]); e visa:
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[...] alcançar o desenvolvimento sustentável nas áreas sujeitas à seca e ao processo
de desertificação, incluindo o uso racional dos recursos naturais nas áreas
susceptíveis, a melhoria da produtividade e da produção agrícola, a redução da
vulnerabilidade e melhoria da qualidade de vida das populações residentes.
(MENDONÇA, [200-?], p. 01).

A SECTMA vem também desenvolvendo o projeto Implantação de Módulos de
Combate à Desertificação e Convivência com a Seca na Região do Semi-árido, que tem como
objetivos específicos, a implantação de infra-estrutura hídrica, sanitária e para geração de
renda, além de oferecer capacitação técnica às pessoas das áreas atingidas (MENDONÇA,
[200-?]). Segundo Mendonça ([200-?]), critérios relacionados com IDH, índice de aridez e
população rural X urbana, foram utilizados para a escolha dos municípios (na primeira
etapa, 07 foram selecionados).
No tocante aos resultados alcançados, relata-se (MENDONÇA, [200-?], p. 01):
– A construção de 7 poços tubulares, 337 cisternas de placa (armazenamento de
água), 435 gabinetes sanitários;
– 465 unidades produtivas para geração de renda (30 de bordados, 40 de apicultura e
395 de avicultura);
– Realização de 14 oficinas relacionadas à desertificação (voltadas para professores),
além de capacitações em técnicas produtivas (bordado, apicultura e avicultura) e
práticas de conservação de água e solo;
– Capacitação de lideranças femininas;
– Centenas de famílias (mais de 500) já foram beneficiadas;
–

Incremento na renda familiar;

Para a viabilização do projeto, entre 1999 e 2002, o mesmo teve aporte financeiro de
1.800.000,00 reais do Governo pernambucano, R$ 260.000,00 do Ministério do Meio
Ambiente e US$ 50.000,00 da ONU. O projeto foi apresentado em dezembro de 2000, na 4º
Conferência das Partes (COP-4), realizada em Bonn (Alemanha) –– tendo sido contemplado
com um prêmio de US$50.000,00 –– e também na COP-5, realizada em outubro de 2001 em
Genebra. (MENDONÇA, [200-?]).
A ONU o tem considerado uma das dez melhores experiências, de combate à
desertificação, do mundo. (MENDONÇA, [200-?]).
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Capítulo 3
Metodologia da pesquisa de campo

A finalidade deste capítulo é apresentar o procedimento metodológico utilizado na
investigação da percepção por detentores de informação sobre o status quo da desertificação
no Estado do Rio Grande do Norte. São apresentados o tipo de pesquisa utilizada,
informações acerca do instrumento de pesquisa do qual fez-se uso e uma descrição de como
os dados coletados foram analisados.

3.1

Delineamento da pesquisa
A pesquisa pode ser classificada como sendo exploratória.

Sobre pesquisa

exploratória, Costa (2001, p. 63) diz: “Quando o tema escolhido ainda não foi detalhadamente
estudado, portanto ainda não existem muitos dados, dizemos que é uma pesquisa de caráter
exploratório, e aplica-se a qualquer tipo de pesquisa.”
A dificuldade em se encontrar um cadastro (ou dados que subsidiassem a construção
de um) de pessoas que estivessem ligadas à desertificação, induziu este trabalho no sentido a
fazer uso do tipo de pesquisa já mencionado (pesquisa exploratória), bem como de
amostragem (não se conhece o tamanho da população alvo estudada, porém, sabe-se que é
uma parcela desta em virtude de, por exemplo, haver extensionistas rurais em outras
localidades do núcleo de desertificação do Seridó) intencional1.

3.2

População e amostra estudada
A população sob investigação (população-alvo) compõe-se de:

1) Detentores de conhecimento popular acerca do processo de desertificação no RN.
Sobre conhecimento popular, Marconi e Lakatos (2000, p.17, grifo nosso) diz:
1

Tipo de amostragem na qual os elementos que comporão a amostra são escolhidos a critério do pesquisador, do
indivíduo que deseja obter a amostra. Logo, como não há a garantia de que cada elemento que compõe a
população-alvo tem a mesma chance de entrar na amostra, essa não é aleatória.
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“[...] pode-se dizer que o conhecimento vulgar ou popular, lato sensu, é o modo
comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto com as
coisas e os seres humanos [...]”.
2) Detentores de conhecimento científico acerca do processo de desertificação no RN.
Pardinas (apud MARCONI; LAKATOS, 1994, p.79) entende conhecimento
científico como sendo “[...] aquele voltado para a obtenção e comunicação de
resultados desconhecidos até o momento da publicação do livro ou artigo, com fins
de explicação e/ou predição do comportamento de certos fenômenos”. Marconi e
Lakatos (2000, p.16), diz que o conhecimento científico:
[...] é transmitido por intermédio de treinamento apropriado, sendo um
conhecimento obtido de modo racional, conduzido por meio de procedimentos
científicos. Visa explicar ‘por que’ e ‘como’ os fenômenos ocorrem, na tentativa de
evidenciar os fatos que estão correlacionados, numa visão mais globalizante do que
a relacionada com um simples fato [...].

3) Pontos focais2 no combate à desertificação do RN e representantes do ministério
público que atuem na promoção de: articulação interinstitucional;

ações

relacionadas ao processo de desertificação no RN.
Da população-alvo, foi coletada uma amostra intencional de 22 indivíduos – a
descrição da amostra obtida, por item e município, encontra-se na Tabela 3.1 – coletada no
período de 03 a 19/11/2004 nos municípios de Caicó, Currais Novos e Natal.
Apesar de se ter mencionado de forma separada os conhecimentos popular e científico,
não se está querendo dizer que um indivíduo não possa ter ambos. Os conhecimentos listados
podem sim coexistir na mesma pessoa (MARCONI; LAKATOS, 2000, p.21). Porém, no que
diz respeito aos itens 1 e 2, procurou-se introduzir na amostra indivíduos em que houvesse
predominância de um dos conhecimentos sobre os demais3. Assim, visando atender ao item
1, foram entrevistados extensionistas rurais e um agricultor, praticamente todos com atuação
(local de trabalho), na região do Seridó do RN, mais precisamente, nos municípios de Caicó e
Currais Novos. Para o item 2, foram entrevistados estudiosos do assunto, reconhecidos por
seus pares ou que tenham apresentado, orientado ou participado de trabalhos acerca da
desertificação. Quanto ao item 3, a maior participação ficou por conta dos pontos focais do
Estado do RN.

2

Representantes dos poderes executivo, legislativo e da sociedade civil, reconhecidos pelo MMA. Para maiores
informações, ver BRASIL (2004).

3

Marconi e Lakatos (2000) citam 4 tipos de conhecimento: popular, científico, filosófico e religioso.
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O motivo da escolha da região do Seridó (RN) para coleta de amostra visando atender
ao item 1 da população alvo sob estudo, foi o fato de um dos núcleos de desertificação
oficialmente reconhecidos pelo MMA – o núcleo de desertificação do Seridó – encontrar-se
em tal região. Dessa maneira, procurou-se fazer com que os entrevistados estivessem em
municípios próximos ou dentro da área tida como sendo do núcleo já citado.
A região do Seridó do RN compõe-se de vários municípios. O motivo de ter-se
escolhido os municípios de Currais Novos e Caicó, foi devido ao fato de o primeiro ser o
maior município do núcleo de desertificação do Seridó e, no caso do segundo:
•

Por ter sido incluído nas seis áreas piloto definidas por Vasconcelos Sobrinho (1982 apud
SAMPAIO, 2003, p.103);

•

Por ser um município, segundo o IBAMA e a ANA (apud ABRIL EDITORA, 2003,
p.310), com alto risco de desenvolver o processo (possivelmente já existente, porém em
grau de severidade inferior ao dos municípios que compõem o núcleo de desertificação do
Seridó) de desertificação;

•

Por ser o mais populoso município da região do Seridó (RIO GRANDE DO NORTE,
200-?) , achou-se que tal fato contribuiria para tornar mais fácil encontrar indivíduos que
se enquadrassem na população alvo – que, por conseguinte, contribuiria bastante para
tornar a pesquisa economicamente viável (caso se tivesse optado por não incluir Caicó e
sim outro município do Seridó na pesquisa, muito provavelmente haveria a necessidade de
se visitar municípios adicionais para se obter – para a composição da amostra a ser
estudada – uma quantidade de indivíduos igual à obtida em Caicó).

Quadro 3.1: Descrição, por item e município, da amostra obtida (% e respectiva fração).
Município
Caicó

Item 1
27,27% (6/22)

Item 2
4,55% (1/22)

Item 3
4,55% (1/22)

Σ
36,37% (8/22)

Currais
Novos
Natal

18,18% (4/22)

0,00% (0/22)

0,00% (0/22)

18,18% (4/22)

4,55% (1/22)

27,27% (6/22)

13,64% (3/22)

45,46% (10/22)

50,00% (11/22)

31,82% (7/22)

18,19% (4/22)

100% (22/22)

Σ
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3.3

Instrumento de coleta de dados
A pesquisa de campo foi efetuada com o uso de questionário4, o qual possui boa parte

de suas variáveis embasadas na literatura especializada e, sendo denotadas como tendo
alguma correlação com a desertificação.
Dos 50 itens elaborados para comporem o questionário, 49 são do tipo ‘pergunta
fechada’ (a exceção fica por conta do item nº 12, cuja pergunta é aberta) cujas reações dos
respondentes eram manifestadas de forma objetiva (apondo-se um ‘X’) em uma escala de
importância ou avaliação (variações da escala tipo Likert), com cinco níveis5 (MARTINS;
LINTZ, 2000) – a escala tipo Likert “[...] admite que os entrevistados se expressem em termos
de graus de opinião sobre a questão tratada [...]” Chiamenti (2003, apud SILVA, 2003, p. 64);
o enunciado de ‘0 a 10’ visa facilitar o entendimento, dado que os indivíduos geralmente
estão mais acostumados (tiveram ou têm maior convivência) com escalas de 0 a 10 ou 0 a
100, que com escalas de 1 a 5.
Esse conjunto de 50 itens (50 variáveis) pode ser dividido em 6 grupos:
1) Propensão/intensidade (PropInt) – Busca refletir a opinião do entrevistado acerca da
propensão e intensidade da desertificação, tanto no Estado do Rio Grande do Norte como
um todo quanto na região do Seridó do RN.
2) Avaliação do conhecimento (AvalConh) – Uma avaliação, por parte do próprio entrevistado, do seu nível de conhecimento acerca da desertificação e de alguns indicadores,
bem como do grau de preparo do corpo de técnicos, do órgão a que pertence o
entrevistado, para lidarem com o assunto.
3) Problemas no combate (ProbComb) – Visa expressar o ponto de vista dos respondentes
acerca da influência de alguns problemas listados, na ação de combate à desertificação.
4) Conseqüências (Conseq) – Procura traduzir a opinião dos entrevistados acerca do impacto
causado pela desertificação, em diversos itens listados.
5) Causas (Causas) – Quais as principais causas do processo de desertificação no RN ? É o
que se procura responder, tomando-se por base a visão de profissionais entrevistados.
6) Perfil (Perfil) – Breve caracterização do conjunto de pessoas entrevistadas.

4

5

O questionário contendo as variáveis utilizadas neste estudo é apresentado em anexo.

Exemplo – Os 05 níveis da escala de mensuração das variáveis do grupo Causas são (do nível mais baixo para
o mais alto): não influencia, influencia pouco, mais ou menos, influencia, influencia muito.
37

O quadro 3.2 apresenta cada uma das variáveis que compõem o questionário, na
respectiva ordem em que elas aparecem em tal instrumento de coleta de dados, a descrição da
mesma, o embasamento na literatura especializada e o grupo ao qual cada uma pertence.
Quadro 3.2: Variáveis utilizadas no questionário, com a descrição, referências bibliográficas
e grupo ao qual cada uma pertence.
VARIÁVEL DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL

REFERÊNCIA
BIBLIOGRÁFICA

GRUPO

IS_1

Opinião do entrevistado quanto à
Intensidade da desertificação na
região do Seridó (RN).

-

PropInt

PS_2

Opinião do entrevistado quanto à
Propensão da desertificação na
região do Seridó (RN).

-

PropInt

IRN_3

Opinião do entrevistado quanto à
Intensidade da desertificação no
Estado do RN.

-

PropInt

PRN_4

Opinião do entrevistado quanto à
Propensão da desertificação no
Estado do RN.

-

PropInt

-

AvalConh

-

AvalConh

NC_5

GPTO_6

Opinião do entrevistado acerca do
seu Nível de Conhecimento sobre
o processo de desertificação.
Opinião do entrevistado acerca do
Grau de Preparo dos Técnicos do
Órgão em que o mesmo (o
pesquisado) trabalha, para tratarem
com o problema da desertificação.

FS_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre Sampaio (2003).
Fertilidade de Solos.

AvalConh

USP_7

Opinião do entrevistado acerca do
Viana & Rodrigues
seu nível de conhecimento sobre o
(1999, apud
Uso do Solo em Propriedades.
SAMPAIO, 2003).

AvalConh
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IRE_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre
Sampaio (2003).
Indicadores de Risco de Erosão.

AvalConh

ISS_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre Vasconcelos Sobrinho
Indicadores de Salinização de (1983, apud
SAMPAIO, 2003).
Solos.

AvalConh

UA_7

Opinião do entrevistado acerca do Ferreira et al (1999,
seu nível de conhecimento sobre apud SAMPAIO,
Uso de Agrotóxicos.
2003).

AvalConh

IPA_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre
Indicadores de Poluição Ambiental.

AvalConh

IA_7

III Conferência das
Opinião do entrevistado acerca do
partes da convenção
seu nível de conhecimento sobre
das Nações Unidas,
Índice de Aridez.
1999.

AvalConh

IDR_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre
Sampaio (2003).
Indicadores de Distribuição de
Renda.

AvalConh

IDH_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre
Índice de Desenvolvimento Huma- Sampaio (2003).
no.

AvalConh

I_PA_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre Sampaio (2003).
Indicadores de Produção Animal.

AvalConh

IPV_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre Sampaio (2003).
Indicadores de Produção Vegetal.

AvalConh

IHD_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre
Indicadores Hidrológicos de De- Sharma (1998).
sertificação.

AvalConh
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-

EID_7

Opinião do entrevistado acerca do
seu nível de conhecimento sobre
Espécies Indicadoras de Desertificação.

ICNI_8

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que o “Impacto
Causado pela desertificação Não é
tão Importante” tem, na ineficiência no combate à desertificação.

FRG_8

Opinião do entrevistado acerca
grau de influência que a Falta
Recursos Governamentais tem,
ineficiência
no
combate
desertificação.

do
de
na Mitchell (1998).
à

FTT_8

Opinião do entrevistado acerca
grau de influência que a Falta
Treinamento de Técnicos tem,
ineficiência
no
combate
desertificação.

do
de
na
à

IPD_8

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que Interesses
Políticos Diversos tem, na
ineficiência
no
combate
à
desertificação.

PMC_8

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que o
“Problema é Muito Complexo” Sampaio (2003).
tem, na ineficiência no combate à
desertificação.

ProbComb

FPPA_8

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que a “Falta de
Preocupação da População Afetada” tem, na ineficiência no combate à desertificação.

ProbComb
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IV Reunião Regional
da América Latina e
Caribe (1999, apud
SAMPAIO, 2003).

-

AvalConh

ProbComb

ProbComb

-

ProbComb

-

ProbComb

-

FPOA_8

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que a Falta de
Preocupação
Órgãos
dos
Ambientais tem, na ineficiência no
combate à desertificação.

-

ProbComb

NRP_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau
de
impacto
que
a
desertificação gera no Nível de Sampaio (2003).
Renda da População do RN.

Conseq

QAC_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau
de
impacto
que
a
desertificação gera na Qualidade
da Água para Consumo no RN.

Conseq

QSL_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera, na Qualidade do Solo
Local.

LPA_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera no Lazer da População
Afetada do RN.

-

Conseq

ECA_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera nos Empregos nas
Cidades, do RN, Afetadas (pela
desertificação).

-

Conseq

IVL_9

III Conferência das
Opinião do entrevistado acerca do
partes da convenção
grau de Impacto que a desertificadas Nações Unidas,
ção gera na Vegetação Local.
1999.

Conseq

ISP_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de Impacto que a desertificação gera na Saúde da População do
RN.

Conseq

IE_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de Impacto que a desertificação gera na Educação, no âmbito
do Estado do RN.
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-

III Conferência das
partes da convenção
das Nações Unidas,
1999.

-

III Conferência das
partes da convenção
das Nações Unidas,
1999.

Conseq

Conseq

PPA_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera na Perda de Produtivida- Sampaio (2003).
de Agrícola, no âmbito do Estado
do RN.

Conseq

PCP_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera na Perda de Competitivi- Sampaio (2003).
dade de Produtos.

Conseq

EMCU_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera na Elevação da Migração
para os Centros Urbanos, no
âmbito do Estado do RN.

III Conferência das
partes da convenção
das Nações Unidas,
1999.

Conseq

VCU_9

Opinião do entrevistado acerca do
grau de impacto que a desertificação gera na Violência nos Centros
Urbanos, no âmbito do Estado do
RN.

Conseq

ECA_10

Opinião do entrevistado acerca do
Secretariat of the
grau de influência que o Excessivo
United Nations conCultivo Agrícola tem, no processo
vention to combat
de desertificação no RN.
desertification (2000).

Causas

PE_10

Opinião do entrevistado acerca do
Secretariat of the
grau de influência que o Pastoreio
United Nations conExcessivo tem, no processo de
vention to combat
desertificação no RN.
desertification (2000).

Causas

ATM_10

II_10

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que o Aumento
da Temperatura Média tem, no Conti (1998).
processo de desertificação no RN.

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que a Irrigação
Inadequada tem, no processo de
desertificação no RN.
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Secretariat of the
United Nations convention to combat
desertification (2000).

Causas

Causas

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que a Retirada
de Argila tem, no processo de Sampaio (2003).
desertificação no RN.

RA_10

Causas

CP_10

Opinião do entrevistado acerca do
III Conferência das
grau de influência que o Crescipartes da convenção
mento Populacional tem, no prodas Nações Unidas,
cesso de desertificação no RN.
1999.

Causas

EA_10

Opinião do entrevistado acerca do
grau de influência que a Escassez
Conti (1998).
de Água tem, no processo de desertificação no RN.

Causas

D_10

Opinião do entrevistado acerca do
Secretariat of the
grau de influência que o DesmataUnited Nations conmento tem, no processo de
vention to combat
desertificação no RN.
desertification (2000).

Causas

FTS_11

Opinião do entrevistado acerca da
Freqüência com que o mesmo
executa Trabalhos na região do
Seridó.

-

Perfil

TTO_12

Tempo de Trabalho, do entrevistado, no Órgão em que ele se encontra atualmente.

-

Perfil

FO_13

Função, do entrevistado, no Órgão
em que ele se encontra atualmente.

-

Perfil

F_14

Formação do entrevistado.

-

Perfil

3.4

Etapas da pesquisa
A pesquisa de campo foi desenvolvida em 02 etapas:

1) Levantamento de informações para a definição dos indivíduos que iriam fazer parte da
amostra e aplicação de teste piloto a dois deles;
2) Aplicação do questionário a cada unidade amostral.
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3.5

Técnicas de análise dos dados
Os dados obtidos a partir do instrumento de coleta de dados foram lançados no

software Statistica versão 5.1 e, também fazendo uso do Microsoft Excel 2003, procedeu-se a
representações descritivas (gráficos e tabelas) do conjunto de informações, visando-se traçar a
percepção dos entrevistados acerca do processo de desertificação no RN.
No processo de descrição da percepção dos entrevistados, procurou-se destacar a
opinião dominante6, fazendo-se uso da aglutinação (junção) de níveis da escala ordinal de
mensuração utilizada. As aglutinações foram feitas seguindo-se os passos abaixo descritos:
1) Verificava-se as freqüências obtidas por cada nível da escala. Se algum dos níveis
tivesse ultrapassado 50% de freqüência, tal nível era tido como sendo a opinião
dominante e, em tal situação, não haveria junção.
2) Se nenhum dos níveis tivesse obtido freqüência superior a 50%, iam sendo
aglutinados os níveis de maior freqüência até que esta ultrapassasse a marca de
50%. Se fosse constatada a existência de níveis com o mesmo percentual de
ocorrência, dentre estes, eram aglutinados primeiramente aqueles níveis mais
elevados da escala de mensuração ordinal, até que a freqüência percentual dos
níveis que tinham sido ligados ultrapassasse 50%.
Dentro de cada um dos 04 grupos de variáveis utilizados para descrever o ponto de
vista dos entrevistados quanto ao processo de desertificação no RN – PropInt, ProbComb,
Conseq e Causas (o grupo Perfil descreve características dos indivíduos que fizeram parte
da amostra e, não do processo de desertificação) – um ranking foi estabelecido7 da seguinte
maneira:
1) Para cada variável dos já citados 04 grupos, somou-se os percentuais obtidos por
cada um dos dois níveis mais elevados da escala de mensuração;
2) Em cada grupo, a variável detentora do maior valor percentual (obtido conforme
item anterior) aparece no topo do ranking, seguida das demais variáveis do seu grupo, em
ordem decrescente de valor percentual;
3) Nos casos de variáveis que apresentaram percentuais (obtidos segundo o item 1,
acima exposto) idênticos, tomou-se como critérios de desempate:

6

Para fins deste trabalho, por ‘opinião dominante’ entenda-se: opinião de mais de 50% dos indivíduos
pesquisados.

7

No caso do grupo PropInt, dois rankings foram estabelecidos: um para a intensidade da desertificação e outro
para a propensão à desertificação.
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a) Primeiro critério de desempate:

maior percentual no nível – da escala de

mensuração – mais elevado;
b) Segundo critério de desempate: maior percentual no segundo nível – da escala de
mensuração – mais elevado;
c) Terceiro critério de desempate: maior percentual no terceiro nível – da escala de
mensuração – mais elevado;
d) Quarto critério de desempate: maior percentual no quarto nível – da escala de
mensuração – mais elevado.
⇒ Caso o empate persistisse, as variáveis eram colocadas no mesmo patamar do
ranking.
A montagem de tal ranking teve como finalidade estabelecer uma hierarquia entre as
variáveis de cada grupo (no grupo Causas, por exemplo, se apenas 01 variável apresentasse
100% de respostas nos dois níveis mais elevados da escala de mensuração, tal variável seria
apontada, dentre as demais listadas, como a que mais influência tem, no processo de
desertificação no RN, de acordo com os pesquisados).
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Capítulo 4
Resultados e discussões

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos pela pesquisa de
campo, fazendo uso da Estatística Descritiva para expô-los e analisá-los.

4.1

Validação da pesquisa
A validação da pesquisa apresenta as diferenças ocorridas entre o que foi

originalmente proposto, em termos de objetivos a serem atingidos com a metodologia
definida, e os resultados efetivamente obtidos quando da utilização de tal metodologia.
Do conjunto inicial de 50 itens, 21 foram excluídos durante a fase de análise. A seguir
(Quadro 4.1), exibe-se os itens que foram excluídos e o respectivo motivo.

Quadro 4.1: Variáveis excluídas da análise, com o respectivo motivo de sua exclusão.
VARIÁVEL

MOTIVO DA EXCLUSÃO

NC_5

Julgou-se que tal variável poderia ter respostas tendenciosas.

GP_6

Julgou-se, após a coleta de dados, que tal variável não se aplicava a
muitos casos (EX.: quando o órgão em questão era a UFRN, a
Assembléia Legislativa, o Ministério Público etc.), assim, preferiu-se
excluí-la que listar uma relativamente grande quantidade de casos
como ‘NÃO SE APLICA’.

FS_7; USP_7;
IRE_7; ISS_7;
UA_7; IPA_7;
IA_7; IDR_7;
IDH_7; I_PA_7;
IPV_7; IHD_7;
EID_7.

Posteriormente à coleta dos dados, julgou-se que tais variáveis não
retratavam impactos ambientais, não eram necessárias para perfilar a
desertificação no RN.

ICNI_8

Falta de entendimento claro por parte de muitos respondentes (apesar
do esforço do entrevistador em remover tais dificuldades de
entendimento).
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QAC_9;
IVL_9;
QSL_9;
ECA_9.

TTO_12

4.2

Sugeridas por um pesquisador como forma de ‘quebrar’ possíveis
tendências sistemáticas de resposta por parte dos indivíduos
pesquisados. São variáveis cuja resposta é óbvia (QSL_9 e IVL_9)
ou de ligação um pouco difícil com a desertificação (QAC_9 e
ECA_9).
Julgou-se que as informações fornecidas deixavam a desejar no
tocante à precisão da mesma.

Perfil da amostra
Cerca de 86,4% dos entrevistados freqüentemente e/ou muito freqüentemente

executam trabalhos na região do Seridó do RN (Figura 4.1); 54,5% exercem função/cargo
técnico no órgão onde está lotado (Figura 4.2) e um total de 68,2% dos indivíduos
pesquisados são geógrafos, engenheiros agrônomos e/ou técnicos agrícolas (Figura 4.3).

FTS_11
Sem opinião
4,5%
Mais ou
menos
9,1%
Muito
freqüentemente
36,4%

Freqüentemente
50,0%

Figura 4.1: Freqüência com que o entrevistado executa trabalhos na região do
Seridó (FTS_11).
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FO_13
Direção
18,2%

Outro
13,6%

Professor
13,6%
Técnico
54,5%

Figura 4.2: Função do entrevistado no órgão (FO_13) ao qual pertence.

F_14
Engenheiro
Agrônomo
18,2%
Outro
31,8%
Técnico
Agrícola
22,7%
Geógrafo
27,3%

Figura 4.3: Formação/profissão do entrevistado (F_14).

4.3

Análise descritiva
Como mencionado nos capítulos 1 e 2, o desencadeamento da desertificação produz

impacto em diversos setores do Estado: pode provocar queda de produção e de produtividade
agrícola, renda, agravar quadros de desnutrição e do nível educacional; bem como induz a
população afetada a migrar para os centros urbanos, o que pode gerar desemprego e violência
urbana.
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A pesquisa de campo efetuada abordou diversas possíveis conseqüências do processo
de desertificação, sendo que os resultados obtidos parecem apontar para a mesma direção dos
pensamentos encontrados na literatura especializada. A percepção dos entrevistados quanto a
intensidade da desertificação na região do Seridó do RN (Figura 4.4), por exemplo, mostra
que 72,8% dos pesquisados consideram a intensidade da desertificação na região já
mencionada como sendo intensa e/ou muito intensa, prevalecendo entretanto, o conceito
‘intensa’ (45,5%) sobre os outros 4 níveis (sem importância, pouco intensa, mais ou menos,
muito intensa) da escala da variável IS_1, exibida no instrumento de coleta de dados.

IS_1
Pouco
intensa
13,6%
Muito
intensa
27,3%

Mais ou
menos
13,6%

Intensa
45,5%

Figura 4.4: Percepção dos entrevistados quanto a intensidade da desertificação
na região do Seridó do RN (IS_1).
Comportamento semelhante se dá com a variável ‘propensão à desertificação na região
do Seridó do RN’ (PS_2), a qual acusou maiores freqüências em seus dois níveis mais
elevados da escala: ‘propensa’ e ‘muito propensa’ tiveram freqüência percentual de 77,3%
(Figura 4.5).
A variável IRN_3 teve 86,4% das respostas concentradas nos seus 2º e 3º níveis mais
elevados (‘moderada’ e ‘severa’ – Figura 4.6), induzindo-se a pensar que os respondentes
julgam a intensidade da desertificação na região do Seridó do RN (variável IS_1), como sendo
mais grave, pois, naquela variável, como já foi exibido (ver Figura 4.4), a maior concentração
das respostas – 72,8% – estão nos dois níveis mais elevados (‘intensa’ e ‘muito intensa’) da
sua escala.
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PS_2
Mais ou
menos
22,7%
Muito
propensa
50,0%
Propensa
27,3%

Figura 4.5: Percepção dos entrevistados quanto a propensão à desertificação na
região do Seridó do RN (PS_2).

IRN_3
Fraca
4,5%

Muito severa
9,1%

Moderada
45,5%
Severa
40,9%

Figura 4.6: Percepção dos entrevistados quanto a intensidade da desertificação
no Estado do RN (IRN_3) como um todo.
‘Mais ou menos’ e ‘propensa’ são os conceitos que se destacam (81,8% das respostas
dos entrevistados) na escala da variável PRN_4, denotando que, assim como aconteceu com
as variáveis de que tratam as Figuras 4.4 e 4.6, a região do Seridó do RN, na opinião dos
respondentes, parece ser superior ao Estado do RN como um todo, no que diz respeito à
propensão à desertificação, pois, comparando-se as Figuras 4.5 e 4.7, pode-se notar que
aquela possui maior concentração de sua freqüência – 77,3% – em seus dois níveis mais
elevados, fato que não ocorre com a variável de que trata a Figura 4.7.
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PRN_4
Pouco
propensa
4,5%

Muito
propensa
13,6%

Mais ou
menos
40,9%

Propensa
40,9%

Figura 4.7 Percepção dos entrevistados quanto a propensão à desertificação no
Estado do RN (PRN_4) como um todo.

Na opinião de 91% dos indivíduos que compunham a amostra, a falta de recursos
governamentais é um fator que influencia e/ou influencia muito na ineficiência no combate à
desertificação (Figura 4.8). Experiências de sucesso no combate à desertificação têm sido
relatadas na literatura especializada, por outro lado, a escassez de verbas visando a reversão
da evolução do fenômeno também é mencionada, induzindo a pensar que também no combate
à desertificação, a expressão ‘é melhor prevenir do que remediar’ deve ser colocada em
prática, sob pena de, ao invés de serem realizados investimentos sociais, conseguir-se obter
ônus sócio-econômico e ambiental.

FRG_8
Mais ou
menos
9,1%

Influencia
muito
45,5%

Influencia
45,5%

Figura 4.8: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência da ‘falta
de recursos governamentais’ (FRG_8) na ineficiência no combate à
de-desertificação.
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Cerca de 86,4% dos indagados opinaram que a variável ‘falta de treinamento de
técnicos’ (FTT_8) influencia e/ou influencia muito na ineficiência no combate à
desertificação (Figura 4.9).

A existência de pessoas preparadas para lidarem com um

problema é importante (imagine se houver a necessidade de um indivíduo sofrer uma cirurgia
emergencial e, em tal momento, não haver pessoas aptas à execução da mesma...), porém, no
tema aqui discorrido, a simples existência de treinamento de técnicos provavelmente não
solucionaria o problema, pois, para que isso aconteça, outros fatores (como recursos
financeiros de valor considerável) são de destacada relevância.

FTT_8
Influencia
pouco
4,5%
Mais ou
menos
9,1%

Influencia
muito
40,9%

Influencia
45,5%

Figura 4.9: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência da ‘falta
de treinamento de técnicos’ (FTT_8) na ineficiência no combate à
desertificação.

A variável ‘interesses políticos diversos’ (IPD_8), mostra que para 77,3% dos
indivíduos pesquisados, tal fator influencia e/ou influencia muito na ineficiência no combate à
desertificação (Figura 4.10). Ainda nos dias de hoje, sobrevive a idéia de que políticos se
aproveitam da seca e da miséria no sertão nordestino para conseguirem votos no período
eleitoral. Da mesma forma, interesses políticos não necessariamente focados no combate à
desertificação, podem contribuir bastante para o surgimento de práticas ineficazes em
mitigar/amenizar o problema.
Com a variável de que trata a Figura 4.11, é retratado que, para 86,4% dos
respondentes, o fato de o problema da desertificação ser muito complexo, influencia e/ou
influencia muito na ineficiência em seu combate.

Como já exposto no capítulo 2, a

desertificação possui uma cadeia de causalidades, podendo haver também fatores particulares
a uma dada região. O estudo do processo não tem se revelado ser algo trivial e, uma das
52

dificuldades relatadas é a falta de consenso acerca de indicadores a serem utilizados no
monitoramento do fenômeno, questão de destacada importância para o estudo do problema.

IPD_8
Influencia
pouco
9,1%
Mais ou
menos
13,6%
Influencia
muito
40,9%

Influencia
36,4%

Figura 4.10: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência de ‘interesses políticos diversos’ (IPD_8) na ineficiência no combate à desertificação.
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Figura 4.11: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência de ‘o
problema é muito complexo’ (PMC_8) na ineficiência no
combate à desertificação.

Para 59,1% dos inquiridos, falta de preocupação da população afetada é um fator que
produz muita influência na ineficiência no combate à desertificação (Figura 4.12) e, 81,8%
dos respondentes consideram que a falta de preocupação por parte de órgãos ambientais é um
fator que influencia e/ou influencia muito na ineficiência no combate à desertificação (Figura
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4.13). Quando as partes interessadas participam ativamente em todas as fases de programas
de combate à desertificação, melhores resultados em ações de combate ao problema podem
ser obtidos. Isso inclui a participação da população afetada (que “sente” o problema) e de
órgãos ambientais (que podem fornecer o conhecimento técnico que a comunidade afetada
por acaso não possua e/ou, também, recursos financeiros).
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Figura 4.12: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência de ‘falta
de preocupação da população afetada’ (FPPA_8) na ineficiência
no combate à desertificação.
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Figura 4.13: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência de ‘falta
de preocupação dos órgãos ambientais’ (FPOA_8) na ineficiência
no combate à desertificação.
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No que diz respeito ao grau de impacto que a desertificação gera no nível de renda da
população do RN, a Figura 4.14 mostra que para 81,8% dos pesquisados, a desertificação
produz impacto significativo e/ou muito impacto no nível de renda da população do RN.
Como a desertificação compromete atividades econômicas (por exemplo: devido aos
problemas impostos ao solo pela desertificação, há perda de produtividade agrícola, com
conseqüente perda de competitividade de produtos; as figuras 4.18 e 4.19, mais adiante,
exibem a percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a desertificação gera na
‘perda da produtividade agrícola’ e na ‘perda de competitividade de produtos’), isso contribui
para a redução do PIB do Estado e, conseqüentemente, da renda per capita. Obviamente,
diferentes graus de impacto na renda de diferentes segmentos da população do RN podem ser
produzidos pelo problema da desertificação, dependendo, por exemplo, do tipo de atividade
com a qual o indivíduo obtém seu sustento e da região em que o mesmo reside.

NRP_9
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40,9%
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Figura 4.14: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera no ‘nível de renda da população’ (NRP_9) do
RN.

Quanto ao lazer da população afetada (Figura 4.15), cerca de 63,7% dos indivíduos
que fizeram parte da amostra opinaram que a desertificação gera impacto ou muito impacto
no lazer da população afetada do RN. Como já mencionado anteriormente, a desertificação
produz impactos na renda da população.

A população afetada pelo processo pode

experimentar diferentes níveis de queda de renda, dependendo das particularidades de cada
indivíduo (por exemplo: maior ou menor dependência da agricultura como fonte de renda) e,
tendo menos renda, reduz-se o leque de possibilidades de lazer que um indivíduo pode
desfrutar. Além disso, no local em que esteja ocorrendo o processo de desertificação, há a
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tendência de seus habitantes migrarem para outros lugares, em busca de melhores condições
de vida; como a localidade apresenta tendência a ficar sem moradores, pode haver também
receio em se fazer investimentos de lazer em um lugar assim.
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Figura 4.15: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera no ‘lazer da população afetada’ (LPA_9) do
RN.

Uma grande parcela dos indagados (86,4%) julgaram que a desertificação gera
impacto significativo e/ou muito impacto na saúde da população do RN (Figura 4.16).
Quando a pergunta refere-se ao grau de impacto que a desertificação gera na educação
da população do RN, a opinião mais freqüente – 59,1% (Figura 4.17) – foi que ‘impacto
significativo’ é produzido.
O surgimento do processo de desertificação em uma dada localidade induz os
habitantes da mesma a migrarem para outras regiões (centros urbanos, por exemplo – a Figura
4.20, mais adiante, exibe a “percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na elevação da migração para os centros urbanos do RN”), devido a
problemas gerados pelo fenômeno (como queda de renda). Os migrantes vão em busca de
melhores condições de vida e, podem acabar contribuindo para agravar os, possivelmente já
existentes, problemas na saúde (a chegada dos migrantes deve elevar a demanda por serviços
de saúde), na educação (idem à saúde: aumento na demanda), na habitação (surgimento de
novas favelas), no desemprego e na violência dos locais (mais adiante, na Figura 4.21, podese observar a “percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a desertificação
gera na violência nos centros urbanos do RN”) que recebem tais migrantes.
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Figura 4.16: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na saúde da população (ISP_9) do RN.
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Figura 4.17: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na educação da população (IE_9) do RN.

No que diz respeito à ‘perda de produtividade agrícola’ e à ‘perda de competitividade
de produtos’, 63,6% opinaram que muito impacto é causado (Figura 4.18) e 77,3% que
impacto significativo e/ou muito impacto é produzido (Figura 4.19), respectivamente.
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Figura 4.18: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na ‘perda da produtividade agrícola’ (PPA_9)
do RN.
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Figura 4.19: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na ‘perda de competitividade de produtos’
(PCP_9) do RN.
As respostas dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a desertificação gera na
elevação da migração para os centros urbanos do RN tiveram 95,5% (Figura 4.20) das
opiniões concentradas nos dois níveis mais elevados da escala: ‘impacto significativo’ e
‘muito impacto’.
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Figura 4.20: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na elevação da migração para os centros
urbanos (EMCU_9) do RN.
Os três níveis mais elevados da escala (‘mais ou menos’, ‘impacto significativo’ e
‘muito impacto’) tiveram freqüência idêntica – 27,3% (Figura 4.21) – mas vale destacar os
dois níveis superiores em virtude de ‘mais ou menos’ induzir a pensar que há indecisão por
parte do entrevistado. Dessa forma, 54,6% dos pesquisados opinaram que a desertificação
gera impacto significativo e/ou muito impacto na violência nos centros urbanos do RN.
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Figura 4.21: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de impacto que a
desertificação gera na violência nos centros urbanos (VCU_9) do
RN.
No grupo de 08 variáveis denominado de ‘causas’, a percepção dos entrevistados
quanto ao grau de influência que o ‘excessivo cultivo agrícola’ produz no processo de
desertificação no RN, cerca de 77,3% dos indivíduos (Figura 4.22) apontaram tal excessivo
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cultivo como tendo influência e/ou muita influência no processo de desertificação no RN.
Quando a variável em questão é o ‘pastoreio excessivo’, 81,9% dos inquiridos (Figura 4.23) o
apontaram como tendo influência e/ou muita influência no processo de desertificação no RN.
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Figura 4.22: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que o
‘excessivo cultivo agrícola’ (ECA_10) produz no processo de
desertificação no RN.
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Figura 4.23: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que o
‘pastoreio excessivo’ (PE_10) produz no processo de
desertificação no RN.

Quase ¾ dos entrevistados – 72,7% (Figura 4.24) – apontaram o desmatamento como
tendo muita influência no processo de desertificação e a irrigação inadequada – para 54,5%
dos pesquisados (Figura 4.25) – foi indicada como tendo influência no processo de
desertificação no RN.
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Figura 4.24: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que o
‘desmatamento’ (D_10) produz no processo de desertificação no
RN.
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Figura 4.25: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que a
‘irrigação inadequada’ (II_10) produz no processo de desertificação no RN.

A retirada de argila teve 63,6% do percentual de respondentes (Figura 4.26)
classificando-a como tendo muita influência no processo de desertificação no RN, sendo o
segundo mais elevado percentual obtido na opção ‘influencia muito’ (o percentual mais
elevado foi obtido pela variável ‘desmatamento’) dentre as oito variáveis do grupo ‘causas’.
Embora o sobrecultivo, o pastoreio excessivo, o desmatamento e a irrigação
inadequada sejam listados como as principais práticas que favorecem o surgimento da
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desertificação, podem haver fatores mais específicos, particulares a uma dada região, que
podem, a nível local, estarem significativamente contribuindo para o surgimento e
desenvolvimento da desertificação, citando-se como exemplo, a região do Seridó do RN, na
qual, segundo pode ser encontrado na literatura especializada, – bem como nos resultados
obtidos neste trabalho – a retirada de argila é um fator que muito contribui para o
desencadeamento da desertificação naquela área. Dessa forma, consoante ao que diz Rhodes
(citado na seção 2.3), a desertificação deve ser conduzida sob o enfoque da micro e não da
macrogestão – sob pena de causas globais (gerais) serem mitigadas mas as específicas de cada
região continuarem a atuar, o que pode resultar em ações, de combate ao fenômeno, pouco
eficientes.
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Figura 4.26: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que a
‘retirada de argila’ (RA_10) produz no processo de desertificação
no RN.

O crescimento populacional foi apontado por 59,1% dos investigados (Figura 4.27)
como tendo influência no processo de desertificação no RN.

O aumento da população

provoca elevação da demanda por recursos naturais (como água para beber, terra para morar e
cultivar, dentre outros) produzindo impactos sobre o meio ambiente que, no caso do RN,
pode, por exemplo, elevar o desmatamento – visando a construção de moradias e obtenção de
lenha – e aumentar a retirada de argila por parte das cerâmicas.
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Figura 4.27: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que o
‘crescimento populacional’ (CP_10) produz no processo de desertificação no RN.

Com a variável ‘escassez de água’ (Figura 4.28), 59,1% dos inquiridos opinaram que a
mesma influencia no processo de desertificação do RN. É pouco provável que o programa de
adutoras do Estado do RN tenha amenizado de forma significativa o processo de
desertificação na região do Seridó. O principal objetivo do programa, de acordo com a
SERHID (RIO GRANDE DO NORTE, 2001), é atender ao consumo humano. Porém, o
problema de abastecimento ainda não está resolvido, prova disso é que em anos em que a
região apresenta índices pluviométricos abaixo do esperado, não é incomum ter-se a notícia
da utilização de carros-pipa para suprir a escassez de água. Assim, se ainda há problema para
atender à demanda básica, é um pouco difícil pensar que o programa de adutoras minimizou
de forma significativa o processo de desertificação (até porque, a literatura não aponta a
escassez de água como um dos principais fatores dentro da cadeia de causalidades da
desertificação; perceba-se que nem todas as regiões áridas, semi-áridas e/ou sub- úmidas secas
do mundo sofrem do processo).
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40,9%

Figura 4.28: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que a
‘escassez de água’ (EA_10) produz no processo de desertificação
no RN.

O aumento da temperatura média foi apontada por 72,7% (Figura 4.29) das pessoas da
amostra, como tendo influência e/ou muita influência no processo de desertificação no RN. A
elevação da temperatura média favorece a evaporação de água, podendo alterar também
características relacionadas ao metabolismo dos seres vivos, que podem passar também a
necessitar de uma maior ingestão diária do líquido. Embora este fator seja apontado como
tendo influência no processo de desertificação, não é muito comum encontrá-lo listado como
causa da desertificação, na literatura especializada.
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Figura 4.29: Percepção dos entrevistados quanto ao grau de influência que o
‘aumento da temperatura média’ (ATM_10) produz no processo
de desertificação no RN.
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4.3.1 Ranking das variáveis1
•

Grupo PropInt

1) Intensidade da desertificação na região do Seridó do RN (IS_1); 72,8%
2) Intensidade da desertificação no Estado do RN como um todo (IRN_3). 50,0%
1) Propensão à desertificação na região do Seridó do RN (PS_2); 77,3%
2) Propensão à desertificação no Estado do RN como um todo (PRN_4). 54,5%
•

Grupo ProbComb

1) Falta de preocupação da população afetada (FPPA_8); 95,5%
2) Falta de recursos governamentais (FRG_8); 91,0%
3) Falta de treinamento de técnicos (FTT_8); 86,4%
4) O problema ‘desertificação’ é muito complexo (PMC_8); 86,4%
5) Falta de preocupação dos órgãos ambientais (FPOA_8); 81,8%
6) Interesses políticos diversos (IPD_8). 77,3%

•

Grupo Conseq

1) Perda de produtividade agrícola do RN (PPA_9); 100,0%
2) Elevação da migração para os centros urbanos do RN (EMCU_9); 95,5%
3) Impacto na saúde da população do RN (ISP_9); 86,4%
4) Nível de renda da população do RN (NRP_9); 81,8%
5) Impacto na educação da população do RN (IE_9); 81,8%
6) Perda de competitividade de produtos do RN (PCP_9); 77,3%
7) Lazer da população afetada do RN (LPA_9); 63,7%
8) Violência nos centros urbanos do RN (VCU_9). 54,6%

•

Grupo Causas

1) Escassez de água (variável EA_10); 100,0%
1

O percentual exibido após a abreviação da variável, refere-se à soma dos percentuais obtidos pelos dois níveis
mais elevados da escala de mensuração; eventuais pequenas diferenças (<0,3%) entre
os percentuais acima e os constantes nos gráficos, deve-se a arredondamentos.
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2) Desmatamento (D_10); 95,4%
3) Retirada de argila (RA_10); 90,9%
4) Irrigação inadequada (II_10); 86,3%
5) Pastoreio excessivo (PE_10); 81,9%
6) Excessivo cultivo agrícola (ECA_10); 77,3%
7) Aumento da temperatura média (ATM_10); 72,7%
8) Crescimento populacional (CP_10). 68,2%
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Capítulo 5
Conclusões e Recomendações

Além das conclusões e recomendações, este capítulo apresenta uma análise crítica do
trabalho, limitações do mesmo e sugere direcionamentos para novas pesquisas.

5.1

Análise crítica do trabalho
Apesar de a amostragem ter sido intencional (não-probabilística), pode-se notar

graficamente uma certa convergência de respostas (muitas respostas, idênticas, dadas a uma
mesma variável), em diversos aspectos relacionados à desertificação que foram abordados
pelo trabalho, mesmo tendo sido a amostra composta por indivíduos de diversas
formações/profissões, de três localidades distintas do Estado e também com variada
tipificação de funções/cargos. Tal fato pode induzir a pensar que o que foi obtido na amostra
é de fato a percepção da população estudada. É preferível pensar que os resultados obtidos
são norteadores (apontam tendências) da percepção, por parte da população estudada, da
desertificação no RN.

5.2

Limitações do trabalho
•

Ausência de um cadastro em que pudessem ser encontrados, com fidedignidade, as
pessoas que sabidamente fossem detentoras de conhecimentos acerca do processo
de desertificação no RN, afim de se realizar uma amostragem probabilística;

•

Dificuldade em se encontrar e conseguir publicações sobre a desertificação, mais
precisamente sobre desertificação no Brasil e no RN;

•

Dificuldade em se encontrar e entrevistar pessoas que se enquadrassem nos itens 1
e 2 da população-alvo, fato que contribuiu (além dos custos) para que o tamanho
da amostra obtido não fosse maior.
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5.3

Direções da pesquisa
A partir do trabalho realizado, outras pesquisas acadêmicas são sugeridas:
•

Investigar o processo de instalação de cerâmicas e a evolução do desmatamento na
região do Seridó do RN;

•

Investigar se a perda de produtividade agrícola e a elevação da migração para os
centros urbanos têm ocorrido nos municípios da região do Seridó do RN, e
estabelecer o ‘ranking’ dos mesmos;

•

Propor modelo de indicador de risco de desertificação e estabelecer o ‘ranking’ dos
municípios da região do Seridó do RN, por risco de surgimento da desertificação;

•

Análise da viabilidade de concessão de incentivos fiscais para projetos
empresariais de desenvolvimento sustentável da região do Seridó do RN.

5.4

Recomendações
Seria interessante que os pontos focais e o Ministério Público do RN procurassem

montar, gradativamente, um cadastro em que constassem todos os indivíduos que
reconhecidamente tenham conhecimentos acerca do processo de desertificação no RN, bem
como tentar-se construir, mesmo que em meio digital (cd-rom, por exemplo), uma biblioteca
acerca da desertificação, visando criar bases (estrutura) para que mais e melhores trabalhos
acerca do fenômeno possam ser produzidos em espaços de tempo menores que hoje em dia.

5.5

Conclusões da pesquisa de campo
Os resultados obtidos revelam haver uma certa convergência por parte dos pesquisados

no que diz respeito à gravidade da propensão/intensidade da desertificação na região do
Seridó do RN e no Estado do RN como um todo. A opinião dominante entre os pesquisados é
que na região do Seridó do RN a propensão/intensidade da desertificação são mais fortes que
no Estado do RN como um todo, sendo aquela região muito propensa ao surgimento da
desertificação e, nas localidades seridoenses em que reconhecidamente há a presença do
fenômeno, este é intenso.
No combate à desertificação, a falta de preocupação da população afetada e a falta de
recursos governamentais apresentaram-se como sendo os principais problemas – dentre os
listados – que geram influência em ações mitigatórias do processo de desertificação, logo, são
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questões centrais que devem ser melhor discutidas visando o atingimento de uma maior
eficiência em planos/ações de atenuação/eliminação do fenômeno.
A perda de produtividade agrícola do RN (PPA_9) e a elevação da migração para os
centros urbanos do RN (EMCU_9), são as conseqüências da desertificação que maior
convergência geraram nas respostas dos pesquisados – dessa forma, tais variáveis parecem
estar mais intimamente ligadas à desertificação que as outras listadas, o que pode ser um
indício de que tais fatores podem ser utilizados em modelos de indicadores de desertificação.
Foi apontado que a escassez de água e o desmatamento são os fatores que geram mais
influência no processo de desertificação do RN – 100% e 95,4% dos pesquisados acham que a
escassez de água e o desmatamento, respectivamente, influenciam e/ou influenciam muito no
processo de desertificação do RN -–valendo destacar também o fator ‘retirada de argila’ como
sendo a variável com a segunda maior freqüência (perdendo apenas para ‘desmatamento’) no
nível ‘influencia muito’ da escala ordinal de mensuração (a retirada de argila, ao contrário de
‘desmatamento’, não é listada pela ONU como sendo uma das quatro causas mais imediatas
do fenômeno – abordadas, de forma breve, no capítulo 01 – a retirada de argila seria então um
fator local de destaque na cadeia de causalidades do processo de desertificação no RN).
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Glossário

albedo Poder difusor de uma superfície; fração da luz incidente que é difundida pela superfície.
(FERREIRA, 1999, p. 85). “Relação entre a energia (solar ou eletromagnética) incidente e a
refletida” (GRISI, 2000, p.20).
amostragem intencional “Uma estratégia adequada para que possamos escolher os casos que
devem ser incluídos na amostra e assim chegar a amostras que sejam satisfatórias para nossas
necessidades.” (SELLTIZ et al, 1972 apud COSTA, 2001, p. 64).
antrópica Relativo ao homem. Relativo à ação do homem sobre a natureza. (FERREIRA, 1999,
p. 156).
arbusto Vegetal lenhoso cujo caule é ramificado desde a base. Podem ser pequenos ou bastante
altos, com vários metros. (FERREIRA, 1999, p. 183).
areais Trecho de terreno onde predomina a areia. (FERREIRA, 1999, p. 185).
áreas piloto Campo de ação, superfície delimitada para experimentação de métodos ou processos
inovadores. (FERREIRA, 1999, p. 185//1.556).
assoreamento Obstrução, por areia ou por sedimentos quaisquer, de um rio, canal ou estuário.
(FERREIRA, 1999, p. 217).
biodiversidade “Diversidade biológica” (GRISI, 2000, p. 31).
campos Terreno extenso e mais ou menos plano que tanto se pode destinar às pastagens do gado
como ao cultivo agrícola. (FERREIRA, 1999, p. 382).
cargo técnico Incumbência, responsabilidade peculiar a um determinado ofício. (FERREIRA,
1999, p. 1935//409).
carreada (carrear) Levar, arrastar. (FERREIRA, 1999, p. 415).
composição elementar Constituição básica, essencial. (FERREIRA, 1999, p. 515//725).
corpos d’água Porções limitadas de água. (FERREIRA, 1999, p. 560).
correlação Relação mútua entre dois termos. Correspondência. (FERREIRA, 1999, p. 563).
cronosseqüência “Série de solos relacionados que diferem uns dos outros, primariamente, devido
ao tempo como fator de sua formação.” (ACIESP et al, 1997, p. 65).
degradação Deterioração, desgaste, estrago. (FERREIRA, 1999, p. 616).
depauperamento (depauperar)
(FERREIRA, 1999, p. 624).

Esgotar os recursos de; tornar pobre. Esgotar. Enfraquecer.
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desenvolvimento sustentável
Processo de desenvolvimento econômico em que se procura
preservar o meio ambiente, levando-se em conta os interesses das futuras gerações. (FERREIRA,
1999, p. 650).
distrito Divisão administrativa de município ou cidade, compreendendo geralmente mais de um
bairro. (FERREIRA, 1999, p. 696).
doméstico Diz-se do animal que vive ou é criado em casa. (FERREIRA, 1999, p. 703).
duna
Monte de areia movediça formado pela ação do vento. (FERREIRA, 1999, p. 710).
“Ecossistema típico de praia [...]” (GRISI, 2000, p. 64).
ecossistema Conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a
fauna e os microrganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio geológico,
atmosférico, meteorológico e biológico. (FERREIRA, 1999, p. 716).
encrostamento (encrostar) Criar crosta; criar camada de substância espessa sobre um corpo.
(FERREIRA, 1999, p. 751//585).
eólica(o) Diz-se daquilo que se relaciona com o vento. (FERREIRA, 1999, p. 777).
erosão Ato de um agente que erode, que corrói a pouco e pouco. Trabalho mecânico de desgaste
realizado pelas águas correntes, e que também pode ser feito pelo vento, pelo movimento das
geleiras e, ainda, pelos mares. Desgaste progressivo e lento. (FERREIRA, 1999, p. 786).
escala tipo Likert “Uma escala Likert, proposta por Rensis Likert em 1932, é uma escala onde os
respondentes são solicitados não só a concordarem ou discordarem das afirmações, mas também a
informarem qual o seu grau de concordância/discordância.” (GODOY, A. S.; SANTOS, F. C. dos.;
MOURA, J. A. de., 2001).
escoamento superficial A parcela das águas pluviais que se escoa sobre o terreno sem nele se
infiltrar. (FERREIRA, 1999, p. 797).
esparso Derramado, espalhado, solto, disperso. (FERREIRA, 1999, p. 811).
espécie Gênero, natureza. Conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos ancestrais, e
que se entrecruzam. (FERREIRA, 1999, p. 812).
espécie-chave (key-species) Dominante ecológico – “Espécie vegetal que, numa comunidade,
exerce forte influência sobre o fluxo de energia, afetando o ambiente mais do que as demais
espécies. Embora o termo seja de uso comum entre os fitoecólogos, alguns autores afirmam que
animais (usualmente predadores) também podem exercer dominância em comunidades, daí a
denominação de espécie-chave” (GRISI, 2000, p. 63).
Estatística descritiva
“A Estatística divide-se em três áreas que se interligam: descritiva,
probabilidade e inferência. A área descritiva lida com números para descrever fatos, tornando
questões complexas mais fáceis de entender. Os exemplos estão presentes no dia-a-dia: índices de
acidentes, taxas de desemprego, relações candidatos/vaga nos vestibulares.” (UERJ, [200-?]).
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estepes Tipo de vegetação ou de paisagem dominado por plantas pequenas, sobretudo gramíneas,
que se encontra em zonas frias e secas. (FERREIRA, 1999, p. 833).
esterilizadora (esterilizar) Tornar improdutivo, infecundo. (FERREIRA, 1999, p. 834).
extensionistas rurais Profissionais que atuam em extensão, desenvolvimento rural. (FER-REIRA,
1999, p. 865).
fenômeno Fato, aspecto ou ocorrência passível de observação. Fato de interesse científico,
suscetível de descrição ou explicação. (FERREIRA, 1999, p. 893).
férteis (fértil) Fecundo. Capaz de produzir com facilidade. Diz-se de terra muito fecunda, que
produz muito. (FERREIRA, 1999, p. 896).
formulário “É uma lista informal, catálogo ou inventário, destinado à coleta de dados resultantes
quer de observações, quer de interrogações, cujo preenchimento é feito pelo próprio investigador.”
(CERVO; BERVIAN, 1976, p. 149)
habitat Lugar de vida de um organismo. Total de características ecológicas do lugar específico
habitado por um organismo ou população. (FERREIRA, 1999, p. 1025).
heterogeneidade (heterogêneo) De diferente natureza. Composto de partes de diferente natureza.
(FERREIRA, 1999, p. 1039).
homogêneas (homogêneo) Cujas partes todas são da mesma natureza. Cujas partes são ou estão
solidamente e/ou estreitamente ligadas. (FERREIRA, 1999, p. 1059).
húmus (humo) O produto da decomposição parcial dos restos vegetais que se acumulam no chão
florestal, aos quais se juntam restos animais em menor escala. Tem grande importância na
constituição do solo, onde é a fonte de matéria orgânica para a nutrição vegetal. (FERREIRA, 1999,
p. 1065).
impacto Forte efeito, que impede ou que força mudança. (FERREIRA, 1999, p. 1080).
impacto ambiental “Toda ação ou atividade, natural ou antrópica, que produz alterações bruscas
em todo o meio ambiente ou apenas em alguns de seus componentes. De acordo com o tipo de
alteração, pode ser ecológico, social e/ou econômico. Ex.: derrame de petróleo.” (ACIESP et al,
1997, p. 142).
insolação A quantidade de radiação solar recebida pela superfície terrestre por uma unidade de
área. (FERREIRA, 1999, p. 1.117).
lodo Argila muito mole, quase fluida, que contém matéria orgânica. (FERREIRA, 1999, p. 1.230).
macronutriente Elemento essencial que é necessário em quantidade relativamente grande. (Os
macronutrientes mais importantes são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre,
o fósforo, o potássio, o magnésio, o sódio e o cloro). (FERREIRA, 1999, p. 1.250).
matéria Qualquer substância que ocupa lugar no espaço. (FERREIRA, 1999, p. 1.298).
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Melia azedarach Família: Meliacea. Também conhecida como chinaberry tree (nos Estados
Unidos da América), essa árvore é nativa da Ásia e é cultivada em regiões tropicais e subtropicais
do mundo como ornamento. (USDA, [200-?]).
micronutriente “Elementos químicos necessários para crescimento das plantas em quantidades
extremamente pequenas: B, C1, Fe, Mn, Mo, Zn e Cu” (BRAILE, 1992, p. 264).
minuta A primeira redação de qualquer documento; rascunho. (FERREIRA, 1999, p. 1.341).
núcleo O ponto central. O ponto essencial. A sede principal. (FERREIRA, 1999, p. 1.421).
nutrientes Nutritivo; que nutre, que serve para (nutrir) avigoramento, fortificação, engorda,
alimentar. (FERREIRA, 1999, p. 1.424). “Substâncias ou elementos químicos essenciais à
manutenção dos seres vivos, ou seja, ao seu crescimento e desenvolvimento, podendo ser
requisitados em grandes ou pequenas quantidades (macro ou micronutrientes)” (GRISI, 2000, p.
129).
parâmetro Variável ou constante à qual, numa relação determinada ou numa questão específica,
se atribui um papel particular ou distinto das outras variáveis ou constantes. (FERREIRA, 1999, p.
1.497).
pedológicas (pedologia)
1.525//717).
pergunta aberta
2001, p. 38).

Edafologia; ciência que estuda os solos. (FERREIRA, 1999, p.

O respondente tem total liberdade para respondê-la (resposta livre). (COSTA,

pergunta fechada Destina-se a obter respostas mais precisas (o indivíduo que for responder,
deverá optar por uma das respostas apresentadas). (CERVO; BERVIAN, 1976, p. 148).
pesquisa de campo É realizada nas áreas das Ciências Sociais e Psicológicas. Porém, algumas de
suas técnicas são utilizadas para a coleta de dados em outras áreas da Ciência (Ex. de tais técnicas:
entrevista, questionário). (CERVO; BERVIAN, 1976, p. 70).
platô Planalto; grande extensão de terreno plano ou pouco ondulado, elevado, cortado por vales
nele encaixados. (FERREIRA, 1999, p. 1.586//1.582).
pluvial Da ou relativo à chuva. (FERREIRA, 1999, p. 1.589).
polinização Transporte do grão de pólen (espécie de fina poeira que esvoaça das anteras das
plantas foríferas, e cuja função é fecundar os óvulos, representando, assim, o elemento masculino da
sexualidade vegetal) da antera (porção dilatada, sacular, que se acha no ápice do filete do órgão
masculino da flor e encerra os grãos de pólen) para o estigma (porção terminal do órgão feminino
das flores, destinada a recolher o pólen e sobre a qual ele germina) . (FERREIRA, 1999, p.
1.598//149//835//1.595).
produtividade
Eficiência produtiva. Quantidade produzida por unidade de trabalho. (FERREIRA, 1999, p. 1.643).
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quebra-ventos Qualquer dispositivo que sirva para desviar o vento ou impedir-lhe a passagem.
(FERREIRA, 1999, p. 1.680). “Barreira constituída geralmente por árvores e introduzida pelo
homem com o propósito de reduzir o impacto do vento sobre cultivos” (GRISI, 2000, p. 151).
questionário Meio de obter respostas à questões, sendo que o próprio informante preenche tal
instrumento de coleta de dados. (CERVO; BERVIAN, 1976, p. 147).
raios X Radiação eletromagnética de comprimento de onda compreendido, aproximadamente,
entre 10-8 e 10-11 cm. (FERREIRA, 1999, p. 1.701).
rangeland
Range – Pasto; de ou em campos de pastagem; land – terra, região, solo
(MELHORAMENTOS, 1990). Refere-se a extensas áreas de, mais ou menos natural, pastagem
(capim) (ENCICLOPAEDIA BRITANNICA, 1970, p. 1156, vol. 18). A vegetação de campos de
pastagem pode incluir, savana, tundra, etc., o requisito é que haja bastante capim, dentre as
formações vegetais presentes, para servir de alimento (pastagem). (ENCICLOPAEDIA
BRITANNICA, 1970, p. 1156, vol. 18).
ranking Rank – “Pôr em ordem, classificar, colocar por graus.” (MELHORAMENTOS, 1994, p.
783); ranking – ação de classificar, ordenar, colocar em graus.
regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas “Todas as áreas
ão das polares e das
subpolares
“Calculado como correspondendo à relação entre precipitação pluviométrica e evapotranspiração
potencial, segundo a metodologia estabelecida por C. W. Thornthwaite.” (BRASIL, 2004, p. 36)).
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runoff É a água de escorrimento sobre a superfície do solo (água de precipitação pluvial), que não
se infiltra no solo e se escoa, podendo carregar nutrientes, às vezes levando-os para os cursos
d’água” (GRISI, 2000, p. 162).
ruralismo Doutrina ou ação dos ruralistas (relativo às atividades rurais e à defesa dos interesses
das classes ligadas a essas atividades). Predomínio do campo, da agricultura, em relação à cidade, à
indústria. (FERREIRA, 1999, p. 1.789).
salinizado Ato ou efeito de tornar-se salino (que contém sal ou é da natureza do sal, ou próprio
dele). Salinização – Processo de acumulação de sais de várias naturezas (cloreto de sódio, sulfato
de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio e cloreto de cálcio) em alguns tipos de solo, cujos
percentuais e condutividade elétrica fazem-nos reunir em três categorias: solos salinos, solos
alcalinos e solos salino-alcalinos (GRISI, 2000, p. 163).
savana Planície das regiões tropicais de longa estação seca, com vegetação característica e
geralmente freqüentada por diversos animais. Tipo de vegetação caracterizado por dois estratos: um
estrato baixo, dominado por gramíneas com subarbustos de folhas grandes e duras, e outro formado
de árvores baixas, retorcidas e afastadas entre si, de cascas grossas e fendidas. (FERREIRA, 1999,
p. 1.823). “Designação generalizada para os ecossistemas com predominância de vegetação
herbácea e arbustos ou árvores muito esparsas” (GRISI, 2000, p. 164).
seixo “Fragmento de rocha, de arestas arredondadas, podendo ter a forma de esfera ou elipse
(seixos fluviais) ou achatada, como os seixos marinhos, devido ao movimento de vai-e-vem das
ondas. Na caatinga, são comuns encontrar-se os seixos rolados, de origem as mais diversas (rochas
como o granito ou basalto etc.)” (GRISI, 2000, p. 164).
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selvagem Das selvas ou próprio delas. Habitante das selvas. Bravo, bravio, feroz. (FERREIRA,
1999, p. 1.832).
solo Porção da superfície terrestre onde se anda, se constrói, etc.; terra; chão. Parte superficial,
não consolidada, do manto do intemperismo, a qual encerra matéria orgânica e vida bacteriana, e
possibilita o desenvolvimento das plantas. (FERREIRA, 1999, p. 1.880).
sprinkler Peça dotada de dispositivo sensível à elevação de temperatura e destinado a espargir
água sobre incêndio; chuveiro automático. (FERREIRA, 1999, p. 1.889).
susceptíveis (susceptível) Passível de receber impressões, modificações ou adquirir qualidades.
(FERREIRA, 1999, p. 1.909).
tabuleiro
“Forma de terreno que se assemelha a planalto, terminando de forma abrupta.”
(FERREIRA, 1980, p. 352).
tempestade de pó Temporal de pó; vendaval de pó. (FERREIRA, 1999, p. 1.940//1.941).
teste piloto Exame, verificação ou prova em campo ou modelo de experimentação para métodos
ou processos inovadores. (FERREIRA, 1999, p. 1.566//1.953).
topsoil “Camada superior do solo.” (SÃO PAULO, 1985, p. 367).
tradicionalismo Apego, amor às tradições ou usos antigos. (FERREIRA, 1999, p. 1.982).
umidade relativa do ar Razão entre a pressão de vapor de água na atmosfera e a pressão de vapor
saturado na mesma temperatura. (FERREIRA, 1999, p. 2.028). “A relação percentual entre o vapor
d’água contido no ar e o vapor que o mesmo poderia conter se estivesse saturado. Para uma dada
temperatura e pressão.” (ACIESP et al, 1997, p. 244).
unidade amostral Cada um dos elementos que compõem uma amostra.
variável Que pode ter ou assumir diferentes valores, diferentes aspectos, segundo os casos
particulares ou segundo as circunstâncias. (FERREIRA, 1999, p. 2.048).
voçoroca
Desmoronamento oriundo de erosão subterrânea causada por águas pluviais que
facilmente se infiltram em terrenos muito permeáveis, ao atingirem regiões de menor
permeabilidade; buracão. (FERREIRA, 1999, p. 2.084).
xerofíticas (xerófito) Diz-se dos vegetais que têm uma estrutura especial, na qual domina o
reforço das paredes celulares e há, portanto, abundância de tecidos mecânicos, tendo, ainda,
adaptações funcionais contra a falta de água, razão por que resistem bem às carências de água
disponível. (FERREIRA, 1999, p. 2.097).
zona Região que se caracteriza por certas particularidades (de temperatura, de vegetação, de
população, econômicas, sociais, etc.). (FERREIRA, 1999, p. 2.107).
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ANEXO
Questionário

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Formulário de Pesquisa
Esta pesquisa tem como objetivo obter dados referentes à percepção ambiental de técnicos com relação aos impactos ambientais da desertificação
no RN. Seus resultados serão utilizados para estudos de casos no PEP/UFRN e não haverá qualquer referência não autorizada à pessoa
pesquisada.

1. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual a INTENSIDADE da desertificação na Região do Seridó do RN ?
Sem importância

Pouco intensa

0

1

Mais ou menos

2

3

4

Intensa

5

6

7

Sem
Opinião

Muito Intensa

8

9

10

2. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual a PROPENSÃO à desertificação na Região do Seridó do RN ?
Sem propensão

0

Pouco propensa

1

Mais ou menos

2

3

4

5

Propensa

6

7

Sem
Opinião

Muito Propensa

8

9

10

3. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual a INTENSIDADE da desertificação no Estado do RN como um todo ?
Nula

Fraca

0

1

Moderada

2

3

4

5

Severa

6

7

Sem
Opinião

Muito severa

8

9

10

4. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual a PROPENSÃO à desertificação no Estado do RN como um todo ?
Sem propensão

0

Pouco propensa

1

Mais ou menos

2

3

4

5

Propensa

6

7

Sem
Opinião

Muito Propensa

8

9

10

5. Em uma escala de 0 a 10, como o Sr.(a) avalia o seu NÍVEL DE CONHECIMENTO sobre o processo da desertificação ?
Sem
Conhecimento

0

Pouco Conhecimento

1

2

Mais ou menos

3

4

5

Muito
Conhecimento

Bom Conhecimento

6

7

8

9

Sem
Opinião

10

6. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, como o Sr.(a) avalia o GRAU DE PREPARO dos técnicos deste órgão para tratarem
com o problema da desertificação ?
Sem Qualquer
Preparo

0

Pouco Preparo

1

2

Mais ou Menos

3

4

5

Bom Preparo

6

7

8

Muito Preparo

9

Sem
Opinião

10

7. Em uma escala de 0 a 10, qual o seu CONHECIMENTO sobre os seguintes indicadores:
Indicadores
Fertilidade de solos
Uso de solos em propriedades
Indicadores de risco de erosão
Indicadores de salinização de solos
Uso de agrotóxicos
Indicadores de poluição ambiental
Índice de aridez
Indicadores de distribuição de renda
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
Indicadores de produção animal
Indicadores de produção vegetal
Indicadores hidrológicos de desertificação
Espécies indicadoras de desertificação

Sem
Conhecimento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pouco
Conhecimento

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Conhecimento
Regular

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Bom Conhecimento

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Muito
Sem
Conhecimento Opinião

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual o GRAU DE INFLUÊNCIA dos seguintes itens na INEFICIÊNCIA no
combate à desertificação:
Não
influencia

Itens

0
0
0
0
0
0
0

O impacto causado não é tão importante
Falta de recursos governamentais
Falta de treinamento de técnicos
Interesses políticos diversos
O problema é muito complexo
Falta de preocupação da população afetada
Falta de Preocupação dos órgãos ambientais

Influencia pouco

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Pode ser que
influencie, pode ser
que não

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Influencia
muito

Influencia

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

Sem
opinião

10
10
10
10
10
10
10

9. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual o GRAU DE IMPACTO que a desertificação gera nos seguintes itens da
população do RN:
Sem
Impacto

Itens

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nível de renda da população
Qualidade da água para consumo
Qualidade do solo local
Lazer da população afetada
Emprego nas cidades afetadas
Impactos na vegetação local
Impactos na saúde da população
Impactos na educação
Perda de produtividade agrícola
Perda de competitividade de produtos
Elevação da migração para os centros urbanos
Violência nos centros urbanos

As vezes causa
Impacto Significativo
impacto, as vezes não

Pouco Impacto

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Muito
Impacto

Sem
Opinião

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10. Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião, qual o GRAU DE INFLUÊNCIA de cada uma das CAUSAS listadas abaixo, no
processo de desertificação no RN ?
Não
influencia

Itens

0
0
0
0
0
0
0
0

Excessivo cultivo agrícola
Pastoreio excessivo
Aumento da temperatura média
Irrigação inadequada
Retirada de argila
Crescimento populacional
Escassez de água
Desmatamento (obtenção de lenha/carvão)

Influencia pouco

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

Mais ou menos

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Influencia
muito

Influencia

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9

Sem
Opinião

10
10
10
10
10
10
10
10

11. Com que FREQÜÊNCIA o Sr.(a) EXECUTA TRABALHOS na região do Seridó ?
Nunca

0

Pouco freqüentemente

1

2

3

Mais ou menos

4

5

Muito
freqüentemente

Freqüentemente

6

7

8

9

Sem Opinião

10

12. Tempo de trabalho neste órgão: __________ anos
13. Função neste órgão:
14. Formação:

[ ] Cargo de direção

[ ] Eng. Agrônomo
[ ] Veterinário

[

] Cargo técnico

[ ] Eng. Florestal
[ ] Zootecnista

[

] Outro: ___________________

[ ] Eng. de Pesca
[ ] Técnico agrícola
[ ] Outro: _____________________________

