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RESUMO 

O agravamento do quadro climático e a ação danosa do homem à natureza promovem uma 

aceleração dos processos de desertificação em terras secas brasileiras. A região semiárida é a mais 

vulnerável ao problema, especialmente as áreas rurais aí inseridas. No Estado do Ceará encontram-

se definidos três núcleos de desertificação ou Áreas Susceptíveis à Desertificação – ASDs. Essas 

áreas constituem foco de uma série de estratégias voltadas para combater o fenômeno, sendo a 

mais relevante a elaboração do Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-CE. Observa-se, no entanto, que, passados quase dez anos 

de existência do PAE, as ASDs ainda apresentam sérios problemas de desertificação. Não são 

observadas a efetivação das propostas expressas no referido programa. Nessa realidade, o estudo 

assume a hipótese de que a falta de uma estrutura de governança favorece o avanço da 

desertificação. Com efeito, o ensaio objetiva analisar a interação da desertificação com a 

implementação de princípios de governança nas comunidades rurais pertencentes à ASD do sertão 

dos Inhamuns, no Estado do Ceará. Para tanto, foram utilizados dados primários obtidos por meio 

de aplicação de formulários junto a lideranças de comunidades rurais localizadas nos Municípios 

de Arneiroz, Independência e Tauá, inseridos na ASD. Como procedimentos metodológicos, 

inicialmente, foi adotada a metodologia PER (Pressão – Estado-Resposta) para descrever a 

situação da desertificação na região com suporte em um conjunto de indicadores. Em seguida foi 

elaborada uma matriz de indicadores de governança composta por seis dimensões. Os dois grupos 

de indicadores foram agregados em dois índices: Índice de Desertificação (ID) e Índice de 

Governança em Áreas Desertificadas (IGAD). Para verificar a relação entre governança e 

desertificação foram estimados modelos pelo método de mínimos quadrados ordinários e regressão 

quantílica. Os principais resultados mostraram que os indicadores de estado são os que mais 

determinam a desertificação na região. A maior parte das comunidades encontra-se em um nível 

intermediários de desertificação. Quanto à governança foi possível perceber baixíssimos níveis de 

implementação de instrumentos favoráveis à implementação e sucesso das estratégias voltadas ao 

combate à desertificação. Por fim, aceitando a hipótese testada no estudo, foi possível observar 

que há uma correlação significativa inversa entre o ID e o IGAD, evidenciando que níveis mais 

elevados de implementação dos princípios de governança colaboram para reduzir a desertificação. 

Conclui-se, então, que o combate à desertificação requer o fortalecimento da estrutura de 

governança na ASD, de modo a envolver a sociedade civil, entidades públicas e privadas. 

Quaisquer estratégias voltadas à redução do fenômeno dependerão significativamente da mudança 

do atual modelo de implementação de políticas públicas, o qual, como mostrado no estudo, é 



 
 

carente, em especial, de mecanismos componentes das dimensões Eficiência e Efetividade e 

Participação da População 
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ABSTRACT 

The worsening of the climate and the harmful action of human being promote a desertification 

improvement processes in Brazilian drylands. The semi-arid region is the most vulnerable area, 

especially in rural areas. In the State of Ceará, three desertification Nuclei or Desertification Areas 

(ASD). These areas are focus of strategies aimed to revert this phenomenon. One of the most 

relevant being the elaboration of the State Action Program to Combat Desertification and 

Mitigation of the Effects of Drought - PAE-CE. However, almost ten years has past, several 

problems still are presented. The implementation of the proposals expressed in this program was 

not observed. In this reality, this study assumes that the lack of a governance structure favors the 

advance of desertification. The aim of this study is analyze the interaction of desertification with 

the implementation of governance principles in rural communities belonging to the ASD of the 

Inhamuns hinterland, in the State of Ceará. Primary data obtained through the application of forms 

were used with leaders of rural communities located in the Municipalities of Arneiroz, 

Independencia and Tauá, inserted in the ASD. As methodological procedures, the PER (Pressure 

- State - Response) methodology was initially adopted to describe the situation of desertification 

in the region supported with several ndicators. A governance indicators’ matrix was elaborated in 

six dimensions. Two indicators’ groups were aggregated into two indices: Desertification Index 

(DI) and Governance Index in Desertified Areas (GID). To analyse the relationship between 

governance and desertification ordinary least squares method and quantile regression models were 

estimated. The main results showed that state indicators are most determine desertification in the 

region. It was detected that most communities are in an intermediate level of desertification. 

Regarding governance, it was possible to perceive low levels of implementation of instruments 

favorable to the implementation and success of strategies aimed at combating desertification. 

Finally, accepting the hypothesis tested in the study, it was possible to observe that there is a 

significant inverse correlation between DI and GID, evidencing that higher levels of 

implementation of the governance’s principles collaborate to reduce desertification. It is concluded 

that combating desertification requires the strengthening of the governance structure in the ASD 

in order to involve civil society, public and private entities. Other strategies aimed to reduce this 

phenomenon depend significantly on the change of the current model of public policy 

implementation, which, as shown in the study, is lacking in particular of mechanisms that are 

components of the dimensions of Efficiency and Effectiveness and Population Participation. 

 

Keywords: Desertification; Governance; ASDs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A desertificação manifesta-se em escala mundial, provocando impactos sociais, 

ambientais e econômicos e o deslocamento de milhares de pessoas em busca de terra e comida. 

Existem evidências de que o fenômeno ameaça a capacidade dos ecossistemas e das economias 

em fornecer os bens e serviços de que a sociedade necessita (ROSENZWEIG et al., 2008). De 

acordo com Li et al. (2018) as perdas econômicas globais causadas pela desertificação e pela seca 

atingem US$ 4,2 × 1010 por ano. A preocupação com o tema é sensível e está formalizada em 

distintos manifestos, como a "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", lançada 

oficialmente em 1º de janeiro de 2016, a qual estabeleceu os objetivos do controle da desertificação 

junto com o supressão e reversão da degradação da terra (LI et al., 2018). 

No Brasil, o agravamento do quadro climático e a ação danosa do homem à natureza 

promovem uma aceleração dos processos de desertificação em terras secas brasileiras. As áreas 

rurais da região semiárida são as mais expostas ao problema, em decorrência de um conjunto de 

fatores, que incluem: baixo índice pluviométrico, além de precipitações irregulares concentradas 

no início do ano, altas taxas de evapotranspiração, elevado percentual de pobres, emprego de 

práticas agrícolas pouco sustentáveis (realização de queimadas, desmatamentos, uso exacerbado 

de agrotóxicos, entre outros). Nota-se que a ação antrópica no Semiárido Brasileiro (SAB) conduz 

ao uso intensivo dos recursos naturais e impacta fortemente o meio ambiente local. As áreas 

degradadas estão avançando de modo rápido, tornando grandes extensões de área inaptas às 

atividades produtivas (MOURA, 2016).    

Em decorrência do agravamento do quadro ambiental nas últimas décadas e de 

compromissos assumidos em grandes eventos mundiais ligados ao meio ambiente, o Brasil se 

comprometeu a elaborar programas e políticas que promovam o desenvolvimento e o combate à 

pobreza nas regiões suscetíveis à desertificação, com suporte em princípios de governança e 

participação democrática. Assim, foi incentivada a elaboração de programas estaduais de combate 

à desertificação, os chamados PAEs, em todos os estados que possuem municípios no SAB. 

O Estado do Ceará foi um dos pioneiros na elaboração do seu PAE. No PAE-CE foram 

definidas três Áreas Susceptíveis à Desertificação: ASD sertões dos Inhamuns, ASD sertões de 

Irauçuba e Centro-Norte e ASD sertões do Médio Jaguaribe. A ASD sertões dos Inhamuns foi 

descrita como uma região onde a desertificação está em expansão perceptível, já atingindo a 

capacidade produtiva dos recursos naturais. Os solos estão irreversivelmente degradados, as 

pastagens em declínio. Nota-se, ainda, aumento do escoamento superficial e salinização do solo 

(CEARÁ, 2010). Essas fragilidades foram situadas como norteadoras para a elaboração de um 
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conjunto de estratégias voltadas para combater e mitigar a desertificação na região. Após oito anos 

da elaboração do PAE- CE, no entanto, ainda não é observada a implementação das propostas do 

referido Programa.  

Imeson (2012) destaca que existem barreiras para a implementação de ações de combate 

à desertificação, dentre as quais, a maneira transversal de como tais ações são e deveriam ser 

incorporadas à legislação e aos planos de governo. Nesse sentido, ressalta a importância de uma 

boa estrutura de governança para gerenciá-las. Segundo o autor, a governança da desertificação 

está fortemente relacionada com a maneira como a sociedade responde e se comporta ante a 

redução da degradação da terra. Assim, o estudo da governança em áreas desertificadas se faz 

importante para se compreender a complexa teia de fatores que conectam políticas públicas, ações 

do capital humano e instituições, públicas e privadas. Seu estudo é relevante, também, por 

possibilitar compreender a formação de novas redes sociais, a densidade dessas redes, gestão de 

conflitos, representatividade e outras configurações do comportamento social. 

A governança relaciona processos da gestão e a inter-relação dos agentes sociais, como 

cidadãos, políticos e servidores públicos (JACQUES; VICENTE; ENSSLIN, 2013). Segundo o 

Banco Mundial (WORLD BANK, 2017), a governança consiste nas tradições e nas instituições 

pelas quais a autoridade em um país é exercida, compreendendo o processo pelo qual os governos 

são selecionados, monitorados e substituídos, a capacidade do governo para formular e 

implementar políticas sólidas de maneira eficaz, e o respeito dos cidadãos e do Estado pelas 

instituições que governam as interações econômicas e sociais entre elas. Sob essa perspectiva o 

este estudo assume a hipótese de que a falta de uma estrutura de governança favorece o avanço da 

desertificação na ASD dos sertões dos Inhamuns, ou seja, existe relação significativa entre uma 

boa governança e o combate à desertificação na região. 

Sob essa perspectiva e ante os desafios teóricos e metodológicos, o objetivo geral deste 

estudo é analisar se a implementação de princípios de governança influencia a desertificação nas 

comunidades rurais inseridas na ASD dos sertões dos Inhamuns, no Estado do Ceará. Como 

objetivos específicos são propostos os sequentes. 

a Caracterizar física e ambientalmente o núcleo de desertificação do sertão dos Inhamuns no estado 

do Ceará. 

b Descrever o processo de desertificação nas comunidades rurais da ASD do sertão dos Inhamuns. 

c Analisar o nível de governança das comunidades rurais situadas na ASD dos Inhamuns. 

d Verificar a relação entre a desertificação e governança nas comunidades rurais na ASD do sertão 

dos Inhamuns. 
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A escolha por estudar as comunidades rurais baseia-se no fato de que, segundo Wilson et 

al. (2016), inicialmente, é importante compreender a desertificação no plano local, antes dos 

processos de tomada de decisão regional, nacional e global. Desse modo, esta análise contribui 

para o melhor desenvolvimento de políticas públicas, visto que há particularidades na 

desertificação de cada região, facilitando a identificação de medidas adequadas a essas 

adversidades. 

É importante destacar o fato de que a realidade atual de expansão dos processos de 

desertificação na região semiárida cearense é alarmante, porquanto a rigidez climática e as 

limitações socioeconômicas dessas áreas, somadas às fragilidades nas estruturas de governança, 

podem ocasionar o agravamento do quadro ambiental e uma expansão da área atingida. Isto posto, 

este experimento se propõe analisar a governança e a desertificação, mediante índices, nas 

comunidades rurais pertencentes aos três municípios da ASD dos sertões dos Inhamuns, visando a 

identificar de que maneira se relacionam. 
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2 DESERTIFICAÇÃO 

 

Na perspectiva de Cardoso e Queiroz (2007), além dos componentes físicos e biológicos, 

o conceito de meio ambiente também abrange a dimensão sociocultural e sua relação com os 

modelos de desenvolvimento empregados pelos indivíduos e a sociedade. Dessa maneira, o meio 

ambiente pode ser compreendido como o conjunto de “[...] agentes físicos, químicos, biológicos e 

dos fatores sociais susceptíveis de exercerem um efeito direto ou mesmo indireto, imediato ou a 

longo prazo, sobre todos os seres vivos, inclusive o homem” (IBGE, 2004, p.6).  

A ação antrópica, por meio de práticas que buscam a subsistência ou algum excedente 

produtivo, age de modo a pressionar a base dos recursos naturais, incorrendo na degradação do 

meio ambiente. Com a recorrência dessas ações e o não respeito ao tempo de recuperação natural 

desses ambientes, a fauna e a flora podem atingir níveis irreversíveis de degradação, provocando 

a esterilidade do solo e a extinção de espécies nativas. Assim, tem-se que a degradação ambiental 

pode ser caracterizada como a destruição, deterioração ou desgaste do meio ambiente (LEMOS, 

2001) e resulta na diminuição da disponibilidade de ativos produtivos por processos isolados, ou 

uma combinação deles, pressionando a base de recursos naturais (UNITED NATIONS, 1999). 

 Na região Nordeste, os principais fatores que contribuem para essa degradação na região 

são o elevado nível de concentração fundiária, instabilidade climática, a maneira como as 

atividades agrícolas são praticadas e a eliminação da cobertura vegetal natural (LEMOS, 2001). 

Práticas comuns a essa região, como as queimadas e o desflorestamento, utilizadas para preparar 

o terreno para o plantio, aceleram a degradação e colaboram para o aumento da superfície 

susceptível à desertificação. 

De acordo com as projeções publicadas no estudo Mudanças Climáticas, Migrações e 

Saúde: Cenários para o Nordeste Brasileiro, 2000-2050 (CEDEPLAR/UFMG; FIOCRUZ, 2008), 

a região Nordeste do Brasil será uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas, as 

desigualdades sociais e econômicas serão acentuadas e a migração da população mais carente para 

os grandes centros urbanos será cada vez mais constante. 

Segundo a United Nations Environmental Program (UNITED NATIONS, 2010), 

aproximadamente 20% do território brasileiro denota áreas degradadas, a maioria delas na porção 

semiárida do Nordeste. Essa região apresenta graves problemas ambientais decorrentes da 

degradação, como a expansão das áreas susceptíveis à desertificação (ASD), que compreendem o 

trópico semiárido, subúmido seco e áreas de entorno, atingindo aproximadamente 1.340.000 km2 

e afetando 30 milhões de pessoas diretamente (SANTANA, 2007). 
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O conceito de desertificação atualmente válido, e internacionalmente aceito, foi elaborado 

pela Convenção Internacional de Combate à Desertificação (CCD), fundada na França em 1994. 

A convenção conclui que desertificação é o processo de degradação da terra nas zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas, resultante de diversos fatores, como as variações climáticas e as 

atividades humanas (UNITED NATIONS, 1994). O Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (Pan-Brasil) assinala que a desertificação se 

configura na perda progressiva da fertilidade do solo e de sua capacidade de reprodução, 

decorrente de causas naturais e da ação antrópica em ecossistemas frágeis, podendo levar a uma 

esterilização total (BRASIL, 2004). 

Os pesquisadores Tobler et al. (1995) efetivaram um estudo que corrobora essa definição 

e observa que o aumento da densidade demográfica é um dos principais fatores de influência à 

degradação da terra, visto que a pressão populacional, ocasionada pela busca de subsistência, 

continuará a existir crescentemente. 

A CCD entende a degradação das terras como 

 

[...] a redução ou a perda da produtividade biológica ou econômica das terras agrícolas de 

sequeiro, das terras de cultivo irrigado, dos pastos e dos bosques; em zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas; pelos sistemas de utilização da terra, por um processo ou 

uma combinação de processos, incluídos os resultantes de atividades humanas e padrões 

de povoamento, tais como: 

(i) a erosão do solo causada pelo vento ou pela água, 

(ii) a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas ou das propriedades 

econômicas do solo, e  

(iii) a perda duradoura da vegetação natural (UNITED NATIONS, 1994, p.82). 
 

Para a definição de áreas climaticamente suscetíveis à desertificação, é utilizado o Índice 

de Aridez (IA), que relaciona a quantidade de precipitação pluviométrica anual com a perda 

máxima possível de água mediante a transpiração e a evaporação - evapotranspiração potencial. O 

IA, que foi desenvolvido por Thornthwaite (1941) e complementado por Penman (1953), define o 

clima das regiões terrestres em cinco classes, porém as áreas sujeitas à desertificação são apenas 

as classificadas como áridas, semiáridas e subúmidas secas, ou seja, as que estão entre 0,05 e 0,65 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Classificação do clima de acordo com o índice de aridez 

Classes Climáticas Índice de Aridez (IA) 

Hiperárido IA < 0,05 

Árido 0,05 ≤ IA ≤ 0,20 

Semiárido 0,21 ≤ IA ≤ 0,50 

Subúmido Seco 0,51 ≤ IA ≤ 0,65 

Subúmido úmido 0,65 > IA 

Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução No. 238/97. 

 

2.1 As causas da desertificação 

 

Os processos de degradação e desertificação possuem múltiplas origens. Sabe-se que há 

uma complexa interação de fatores culturais, sociais, políticos e econômicos, que compõem as 

interfaces desse problema. Adicionalmente, é imperativo afirmar que a transversalidade entre esses 

fatores ocorre de maneiras distintas, a depender das dimensões de tempo e espaço. 

As peculiaridades da desertificação e da degradação de terras, quanto aos seus progressos 

e avanços, são inerentes a cada região e dependem de características do desenvolvimento dessas 

localidades. Segundo Middleton e Thomas (1997), em análise feita no World atlas of 

desertification, há grandes diferenças de causas na degradação do solo nos diferentes continentes 

e países atingidos (Figura 1). 
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Figura 1 – Principais causas da degradação do solo em áreas suscetíveis à desertificação no 

mundo  

Fonte: Adaptado de Middleton e Thomas (1997). 

Enquanto que na Austrália e em países da África há fortes impactos decorrentes da 

pecuária e de grandes rebanhos, a América do Norte sofre degradação decorrente da grande força 

que possui a atividade agrícola nessa parte do continente. Na América do Sul, o fator de maior 

impacto na degradação é o desflorestamento, seguido do sobrepastoreio e atividades agrícolas. 

Com efeito, é possível observar que as causas da degradação se expressam distintas em impactos, 

em termos de fatores que a compõem e em condicionantes de espacialidade. 

No Brasil é possível observar casos de desertificação na região semiárida do Nordeste, 

uma área de aproximadamente 788.064 km² (48% da região) que abriga 42,57% da população 

nordestina (BRASIL, 2010). A região Nordeste está, em sua maioria, inserida no clima semiárido 

e é caracterizada por quadros climáticos extremos, com longos períodos de estiagem, seguidos por 

outros de chuvas intensas, concentradas em um curto período. Em razão das constantes secas, é 

possível notar escassez e má distribuição das precipitações pluviométricas durante a quadra 

chuvosa. Esses efeitos da seca tendem a atingir com maior rigor a parcela da população mais pobre, 

que depende dos recursos naturais para produzir o próprio sustento, ajudando a compor um dos 

maiores passivos sociais do País (BRASIL, 2004).  

Os registros históricos mostram que a paisagem nordestina era bem distinta do quadro de 

degradação expresso atualmente na caatinga. Os moradores mais antigos relatam a existência de 
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uma enorme variedade de espécies da fauna e da flora, diferente do que se presencia hoje, quando 

até as espécies mais resistentes estão ameaçadas (CAETANO et al., 2017). 

O jesuíta Padre Francisco Pinto, no ano de 1607, iniciou uma expedição que partia de 

Pernambuco para catequisar índios no Maranhão. Ao atravessar o rio Curu, nas proximidades do 

Município de Irauçuba, em direção à serra de Uruburetama, relatou uma “[...] sombria, espessa e 

alta floresta. Os raios de sol, interceptados pela folhagem densa das árvores, deixavam os da 

comitiva incertos sem saberem bem quando manhã nem noite, com os espessos altíssimos matos 

por baixo do qual eles iam rompendo”. (CEARÁ, 1967, p.164). 

Segundo entrevista realizada por Dias (2008), com o professor João Ambrósio de Araújo 

Filho, os índios Guanacés, antigos habitantes da região de Irauçuba, no verão, colocavam fogo na 

vegetação para espantar as muitas cobras que existiam no local, a fim de que isso pudesse facilitar 

a caça, e também utilizavam o fogo quando estavam preparando o terreno para o plantio. Esses 

seriam os primeiros registros das intervenções humanas na mata nativa de Irauçuba, que se localiza 

em uma das regiões mais vulneráveis à desertificação no Estado do Ceará. 

 Euclides da Cunha, em Os Sertões: Campanha de Canudos, de 1902, em um capítulo que 

se intitula Fazedores de Desertos, comenta sobre o processo histórico e cultural de degradação por 

meio de queimadas, costumeiro na agricultura praticada pelo aborígine: 

 

Esquecemo-nos, todavia, de um agente geológico notável – o homem. 

Este, de fato, não raro reage brutalmente sobre a terra e entre nós, nomeadamente, 

assumiu, em todo o decorrer da história, o papel de um terrível fazedor de desertos.  

Começou isto por um desastroso legado indígena. Na agricultura primitiva dos silvícolas 

era instrumento fundamental — o fogo. [...]  

O aborígine prosseguia abrindo novas roças, novas derrubadas, novas queimas, alargando 

o círculo dos estragos em novas caapueras, que ainda uma vez deixava para formar outras 

noutros pontos, aparecendo maninhas, num envolver enfezado, inaptas para reagir com 

os elementos exteriores, agravando, à medida que se ampliavam, os rigores do próprio 

clima que as flagelava, e entretecidas de carrascais, afogadas em macegas, espelhando 

aqui o aspecto adoentado da caatanduva sinistra, além a braveza convulsiva da caatinga 

brancacenta 

(...). Veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. 

(...). Abriram-se desde o alvorecer do século XVII, nos sertões abusivamente sesmados, 

enormíssimos campos, compáscuos, sem divisas, estendendo-se pelas chapadas em fora. 

(...) Abria-os, de idêntico modo, o fogo livremente aceso, sem aceiros, avassalando largos 

espaços, solto nas lufadas violentas do Nordeste. (CUNHA, 1998, p. 64). 

  

Em uma cartilha de Recomendações Tecnológicas, a Empresa Brasileiras de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), refere-se a essa prática costumeira de utilização das queimadas em 

áreas de pastagem, visando à recuperação e à renovação no período subsequente: “À primeira 

vista, a pastagem rebrotada surge com mais força e melhor aparência do que a inicialmente 
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existente. Entretanto, ao longo dos anos, essa prática provoca degradação físico-química e 

biológica do solo, e traz prejuízos ao meio ambiente”. (EMBRAPA, 2000, p.13). 

Há, no semiárido nordestino, um costume de desmatar e queimar a vegetação do terreno 

no período que antecede o final do ano, com a esperança de chuvas nos primeiros meses do ano 

seguinte. Em razão, porém, da irregularidade na quadra chuvosa e das secas constantes na região, 

pode não haver a rebrotagem esperada da vegetação e, sendo assim, o solo, depois de perder a 

cobertura vegetal, fica totalmente exposto ao sol e perde cada vez mais seu potencial reprodutivo, 

ficando seco, compactado e impermeável. Ademais, as erosões pluvial e eólica também agem 

nesses solos desprotegidos, agravando a degradação e, ao chover, não haverá a penetração da água 

no solo, ou seja, a água não se infiltra, apenas escorre, levando os sedimentos para as margens dos 

rios e causando fenômenos como voçorocas1 e lixiviação2. 

As modificações danosas provocadas pela ação humana no meio ambiente possuem 

intensos influxos no bioma da caatinga, na maior parte do território. Com base em estudos 

perpetrados por Vasconcelos Sobrinho (1971), Rodrigues (2006) e Lemos (2012), é possível 

elencar os fatores motivadores e intensificadores da desertificação, com origem no homem e sua 

interação com a natureza, conforme está especificado no Quadro1. 

 

Quadro 1 – Ações antrópicas motivadoras e intensificadoras da desertificação. (Continua) 

AÇÃO ANTRÓPICA CARACTERIZAÇÃO  

Uso abusivo e desordenado dos 

recursos naturais 

O uso dos recursos naturais sem respeitar os períodos de 

recuperação desses ambientes pode ocasionar perda 

gradativa da resiliência até a extenuação físico-biológica. 

Mau uso do solo em atividades 

agropecuárias 

Incompetência (inabilidade) no 

manejo do solo – técnicas 

arcaicas  

Retirada de madeira para uso 

doméstico como fonte de 

energia 

A retirada de madeira de espécies arbustivas, como lenha 

para consumo doméstico ou como carvão em pequenas 

fábricas, pode deixar o solo desprotegido e suscetível à 

degradação. A vegetação arbustiva típica da caatinga, além 

da aparência esbranquiçada, perde as folhas no período 

seco e, quase sempre, é confundida com vegetação morta. 

Carvoarias e olarias 

  

                                                           
1 Fenômeno geológico que causa fissuras e fendas na terra, causadas pela erosão pluvial 
2 Processo de perda, por solubilização, dos componentes químicos do solo, rocha, mineral etc. 
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Quadro 1 - Ações antrópicas motivadoras e intensificadoras da desertificação (Continua) 

AÇÃO ANTRÓPICA CARACTERIZAÇÃO  

Queimadas 

O uso excessivo e contínuo de queimadas provoca a 

destruição de características físicas, químicas e biológicas 

da terra, provocando a arenização e processos de erosão. 

Ademais, em meio a esse processo, há também a destruição 

dos estoques de sementes e de agentes polinizadores. 

Desmatamento descontrolado 

A perda da cobertura vegetal deixa o solo desprotegido, 

exposto ao sol e sem reposição de matéria orgânica, 

suscetível à erosão. 

Uso excessivo de fertilizantes e 

defensivos agrícolas 

Os defensivos agrícolas e fertilizantes, ao serem utilizados 

sem a devida assistência técnica, podem ocasionar a 

contaminação do solo e do lençol freático, além de 

promover impactos negativos em agentes polinizadores e 

em toda fauna local, levando à extinção de espécies. 

Pecuária extensiva 

O confinamento de grandes rebanhos em limitadas áreas 

de pastagem promove um excesso de pisoteamento e 

consequente compactação e endurecimento do solo. Isto 

torna o solo suscetível à erosão laminar, extremamente 

perigosa porque age silenciosamente, fazendo com que a 

chuva, por não poder infiltrar, carregue os sedimentos da 

camada superficial da terra. 

Lavoura itinerante 

A concentração de elevado número de habitantes em 

pequenas propriedades forçará os seus moradores a buscar 

outras porções de terra para o plantio. Assim, como 

meeiros, arrendam fragmentos de grandes propriedades 

que desflorestam, queimam e preparam a terra para o 

plantio e, como pagamento, dividem a sua produção. 

Passado o período chuvoso, essa terra é devolvida aos 

proprietários, sem cobertura vegetal e, sem uso, fica 

exposta ao sol, perdendo, cada vez mais, sua capacidade 

produtiva. No ano posterior, o agricultor arrenda outra 

parcela de terra, visto que a anterior já não apresentará o 

mesmo rendimento, e repete todo o processo. 

Concentrações populacionais 

superiores à capacidade de 

suporte do ambiente 

Elevada concentração da 

propriedade da terra 

A concentração de grandes propriedades nas mãos de 

poucos proprietários e o elevado número de pequenas 

propriedades (até 5 ha), obstruem o desenvolvimento de 

uma agricultura sustentável que conviva em harmonia com 

as práticas pecuárias, respeitando períodos de pousio e 

rotação de culturas. 
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Quadro 1 – Ações antrópicas motivadoras e intensificadoras da desertificação (Conclusão) 

AÇÃO ANTRÓPICA CARACTERIZAÇÃO  

Uso irracional das águas 

As águas do subsolo em localidades que apresentam 

condições geológicas predominantemente cristalinas, 

possuem alto teor de sódio e, quando usadas na agricultura, 

podem danificar permanentemente o solo. 

Elevada concentração da 

propriedade da terra 

A concentração de grandes propriedades nas mãos de 

poucos proprietários e o elevado número de pequenas 

propriedades (até 5 ha), obstruem o desenvolvimento de 

uma agricultura sustentável que conviva em harmonia com 

as práticas pecuárias, respeitando períodos de pousio e 

rotação de culturas. 

Pobreza e insegurança 

alimentar 

A necessidade de aferir renda e de garantir o autoconsumo, 

em uma realidade onde são escassas as opções, impulsiona 

o homem do campo a extrair a subsistência de um ambiente 

ecologicamente frágil, aumentando o ímpeto da 

degradação. 

A privação de coleta de lixo e inadequadas condições de 

esgotamento sanitário levarão as famílias a se desfazer dos 

resíduos, ainda que de maneira inadequada, contribuindo 

assim para a degradação do ambiente onde vivem e para 

tornarem-se ainda mais pobres. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Adicionalmente às pressões associadas à intervenção humana, os fatores naturais 

contribuem intensivamente para o agravamento dos processos de degradação. O rigor das 

condições climáticas é evidenciado por Vasconcelos Sobrinho (2004), quando enuncia as 

principais causas naturais da desertificação, a saber: 

 

a Profundidade dos solos. 

b Composição e espessura dos horizontes que servem de substrato à cobertura vegetal. 

c Incapacidade de retenção das águas da chuva. 

d Escassez de chuvas. 

e Distribuição irregular das precipitações pluviométricas. 

f elevadas temperaturas do solo e do ar. 

g Baixa umidade relativa do ar. 

h Alta luminosidade e amplo fotoperiodismo. 



25 
 

i Velocidade e temperatura dos ventos. 

j Elevados índices de transpiração e evapotranspiração. 

k Balanço hídrico deficitário. 

l Variações climáticas globais de origens diversas. 

 

Acrescenta-se a esses fatores naturais o fato de que as políticas regionais imediatistas 

voltadas para o semiárido nordestino também possuem sua parcela de contribuição para os 

processos de desertificação. Em vista disso, Silva (2006, p.34) discute e analisa as políticas 

públicas destinadas ao semiárido nordestino em três grandes períodos históricos: 

 

a) o período que compreende o processo de colonização e de ocupação do espaço 

Semiárido, com a consolidação do complexo econômico sertanejo, até a primeira metade 

do século XX, quando crises climáticas pressionaram o governo para o combate à seca;  

b) a partir dos anos 1950, com as constatações do atraso econômico regional do Nordeste 

em relação ao centro-sul do país, a opção governamental foi pela modernização 

econômica, consolidando a política hídrica de suporte à irrigação e de reestruturação da 

grande propriedade rural, ao mesmo tempo em que se mantiveram as ações emergenciais 

nas secas;  

c) no final do século XX, com a constatação da ocorrência de mudanças na realidade 

econômica e social na região e, ao mesmo tempo, da permanência dos problemas sociais 

que se agravam nos períodos de estiagens prolongadas. Essas constatações são permeadas 

por novas propostas, em que as políticas regionais tendem a passar por mais um momento 

de transição, com a disputa entre diferentes concepções de desenvolvimento para o 

Semiárido. 

 

Sua análise, exposta por uma opinião crítica construtiva, sobre os três períodos históricos 

há pouco citados, constitui-se em um elo com cenário atual nas áreas semiáridas do Estado do 

Ceará, resultado de um modelo de desenvolvimento assentado no combate às secas, e não na 

convivência com a seca. Desde a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), no início dos anos de 1960, as principais políticas implantadas no Ceará não 

promoveram o desenvolvimento esperado para os municípios inseridos no semiárido (CHACON; 

BURSZTYN, 2005), apesar de esforços, como o de Celso Furtado, em demonstrar que, para que 

houvesse desenvolvimento no semiárido, seria necessário traçar estratégias de convivência com as 

secas e não combatê-la, ou seja, seria necessário ir além das questões econômicas e abranger as 

dimensões sociais e ambientais (FURTADO, 1989). 

 

2.2 As consequências da desertificação 

 

Sabe-se que o clima rígido das regiões semiáridas limita a produção agrícola e pecuária 

em virtude dos longos períodos de estiagem. As mudanças climáticas afetam, ainda, o sistema 
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hidrológico terrestre e os ecossistemas marinhos em várias partes do Mundo, e a tendência é de 

aumento de ocorrência e de frequência de eventos extremos, como secas e inundações 

(SWITZERLAND, 2001). Segundo Nobre et al. (2004), em uma análise do impacto do clima para 

o ano 2100 na América do Sul, os cenários climáticos em um futuro próximo apontam para um 

aumento da temperatura e, consequentemente, da evaporação, escassez de água ainda maior nos 

açudes e demais reservatórios ante a rigidez climática, maior empobrecimento da vegetação da 

caatinga, aumento das áreas semidesérticas e a agricultura será ainda mais difícil. 

Em vista dessa preocupação mundial com as mudanças climáticas, torna-se fundamental 

exprimir as consequências da desertificação, pois esse fenômeno possui diversas origens e 

motivações, e a sua manifestação pode ser considerada, em si própria, a consequência de uma 

sinergia de numerosos fatores. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Rio 92), destacou, além das secas típicas das regiões semiáridas, cinco 

degradações manifestadas em decorrência da ação do homem (BRASIL, 2005). A saber:  

 

a) degradação das populações animais e vegetais (degradação biótica ou perda da biodiversidade) 

de vastas áreas do semiárido devido à caça e à extração de madeira;  

b) degradação do solo, que pode ocorrer por efeito físico (erosão hídrica ou eólica e compactação 

causada pelo uso da mecanização pesada) ou por efeito químico (salinização ou sodificação);  

c)  degradação das condições hidrológicas de superfície devido à perda da cobertura vegetal;  

d) degradação das condições geohidrológicas (águas subterrâneas) devido a modificações nas 

condições de recarga;  

e)  degradação da infraestrutura econômica e da qualidade de vida dos assentamentos humanos. 

 

As consequências da desertificação não impactam somente os recursos naturais, mas 

também são alvos desses efeitos as esferas social, econômica e político-institucional. No Quadro 

2, observam-se as consequências na manifestação dos processos de degradação e da desertificação. 

 

Quadro 2 – Consequências manifestadas em decorrência da desertificação (Continua) 

CONSEQUÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Assoreamento de rios e açudes 

O solo endurecido pela exposição ao sol não absorve 

a água da chuva, que escorre e leva seus sedimentos 

(erosão pluvial), provocando voçorocas e 

afloramentos rochosos. 
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Quadro 2 – Consequências manifestadas em decorrência da desertificação (Continua) 

CONSEQUÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Maior susceptibilidade à ocorrência 

de enchentes 

Em decorrência dos solos endurecidos e compactados, 

em períodos de fortes chuvas, não há a infiltração da 

água na terra. 

Perda da biodiversidade (redução 

de espécies da fauna e da flora 

local) 

O desmatamento e a caça são opções do homem do 

campo em momentos de maiores dificuldades de 

subsistência e impactam o meio ambiente, reduzindo 

e provocando o desaparecimento de espécies nativas. 

As queimadas também contribuem com esse processo. Eliminação do estoque de sementes 

Redução da produtividade da 

agricultura  

Ações incompatíveis com a capacidade de suporte dos 

recursos naturais da região semiárida, como 

extrativismo vegetal desordenado, colaboram com a 

redução da capacidade de resiliência desses 

agrossistemas, afetando a produção agrícola e 

pecuária. 
Redução da renda agrícola 

Redução de terras aptas à agricultura 

O solo exposto ao sol e sem reposição de matéria 

orgânica, em virtude do desmatamento e das 

queimadas, contribuem com a redução da fertilidade 

das terras agricultáveis, podendo alcançar sua 

extenuação. O sobrepastoreio e a agricultura praticada 

com técnicas rudimentares também degradam a 

fertilidade da terra, podendo levar à esterilidade do 

solo.  

Salinização dos solos 

A utilização de água do lençol freático em áreas 

semiáridas pode contaminar o solo quando há um 

elevado percentual de sódio na água utilizada para a 

agricultura (fato que contribui para a infertilidade da 

terra). 

Processos erosivos 

A erosão pluvial e eólica ocorre em razão de o solo 

ficar endurecido na região degradada. A chuva carrega 

a camada superficial do solo, a mais rica, que assoreia 

os rios e açudes. Algumas vezes, em períodos de 

chuvas mais intensas, é possível observar a água abrir 

longos sulcos e valas na terra desprotegida. 

O vento, ao encontrar o solo desprotegido de 

vegetação, também carrega os sedimentos 

superficiais, contribuindo para o surgimento de 

afloramentos rochosos. 
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Quadro 2 – Consequências manifestadas em decorrência da desertificação (Continua) 

CONSEQUÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Afloramentos rochosos 

Os solos desnudos e expostos ao sol tornam-se mais 

suscetíveis à erosão eólica e pluvial. A erosão laminar 

consiste na perda da camada superficial do solo, pelo 

vento ou pela chuva (escoamento superficial), e é 

considerada uma das mais perigosas modalidades de 

degradação, visto que é pouco perceptível e age 

silenciosamente, sendo notada apenas após a grande 

perda de profundidade do solo (PÉREZ-MARIN et 

al., 2012). 

Redução da quantidade e qualidade 

dos recursos hídricos 

Com o aumento do aquecimento global, as 

precipitações tendem a ficar cada vez mais irregulares 

e a evapotranspiração está propensa a aumentar, 

diminuindo o nível dos reservatórios (NOBRE et al., 

2004). O solo endurecido não permite que as águas 

pluviais infiltrem e reabasteçam o lençol freático. 

Migrações A limitação de opções de subsistência nas áreas rurais, 

a deficitária rede de serviços básicos e a consequente 

redução da qualidade de vida impulsionam o homem 

do campo (principalmente a parcela mais jovem) a 

migrar para as cidades médias ou para os grandes 

centros urbanos. 

Envelhecimento da população rural 

Pobreza e insegurança alimentar 

A degradação acentuada de ambientes semiáridos 

resulta em um menor rendimento das culturas 

agrícolas e cria obstáculos para a produção animal. As 

secas mais constantes e cada vez mais intensas 

também são obstáculos à produção agropecuária e à 

subsistência das populações rurais do semiárido. Há 

uma limitação de fontes de renda não agrícolas em 

virtude da deficitária infraestrutura e baixo 

desenvolvimento dessas localidades. 

Aumento do subemprego 

A limitação de opções de trabalho no campo, inseridas 

em um locus de grandes vulnerabilidades 

socioeconômicas e ambientais, impulsiona as pessoas 

a se submeterem a condições degradantes de trabalho, 

com baixa remuneração. 
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Quadro 2 – Consequências manifestadas em decorrência da desertificação (Conclusão) 

CONSEQUÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Políticas de desenvolvimento 

imediatistas 

Do início dos anos 1960 aos dias atuais, as políticas 

implantadas não promoveram o desenvolvimento 

esperado para os municípios inseridos no semiárido 

(CHACON; BURSZTYN, 2005). As políticas de 

convivência e mitigação dos efeitos das secas não 

tiveram o alcance previsto e a população dessas áreas 

ainda enfrenta dificuldades para aferir níveis mínimos 

de qualidade de vida. Essas políticas continuam a ser 

replicadas e reproduzem esse antigo padrão. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em razão da deficiência de recursos hídricos e econômicos, o homem do campo vê-se 

impelido a extrair a sua subsistência da fauna e da flora locais. As mudanças climáticas e a ação 

antrópica, juntas, compõem um quadro ambiental alarmante, em que são os processos de 

degradação acelerados e os níveis de pobreza intensificados, evidenciando, assim, um círculo 

vicioso e resultando em um aumento nos impactos negativos nas esferas social, econômica e 

ambiental (BRASIL, 2004). 

 

2.3 A pobreza como causa e consequência da desertificação 

 

A discussão sobre pobreza e a desertificação evidencia que as questões ambientais e 

socioeconômicas são indissociáveis. Essa relação, inicialmente abordada na Conferência de 

Estocolmo (1972), foi aprofundada no Relatório de Brundtland, conhecido como Nosso Futuro 

Comum (BRUNDTLAND, 1987), um documento precursor que evidencia a relação entre pobreza 

e degradação. Esse relatório debateu a ideia de crescimento econômico ligado à preservação 

ambiental e observou que a pobreza em países em desenvolvimento acelera os processos de 

degradação e cria um círculo vicioso, composto por fatores econômicos, sociais e ambientais. 

Segundo Rocha (2003, p.9), em uma análise que decorre das ideias de Amartya Sen, a 

pobreza é “[...] um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a situação 

na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada”. Essas necessidades, contudo, 

devem ser especificadas para que esse conceito não se torne amplo e vago. Rocha (2006) assinala 

que essa abordagem das necessidades básicas, significa considerar além da alimentação e nutrição, 

englobando uma visão mais abrangente das necessidades humanas, incorporando elementos como 
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educação, acesso a água e saneamento. Com efeito, considerando essa transversalidade, a pobreza 

passa a assumir um caráter de ausência de desenvolvimento, em que as condições básicas de 

subsistência são suprimidas ou inexistem. 

Lemos (2012, p.58) acentua que os “[...] pobres ou excluídos agridem o ambiente porque 

não têm acesso à terra, ao crédito, à tecnologia adequada, à informação e às condições adequadas 

de moradia e de vida”. Em decorrência disso, a população pobre agride o meio ambiente, em geral, 

de modo inconsciente, depredando os recursos naturais ao buscar a subsistência. O ecossistema, 

então, passa a produzir cada vez menos, diminuindo a sua resiliência original, contribuindo para a 

pobreza daqueles que dependem dele. Efetivamente, então, a pobreza rural, em um quadro onde 

são escassas as opções de subsistência, potencializa o mau uso dos recursos disponíveis, 

acelerando a degradação nesses ambientes e criando uma situação no qual a única saída é a sobre-

exploração desses recursos. 

Consoante alcança Echeverria (1998, p.6), como há maior incidência da pobreza nas 

zonas rurais e a população dessas áreas tem uma grande dependência dos recursos naturais, que 

são a base do seu sustento, os pobres rurais, “[...] pelas limitações de qualidade e quantidade desses 

recursos, cruzam a fronteira da sustentabilidade e começam, por falta de outra alternativa, a 

destruir essa base”. 

A Figura 2 evidencia o ciclo (ou círculo) vicioso entre a pobreza e a desertificação, bem 

como os fatores de impacto direto e as consequências deles. 
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Figura 2 – Relação Cíclica entre Empobrecimento e Desertificação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De tal sorte, a degradação das terras secas pode ser compreendida como agente 

responsável pela pobreza e também como uma consequência dela. O esgotamento dos recursos 

naturais em regiões atrasadas em infraestrutura e serviços básicos, como no Nordeste brasileiro, é 

um dos principais obstáculos para que uma população pobre alcance a subsistência, quase sempre 

pela agricultura. A pobreza rural, em um quadro onde são escassas as opções de subsistência, 

potencializa o mau uso dos recursos disponíveis e encontra como saída única a extração do 

ambiente ecologicamente frágil, perpetuando o círculo vicioso. Segundo Echeverria (1998, p.6), 
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A grande parte da população pobre vive em áreas rurais de baixo potencial, incluindo 

zonas degradadas, acometidas de erosão ou semidesérticas e em terras frágeis de encostas 

marginais e úmidas. Esta população é altamente dependente dos recursos naturais que são 

essenciais a vida (água, alimentos, energia e renda), mas as limitações 41 em termos de 

qualidade e quantidade desses recursos cruzam o limiar de sustentabilidade e começam, 

por falta de alternativa, a destruir esta base. 

 

De tal modo, lê-se que a população rural depende dos recursos naturais para aferir renda 

e subsistência, ao mesmo tempo em que esses recursos possuem a característica de bens públicos, 

bens de uso comum, cujo acesso é livre e os direitos de propriedade não são definidos (FINCO; 

WAQUIL; MATTOS, 2004). 

Na região Nordeste, os principais fatores que contribuem para essa degradação na região 

Nordeste são o elevado nível de concentração fundiária, instabilidade climática, a maneira como 

as atividades agrícolas são praticadas e a eliminação da cobertura vegetal natural (LEMOS, 2001). 

Práticas comuns a essa região, como as queimadas e o desflorestamento, utilizadas para preparar 

o terreno para o plantio, aceleram a degradação e colaboram para o aumento da superfície 

susceptível à desertificação. A dependência dessas populações rurais de um produto agrícola que 

garanta a sua subsistência e assegure um excedente financeiro, em uma realidade de rigidez 

climática e insegurança hídrica, promoverá uma intensificação na degradação dessas áreas, uma 

vez que, das poucas opções possíveis, a agricultura é a mais usual. 

Araújo Filho (2002) refere-se à importância de toda a produção agrícola e pecuária do 

Nordeste, em especial, da caatinga, utilizar métodos que produzam os menores distúrbios e 

impactos no meio biológico. O panorama no Nordeste brasileiro, contudo, é caracterizado por uma 

rígida estrutura fundiária e práticas agropecuárias com baixo nível tecnológico, que induzem a 

práticas antrópicas predatórias e, consequentemente, degradação ambiental (SALES, 2002). 

A agricultura itinerante é uma das maiores causas da perda da fertilidade dos solos 

agricultáveis da caatinga e, junto a desmatamentos e queimadas praticados pela população rural, 

há a exposição do solo ao sol, vento e chuva, acelerando os processos erosivos e impedindo a 

recuperação do solo e da vegetação (ARAUJO FILHO, 2002). Na perspectiva do autor, no Estado 

do Ceará, a produção média anual de grãos obtida pelos agricultores situa-se em torno de 400 kg 

por hectare, enquanto em áreas de caatinga recuperada, a produção pode chegar a cerca de 1.640 

kg de grãos por hectare/ano. 

De acordo com Scherr (2000), durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que os pobres 

exerciam pressão sobre o meio ambiente, levando à degradação ambiental e, como consequência, 

à redução na oferta de alimentos e à insegurança alimentar. Esse pensamento estimulou a 

implementação de políticas de controle populacional, incentivos a atividades não agrícolas e 
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Educação Ambiental. Estudos empíricos, no entanto, como os de Forsyth et al. (1998) e Templeton 

e Scherr (1999), põem em dúvida essa evidência, quando analisam a noção de que homem e 

natureza devem ser analisados integralmente.  

Na literatura científica, autores como Mink (1993) e Roe et al. (2014) acreditam que a 

pobreza é a principal causa da degradação ambiental ocorrendo de modo direta.  Outra linha de 

pensamento assere que existe relação direta de causalidade entre os dois temas, porém, neste caso, 

a degradação ambiental é a causa a pobreza (BUCKNALL et al., 2006). Há, ainda, ensaios 

acentuando que há um círculo vicioso entre os dois problemas, ou seja, a pobreza causa a 

degradação do ambiente e esta, por sua vez, agrava a pobreza, sendo também chamado de 

armadilha de pobreza (DASGUPTA, 2009). 

Atualmente percebe-se que essa relação está longe de ser definida. Estudos recentes, 

como o de Ghani et al. (2014) no Paquistão, situam a pobreza como causa da degradação, mas são 

contestados com resultados contrários, como na pesquisa de Temesgen (2014), na Etiópia. Em um 

estudo realizado nos Municípios de Machadinho e Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do 

Sul, por Waquil, Finco e Mattos (2004), os resultados sugeriram a refutação da hipótese de que 

pobreza rural e degradação ambiental estão diretamente relacionadas. A análise de Pinto e Coronel 

(2015), entretanto, sobre a degradação ambiental agropecuária no Rio Grande do Sul e sua relação 

com os fatores de desenvolvimento rural, constatou que fatores associados, como condições de 

moradia, educação e acesso à energia elétrica no campo, expressaram relação positiva com a 

degradação. Observa-se, nos estudos sobre essa temática, que os resultados obtidos não podem ser 

universalizados, haja vista a heterogeneidade das regiões e, dessa maneira, reforçando a 

importância de estudos de caráter local. 
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3 GOVERNANÇA 

 

A etimologia da palavra governança evidencia uma origem no grego antigo e no latim 

clássico associada a “direção”, inicialmente ligada à ação ou ao modo de governar, guiar ou 

conduzir (JESSOP, 1998). O termo governança recebeu nova interpretação nos anos 1980 e 1990, 

quando passou a se referir a modernização de processos administrativos empresariais, passando a 

ser tratada por Governança Corporativa. Inicialmente foi empregada a palavra para fazer referência 

a processos corporativos de administração, associou-se a algumas concepções neoliberais de 

Estado mínimo, em que passou a designar uma abertura para participação de setores e agentes da 

sociedade civil nos processos políticos (MELO NETO; BRENAND, 2004).  

A governança não se limitou a uma simples transferência da responsabilidade regulatória 

do governo para o Estado, como pregam os princípios neoliberais, pois foi além e sua trajetória 

adquiriu características próprias. Fonseca e Bursztyn (2009, p.21) observam que “Atributos como 

participação, descentralização, responsabilização e equidade entre os atores dão à noção de 

governança um conteúdo de legitimidade e pragmatismo, abrindo espaço para uma regulação que 

leve em conta fatores extra-econômicos”. Os autores ressaltam ainda que, além da simultaneidade 

com a propagação dos princípios neoliberais, a governança enfrentou, em sua formação, o relativo 

fracasso das políticas de desenvolvimento dos anos de 1990 e foi adotada por organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, feito elemento-chave 

da agenda de implantação de programas e projetos de naturezas diversas em países pobres. 

Os processos atuais de administração passam por uma série de modificações decorrentes 

de uma modernização das estruturas da ação pública nas últimas décadas, não se limitando a órgãos 

e aparatos estatais, mas também englobando a interação do governo com a sociedade, reinventando 

a política com a participação popular (GOHN, 2001; COSTA; MERTENS, 2015).  No 

aprofundamento dessa discussão, identificou o fato de que enquanto as fronteiras entre os 

diferentes níveis de unidades governamentais e setores de política são definidas 

administrativamente, as questões de caráter social são caracterizadas pela sua natureza 

interdependente e de escala cruzada (SANDSTRÖM ; CARLSSON, 2008; KOPPENJAN; KLIJN, 

2004; BERKES, 2002). 

Segundo Sandström e Carlsson (2008), o “governo” está relacionado a uma estrutura 

político-administrativa formal, enquanto, na governança, a política acontece numa estrutura de 

interação multi-ator, sendo o governo apenas um deles. Consoante exprime Kooiman (2005), 

houve mudança nos modelos mais tradicionais, em que governar se considerava algo basicamente 

unidimensional, de governantes a governados, para um modelo bidirecional fundado sobre 
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interações amplas e sistêmicas entre aqueles que governam e os que são governados. A 

governança, contudo, não significa a superação ou substituição dos modelos anteriores de governo, 

mas apenas uma modulação e um reequilíbrio (CATALÀ, 2005). 

 

As linhas divisórias entre os setores público e privado estão sendo apagadas, e os 

interesses não são apenas públicos ou privados, já que geralmente são compartilhados. 

Portanto, geralmente é mais apropriado falar sobre mudanças nos papéis do governo do 

que diminuir esses papéis como parte desses relacionamentos em mudança. A 

relembrança das atividades do governo e uma maior conscientização sobre a necessidade 

de cooperar com outros atores sociais não tornam obsoletas as intervenções tradicionais 

do governo. Há simplesmente uma consciência crescente não só das limitações da ordem 

tradicional e do controle público como mecanismo de governo, mas também das respostas 

a problemas sociais que requerem um maior número de abordagens e instrumentos. 

(KOOIMAN, 2005, p.26). 

 

O atual entendimento da governança como conceito nas ciências sociais abrange 

contextos mais amplos do que a sua interpretação como sinônimo de “governo”, exprimindo 

múltiplos significados e implicações (KJAER, 2004). Essa concepção moderna de governança 

utiliza uma abordagem sistêmica, em que todo o processo tem importância, da concepção aos 

resultados, e permite envolver a totalidade dos interessados, considerando as demandas individuais 

e de stakeholders3. Em seu relatório, a Comissão sobre Governança Global (1995) acentua que 

governança engloba todas as diversas maneiras pelas quais pessoas e instituições, públicas e 

privadas, administram seus problemas comuns, mediante um continuum que acomode interesses 

conflitantes ou diferentes, de modo a realizar ações cooperativas.  

A literatura acadêmica, principalmente os cientistas sociais, mostra um interesse recente 

no estudo da governança, em decorrência da preocupação com a sua influência sobre a mudança 

na maneira de governar (STOKER, 1998). Observa-se, então, no Quadro 3, as principais definições 

de governança. 

 

Quadro 3 – Principais definições de governança (Continua) 

DEFINIÇÃO AUTOR 

Governança em geral é a definição, aplicação e execução das 

regras do jogo. 
(KJAER, 2004) 

  

                                                           
3 Qualquer pessoa, grupo ou entidade que tenha interesse nas atividades, recursos ou resultados de uma entidade 
do sector público, ou que seja afetada por essa produção. Stakeholders podem ser também reguladores, acionistas, 
funcionários, clientes, fornecedores, grupos de defesa, governos, parceiros de negócios e a sociedade como um todo 
(UNITED STATES OF AMERICA, 2013). 
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Quadro 3 – Principais definições de governança (Conclusão) 

DEFINIÇÃO AUTOR 

Governança refere-se à auto-organização, a redes 

interorganizadas caracterizadas pela independência, troca de 

recursos, regras do jogo e autonomia significativa do Estado. 

(RHODES, 1997) 

Governança é a capacidade institucional das organizações 

públicas de fornecer o público e outros bens exigidos pelos 

cidadãos de um país ou seus representantes de forma eficaz, 

transparente, imparcial e responsável, sujeito a restrições de 

recursos. 

(WORLD BANK, 2000) 

Governança refere-se à criação de uma estrutura ou uma ordem, 

que não pode ser imposta externamente, e resulta da interação de 

uma multiplicidade de atores influenciando uns aos outros na 

condução dos problemas coletivos. 

(KOOIMAN E VAN 

VLIET, 1993) 

Governança compreende os mecanismos (político, econômico, 

socioambiental, administrativo, legal etc.) colocados em prática 

para garantir que os resultados pretendidos para as partes 

interessadas sejam definidos e alcançados. 

(UNITED STATES OF 

AMÉRICA, 2013) 

Refere-se aos instrumentos e procedimentos que garantem a 

participação, no processo de tomada de decisões, da pluralidade 

de interesses e ideias existentes na sociedade. 

(BURSZTYN, 2001) 

Fonte: Elaboração própria com base nos conceitos autorais. 

 

Os princípios da governança reforçam a noção de que esse processo tem como fim 

produzir resultados eficazes, não estando apenas restrito ao seu planejamento. Timmers (2000) 

acentua que o resultado esperado na Governança Pública é a melhoria dos serviços prestados à 

sociedade e dos benefícios obtidos pela população. 

Dessa maneira, a governança é referência na elaboração e efetivação de políticas de 

interesse global, como políticas ambientais e de desenvolvimento. A participação de organismos 

internacionais, como a ONU, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, 

intermediando temas de interesses mundiais, chama a atenção para uma governança global. 

Wolfensohn (1998) ressalta que a importância da boa governança para o desenvolvimento 

alcançou o estatuto de critério formal, uma vez que transparência e eficiência, por exemplo, são 

pilares de um desenvolvimento consistente das nações. 
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3.1 Indicadores de Boa Governança 

 

Há evidências empíricas de que existe uma conexão, uma relação causal, entre a boa 

governança e um melhor resultado no desenvolvimento, como maiores rendimentos per capita, 

menor mortalidade infantil e maior alfabetização (KAUFMANN; KRAAY; ZOIDO-LOBATÓN, 

1999). Grindle (2004) expressa que países desenvolvidos demonstram princípios de governança 

mais consistentes, porque embasados em outros que os precederam, evidenciando que a 

governança deve ser um moto-continuo. 

A discussão sobre a consistência e os influxos dos indicadores de governança sobre o 

desenvolvimento suscita diversos questionamentos, sobretudo pelas evidências de sua relação 

positiva com crescimento econômico, como assevera Malik (2002, p.11): 

 

O debate sobre os indicadores de governança até agora foi ocupado por preocupações de 

crescimento e investimento. Um número relativamente pequeno de estudos tentou 

associar indicadores de governança com resultados de desenvolvimento humano. A 

preocupação com o desenvolvimento humano permanece, em grande parte, um 

pensamento posterior. Embora tenha havido tentativas de correlacionar os indicadores de 

governança com indicadores de desenvolvimento humano, muito poucos estudos 

realmente tentaram explorar os vários canais através dos quais a governança afeta os 

resultados do desenvolvimento. Os índices subjetivos demonstram uma ligação causal 

com os resultados do desenvolvimento, mas o conhecimento dos mecanismos subjacentes 

permanece fraco. Por exemplo, indicadores como Estado de Direito, Corrupção 

(combate) e Instabilidade Política estão correlacionados com os resultados de saúde, 

nutrição e educação, mas há poucas informações sobre como esses resultados são gerados. 

 

É instigante a discussão sobre os princípios e critérios considerados essenciais para um 

aperfeiçoamento do processo político e, então, diversos órgãos e agências internacionais adotam 

check-lists de aspectos fundamentais aos programas e projetos, uma espécie de Manual da Boa 

Governança (MBG), como sugerem Fonseca e Bursztyn (2009). Os autores consideram que o 

MBG lista critérios formais e estruturais que devem ser observados independentemente das 

circunstâncias em que se dá o processo político. 

No alcance do raciocínio de Grindle (2004), a lista do que é necessário para alcançar boa 

governança aumentou significativamente nos últimos anos. O autor toma como referência World 

Development Report, elaborado pelo Banco Mundial, que aconselhava os países em 

desenvolvimento a observarem 45 aspectos de boa governança, em 1997, e, no ano de 2002, essa 

lista cresceu para 116 itens. 

Desde os anos de 1990, são propostos indicadores que possam ser utilizados como proxies 

de boa governança e, atualmente, podem ser observados cerca de 150 deles (MALIK, 2002; 

GRINDLE, 2004; GRAY, 2007). Na pedagogia de Calane e Talment, (2001), algumas 
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características basilares devem ser consideradas para que se alcance, efetivamente, a boa 

governança: Participação; Estado de Direito; Transparência; Responsabilidade; Orientação por 

Consenso; Igualdade e Inclusividade; Efetividade e Eficiência; e Suporte à Auditoria. Desde o ano 

de 1996, o Banco Mundial coleta e publica dados de governança de 201 países, por meio do 

Worldwide Governance Indicators – WGI (termo em inglês para Indicadores de Governança 

Global), que mede seis dimensões de governança, representados por indicadores agregados 

sintetizando múltiplas variáveis que os compõem: Voz e Responsabilidade; Estabilidade Política 

e Ausência de Violência; Eficácia Governamental; Qualidade Regulatória; Estado de Direito; e 

Controle da Corrupção.  

Não há consenso sobre quais indicadores ideais, quantos são ou se deveria ser atribuído 

algum mecanismo de ponderação desses diversos aspectos. As agências de financiamento utilizam 

uma série desses indicadores como critérios para a avaliação de projetos, contudo há uma 

imprecisão nessas análises, uma vez que esses indicadores são generalizados, não considerando as 

realidades locais.  

A governança rural e, por extensão, a governança ambiental em regiões como o Nordeste 

semiárido, denotam nuances e dimensões peculiares sujeitas a realidade locais. É relevante o 

estudo da governança nessas áreas para a compreensão das inter-relações sociais inspiradas no 

modelo de desenvolvimento rural, das circunstâncias do surgimento de redes de atores e sua 

dimensão, do grau de envolvimento desses agentes, do fluxo de troca de experiências e 

informações, da reciprocidade e confiança entre os agentes e da representatividade das partes 

interessadas em processos de tomada de decisão. Por tal pretexto, lista-se um conjunto dessas 

dimensões para a avaliação da governança em áreas rurais da região Nordeste (Quadro 4). 

Quadro 4 – Ferramentas para a avaliação da boa governança em áreas rurais (Continua) 

Dimensões Variáveis 

Desenvolvimento sustentável 

- Impactos ambientais 

- Impactos sociais e econômicos 

- Mudanças institucionais 

- Distribuição equitativa de custos e benefícios. 

Eficiência 

- Custos x produtos 

- Alocação de recursos 

- Cumprimento de prazos 

- Gestão de riscos: adaptação/flexibilidade a mudanças 

- Qualidade de monitoramento. 
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Quadro 4 – Ferramentas para a avaliação da boa governança em áreas rurais (Conclusão) 

Dimensões Variáveis 

Efetividade 

- Objetivos x produtos 

- Coordenação interorganizacional 

- Mudanças nos arranjos e ações institucionais 

- Recursos financeiros disponíveis (para participação). 

Participação 

- Representatividade 

- Inclusão de stakeholders 

- Empoderamento 

- Equidade: participação de todos os atores (homens, 

mulheres e minorias) 

- Troca de informações 

- Criação de redes 

- Mobilização 

- Gestão de conflitos/resolução. 

Transparência 

- Documentação: acessibilidade e clareza 

- Disponibilidade de informações para atores externos 

- Feedback. 

Accountability / Prestação de 

Contas 

- Definição de regras 

- Agente responsável pela prestação de contas 

- Divisão de responsabilidades 

- Monitoramento e elaboração de relatórios. 

Capacidade 

- Competência 

- Profissionalismo 

- Aprendizagem colaborativa 

- Transparência de conhecimento. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em decorrência da expansão da agenda neoliberal e do vácuo deixado pela redução (ou 

até mesmo inexistência) da ação reguladora do Estado em algumas áreas, como a ambiental, as 

organizações não governamentais (ONG’s) assumem relevante papel entre os agentes ligados à 

definição e à gestão de políticas públicas de caráter ambiental e de desenvolvimento, colaborando, 

de maneira geral, para maior descentralização (FONSECA; BURSZTYN, 2009). 

Para a governança, é importante a descentralização do poder, ou seja, uma transferência 

do poder unificado para unidades regionais e locais. Isso pode ser desvirtuado, entretanto, uma vez 

que a descentralização pode ser um mecanismo para mascarar a omissão do poder central 

(GODARD, 1997). Na lição do autor, a descentralização deveria significar uma conexão entre os 

diversos níveis, em que seriam limitadas as zonas de responsabilidade exclusivas e ampliadas as 

responsabilidades conjuntas. 
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3.2 A governança da desertificação 

 

A ação do Estado e o exercício do poder legal e institucional, assim como as suas relações 

com a sociedade, podem ser tratados por meio de dois conceitos complementares, porém distintos, 

como ressalta Bursztyn (2001, p.46): 

 

O primeiro, governabilidade, refere-se ao sistema de exercício do poder na sociedade, 

constituído de características do regime político, forma de governo, tipo de relações entre 

os poderes, sistema partidário, modelo de tomada de decisões. O tipo de governabilidade 

será dado pela combinação destas características, conforme a conjuntura histórica. A 

fragilidade do sistema ou a ocorrência de curtos-circuitos no seu funcionamento 

costumam ser tratados como crise de governabilidade, em diversos graus, podendo chegar 

a avaliações, em determinados momentos, de ameaça de quebra da ordem institucional. 

O segundo, governança, trata da capacidade governativa em sentido amplo, envolve a 

garantia de continuidade e implementação de decisões, a capacidade de ação do Estado 

na execução efetiva de políticas públicas – entendidas como realização de metas coletivas, 

o que supõe que expressem demandas realmente colocadas pelos diferentes segmentos 

sociais. 

 

A disseminação das ideias de governança é cuidada como um movimento global de 

reforma e modernização das instituições e também fruto de uma necessidade interna oriunda de 

“[...] traços histórico-estruturais culturais e sociais” característicos de cada localidade 

(BURSZTYN, 2001, p.4). 

Um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores políticos e tomadores de decisão é o 

fato de que há a necessidade do estabelecimento de uma colaboração interorganizacional para o 

combate e alívio de problemas sociais e ambientais, considerando-se a complexidade que os 

envolve. A criação de redes de governança, atravessando uma infinidade de fronteiras 

organizacionais formais e níveis hierárquicos político-administrativos, e um maior entendimento 

sobre o funcionamento dessas redes de fronteiras, também sobre como suas qualidades estão 

relacionadas ao sucesso e ao fracasso da formulação de políticas, enfatizam-se como fatores 

primordiais para a tarefa de melhorar a eficácia da gestão pública (SANDSTRÖM; CARLSSON, 

2008; AGRANOFF; MCGUIRE, 2001). 

Na compreensão de Zapata, Amorim e Arns (2007), no Brasil surgiram espaços de 

concertação social decorrentes de uma sinergia entre atores governamentais e da sociedade civil, 

visando a tratar assuntos de interesse comum e demandas sociais. Dessa maneira, a ideia 

tradicional de Estado se reformula para dar espaço a novas institucionalidades, sejam elas de 

caráter internacional (as cortes, os tratados e convenções internacionais) ou de cariz nacional, 

estadual ou municipal (conselhos, fóruns, comitês, colegiados, agências de desenvolvimento, 

consórcios e outros) (CEARÁ, 2010). 
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Esse processo tomou maiores contornos de realidade desde as convenções internacionais 

dos anos de 1990, com destaque para a Rio 92, um marco nas discussões sobre os problemas 

ambientais, e materializou-se na Convenção de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 

da Seca (CCD), com a assinatura de cerca de 150 países, inclusive o Brasil, comprometendo-se a 

combater a pobreza e a desigualdade nas áreas suscetíveis à desertificação (ASD). A CCD enfatiza, 

em seus objetivos, as parcerias e a cooperação internacional para anteparar os complexos 

problemas de desertificação, sugerindo o desenvolvimento de programas de ação nacional 

conjugados com o combate à pobreza e fincados na participação do Estado, organizações não 

governamentais (ONG’s), sociedade civil organizada e populações locais, estabelecendo, mesmo 

que implicitamente, a adoção de práticas de boa governança (ALVES; BURSZTYN, 2009). 

 

3.2.1 Políticas brasileiras de combate à desertificação: elaboração expressa nos princípios da Boa 

Governança 

 

A visão do problema da desertificação, como argumentam Herrmann e Hutchinson 

(2006), deixou de ser estreitamente vinculada à ecologia e passou a apresentar contornos 

estratégicos, sob uma óptica política de desenvolvimento. Com efeito, reconhecendo que a 

desertificação é um processo de âmbito socioeconômico e ambiental de alcance mundial, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizou, desde 1977, uma série de convenções com fulcro 

no tema desertificação. Apenas em 1992, entretanto, foi possível vislumbrar articulações que se 

desdobrariam em planos, programas e políticas (PPP) efetivas. Nesse ano, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92), que 

possibilitou a realização da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD, 

na sigla em inglês), concluída em 1994, que teve a adesão do Brasil e de outros 192 países, 

viabilizando estudos e medidas práticas, como o Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação (PAN-Brasil), concluído no ano de 2004.  

O Pan-Brasil foi elaborado como instrumento de promoção de um desenvolvimento 

sustentável, por via da ação integrada de instituições de cooperação técnica, organismos 

governamentais e não governamentais e sociedade civil, buscando uma democracia participativa, 

bem como estabelecer diretrizes e instrumentos legais e institucionais para a formulação e 

execução de políticas públicas (BRASIL, 2004). Viana (2013) destaca, no entanto, que, apesar de 

o programa ser uma referência categórica para o combate à desertificação no País, não foi 

instituído por lei ou decreto e, atualmente, movimenta apenas algumas ações limitadas, sendo 

tratado de maneira secundária pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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Os PPPs passaram a incorporar outra modalidade de interlocução do Estado com a 

Sociedade, ou seja, o ente estatal passou a compartilhar com novos atores as funções que eram de 

sua competência exclusiva: “[...] a promoção do bem público e a discussão e definição de políticas 

públicas negociadas e concebidas com base em processos democráticos e transparentes”. 

(CEARÁ, 2010, p.64).  

A descentralização, por intermédio do apoio à formulação de políticas e ações regionais, 

foi uma das medidas estabelecidas pelo documento-base do Pan-Brasil. Os Programas de Ação 

Estadual de Combate à Desertificação (PAE) foram elaborados em parceria com instituições de 

cooperação técnica, organismos governamentais e não governamentais, com a interlocução da 

sociedade civil, e demonstraram a convivência equilibrada com o semiárido como objetivo global. 

Ainda decorrente disso, foi elaborado também o primeiro Plano de Ação Municipal de Combate à 

Desertificação (PAM), no Município de Irauçuba/CE, tornando-se lei no ano de 2009. 

Os programas voltados para a peleja contra a desertificação e mitigação dos efeitos da 

seca incorporaram em suas plataformas a adoção de uma modalidade moderna de administração 

de problemas, introduzindo a participação da sociedade civil organizada e possibilitando uma 

coparticipação, uma cogestão e uma, consequente, corresponsabilidade. Os processos 

participativos na governança, contudo, não se limitam ao modus operandi das políticas, visto que 

abrangem aspectos mais amplos relativos a padrões de coordenação e de cooperação entre atores 

sociais e políticos (DINIZ, 1995). Para Finkelstein (1991, p.12), o estudo da governança “[...] se 

preocupa não apenas com decisões, mas também com suas consequências – como por exemplo, 

efeitos distributivos, programas e projetos, eficácia, consentimento e implementação doméstica”. 

É imperativo afirmar que esse processo deve ocorrer permeado pela existência de capital 

social (informação, conhecimento e capacidade de processar informação) e uma boa capacidade 

associativa do tecido social (formação de redes) capaz de produzir sinergias em torno de projetos 

voltados para o desenvolvimento dessas áreas (CEARÁ, 2010). No entendimento de Putnam 

(1995), o capital social se relaciona com características de organização social, como a confiança, 

as normas e a formação de redes horizontais de reciprocidade e cooperação, e não com relações 

verticais de autoridade e dependência, que podem melhorar a eficácia da sociedade em ações 

coordenadas. 
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4 METODOLOGIA 

 

A seção de metodologia se divide em três subseções que abordam a área de estudo, a 

amostragem e coleta de dados e, por fim, os métodos de análise de dados. 

 

4.1 Área de estudo 

 

Como afirma Lemos (2001), dentre todos os estados nordestinos que possuem territórios 

semiáridos, o Ceará registra o maior percentual de áreas afetadas severamente pela desertificação 

(30%). De acordo com Oliveira et al. (2017), entretanto, esse Estado possui 11,21% de terras 

fortemente degradadas e é o único da região Nordeste a possuir 100% do seu território susceptível 

à desertificação. O Ceará possui 26.422,65 km2 de ASD’s distribuídos em três núcleos conforme 

expresso na Figura 3.   

 

Figura 3 - Disposição dos municípios cearenses que compõem as Áreas Susceptíveis ao 

fenômeno da desertificação no Estado do Ceará. 

Fonte: Oliveira, Almeida e Teixeira (2017). 

 

Como observado na Tabela 2, os três núcleos ou ASDs (ASD I - sertões de Irauçuba e 

Centro-Norte; ASD II - sertões dos Inhamuns; e ASD III - sertões do Médio Jaguaribe) são 



18 
 

compostos por 13 municípios. Os municípios destacados possuem algumas características 

geoambientais em comum, como baixas médias pluviométricas, solos pouco profundos, elevadas 

temperaturas do solo e do ar, relevo caracterizado como cristalino e sedimentar e escassez de água 

(RODRIGUES, 2006; CEARÁ, 2010). Ressaltam-se, ainda, baixos níveis de capital social e 

humano. 

 

Tabela 2 – Municípios pertencentes as Áreas Susceptíveis à Desertificação no estado do 

Ceará 

ASD REGIÃO MUNICÍPIOS 

ASD I 
Sertões de Irauçuba e Centro-

Norte  

Canindé, Irauçuba, Itapagé, 

Miraíma e Santa Quitéria; 

ASD II Sertões dos Inhamuns Arneiroz, Independência e Tauá; 

ASD III Sertões do Médio Jaguaribe 

Alto Santo, Jaguaretama, 

Jaguaribara, Jaguaribe e Morada 

Nova. 

Fonte: Ceará (2010) 

 

Estudo de Oliveira, Almeida e Teixeira (2017) aponta que a ASD II (sertões dos 

Inhamuns) e a ADS III (sertões do Médio Jaguaribe) apresentam maior proporção de solo exposto 

ao sol, quase o triplo do apresentado pela ASD I (sertões de Irauçuba e Centro-Norte), ou seja, 

35,10%, 35,76% e 12,82%, respectivamente. O sertão dos Inhamuns ainda exprime o maior 

percentual na categoria Vegetação Bastante Esparsa (35,63%), a segunda categoria de maior 

gravidade relacionada à degradação ambiental, que evidencia a grande magnitude da desertificação 

nessa ASD. 

Segundo Ceará (2010), os municípios pertencentes à ASD dos sertões dos Inhamuns 

possuem vulnerabilidades econômicas e sociais alteadas (elevada proporção de pobres: Arneiroz - 

65,4%; Tauá - 59,8%; e Independência - 54,1%) que contribuem para elevar os riscos de 

desertificação. O estudo enfatiza, ainda, taxas de mortalidade infantil superiores à média do Estado 

do Ceará (Arneiroz e Independência); esgotamento sanitário deficiente e inexistente; baixos 

salários; PIB per capita entre os mais baixos do Brasil; elevada dependência de aposentadorias e 

pensões; pequenos produtores descapitalizados; lavouras temporárias; elevado desmatamento e 

extração de lenha. Essa realidade foi a motivação para a escolha dessa ASD como objeto de estudo 

da pesquisa sob relatório.  
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4.2 Amostragem e coleta de dados 

 

As unidades de observação selecionadas para o estudo foram as comunidades rurais 

situadas nos municípios inseridos na ASD do sertão dos Inhamuns (Independência, Tauá e 

Arneiroz). Como leciona Sabourin (1999), comunidades rurais podem ser entendidas como 

“aldeias” formadas na sua maioria por agricultores que realizam suas atividades de modo 

individual ou coletivo. Ao utilizar os recursos naturais como principal matéria-prima para as 

atividades econômicas, assumem posição de protagonismo na temática desertificação, ora como 

agentes causadores, ora como padecentes do fenômeno. Outra justificativa para a escolha dessa 

escala é o entendimento de que o combate à desertificação deve ter como aliado a participação da 

população local nos processos decisórios e de governança. 

As comunidades rurais foram selecionadas por meio de amostragem aleatória 

estratificada proporcional. O tamanho da amostra foi definido pelos procedimentos estatísticos 

indicados por Favero et al. (2009), equação 1. Posteriormente, visando à definição do número de 

comunidades, utilizou-se o método da amostragem aleatória estratificada proporcional, equação 2. 

                        

𝑛 =  
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
                                                                           (1) 

                                                              

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖. 𝑛

𝑁
                                                                                                       (2) 

 

em que:  

n = tamanho da amostra;  

Z = Valor retirado da tabela Z (1,64) correspondente ao nível de significância (10%) adotado; 

p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica;  

q = percentagem complementar de p (considerou-se que p = q = 0,5, buscando evitar o 

subdimensionamento, visto que os seus verdadeiros valores são desconhecidos);  

e = erro máximo permitido (5%);  

N = tamanho da população (715);  

ni = tamanho amostral do estrato i;  

Ni = tamanho populacional do estrato i;  

σi = desvio padrão populacional do mesmo estrato 
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O tamanho populacional considerado no estudo foi o mesmo adotado por Mancal (2015) 

em investigação realizada na mesma área de estudo. O número de comunidades visitadas em cada 

município consta na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Amostragem aleatória estratificada proporcional das comunidades rurais dos 

municípios pertencentes à ASD do Sertão dos Inhamuns. 

Município Total de comunidades* Comunidades amostradas 

Tauá 196 21 

Arneiroz 132 18 

Independência 387 52 

Total 715 90 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

* Valores extraídos de Mancal (2015). 

 

O estudo adotou dados secundários e primários. Os indicativos secundários foram obtidos 

junto a instituições de pesquisa e documentos oficiais e serviram de base para a caracterização da 

ASD como um todo. Os dados primários foram utilizados para maior detalhamento das condições 

das comunidades rurais quanto à desertificação e à governança. O instrumento de coleta de dados 

primários foi o formulário (disponível no Apêndice A), aplicado aos líderes ou representantes 

comunitários, nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Os representantes podem ser 

entendidos como pessoas apontadas pelos moradores como aptas a responder sobre a realidade da 

comunidade. De acordo com Sousa et al. (2017), esses agentes exercem funções que, a priori, lhes 

conferem autoridade e conhecimento para fornecer as informações referentes à situação real da 

comunidade que representam. 

 

4.3 Métodos de análise de dados 

 

A seguir, delineiam-se os métodos adotados para a obtenção dos objetivos propostos no 

estudo. Ressalta-se que, além dos métodos descritos nas subseções a seguir, foram realizadas 

pesquisas bibliográfica e documental e empregadas técnicas de Estatística descritiva e inferencial, 

a fim de estimar os parâmetros do modelo e comparar o comportamento dos indicadores e índices 

entre os municípios componentes inseridos na ASD do sertão dos Inhamuns.  

A pesquisa bibliográfica permite o exame de um tema específico sob um novo enfoque, 

ou nova abordagem, possibilitando estudos que cheguem a novas conclusões, com suporte em 
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registros disponíveis em livros, periódicos, artigos e outros (MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Segundo Martins e Theóphilo (2009), a pesquisa bibliográfica é uma estratégia necessária para a 

realização de qualquer estudo científico, pois visa à estruturação de uma plataforma teórica desse 

estudo.  

A pesquisa documental se assemelha à pesquisa bibliográfica, uma vez que utiliza o 

documento como fonte de informação, esclarecimento e indicações para elucidar determinados 

pontos e servir como prova para outros (FIGUEIREDO, 2007). O elemento diferenciador dessas 

duas técnicas, no entanto, está na natureza das fontes, visto que “[...] a pesquisa bibliográfica 

remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes 

secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias”. (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009, 

p.6). 

Quanto às técnicas estatísticas, Freund e Simon (2006, p.9) ensinam que a Estatística 

descritiva “[...] compreende o manejo dos dados para resumi-los ou descrevê-los, sem ir além, isto 

é, sem procurar inferir qualquer coisa que ultrapasse os próprios dados”, ou seja, com o objetivo 

de resumir, descrever e/ou apresentar dados (COLLIS e HUSSEY, 2005). Já a Estatística 

inferencial é empregada para a análise de dados e sua interpretação, avaliando probabilisticamente 

a reprodutibilidade dos dados (BUNSCHAFT e KELLNER, 2001). Nesta investigação, foram 

empregadas frequências relativas, medidas de tendência central e dispersão, como técnicas 

descritivas, e o Teste de Hipóteses Kruskal-Wallis4, como técnica inferencial.  

 

 

4.3.1 Caracterização físico-ambiental do núcleo de desertificação do sertão dos Inhamuns no 

Estado do Ceará 

 

A caracterização do núcleo de desertificação do sertão dos Inhamuns foi realizada com 

base em sensoriamento remoto e cálculo de índices de vegetação. O avanço nos estudos sobre a 

desertificação demanda o uso de tecnologias que permitam um entendimento e um monitoramento 

da degradação do ambiente, contribuindo para o planejamento ambiental e as políticas 

direcionadas. O geoprocessamento, mais especificamente, os índices de vegetação permitem a 

quantificação de áreas degradadas e o acompanhamento da evolução desses processos. 

                                                           
4 Teste não paramétrico para comparação de k grupos (FÁVERO et al, 2009). Foi adotado na comparação dos 

Municípios de Arneiroz, Independência e Tauá, quanto aos índices de governança e desertificação e suas respectivas 

dimensões. Não foi possível adotar um ANOVA, pois os dados não apontaram distribuição de probabilidade normal 

(Apêndice B) 
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Afirmo muitas vezes que, se você medir aquilo de que está falando e o expressar em 

números, você conhece alguma coisa sobre o assunto; mas, quando você não o pode 

exprimir em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório; pode ser o início do 

conhecimento, mas dificilmente seu espírito terá progredido até o estágio da Ciência, 

qualquer que seja o assunto. (RESNICK; HALLIDAY, 1973, p. 1). 

 

A coleta de informações do espaço geográfico ocorre de maneiras diversas e possibilita 

distintos resultados de pesquisa, principalmente nas ciências ambientais. Ante as múltiplas 

adversidades de custo, tempo e trabalho intenso, os meios de Sensoriamento Remoto (SR) se 

apresentam como bastante acessíveis e com o melhor custo-benefício (HIGGINBOTTOM; 

SYMEONAKIS, 2014). 

Essencialmente, o Sensoriamento Remoto pode ser entendido como a ciência e a arte de 

se obter informação sobre um objeto, área ou fenômeno por via de dados adquiridos por sensores 

que não estão em contato direto com o objeto, área ou fenômeno estudado (LILLESAND; 

KIEFER; CHIPMAN, 2007). Estes sensores são equipamentos que captam as variações na 

quantidade da Radiação Eletromagnética (REM) em variadas faixas do espectro. A REM oscila ao 

interagir com alvos de composições diversificadas, sejam vegetação, solo, água, edificações, entre 

outros. São essas divergências que tornam possível o registro da reflectância de cada objeto para 

as faixas do espectro, desencadeando as denominadas “assinaturas espectrais” dos alvos, bem 

como o comportamento espectral destes (NOVO, 2008).  

Ao captar a energia refletida pelos alvos imageados durante a varredura do satélite, o 

sensor registra cada unidade em um sinal elétrico e o armazena como um número digital (ND) em 

uma matriz. Assim, o sensor vai aos poucos construindo uma imagem, onde cada ND é diretamente 

associado a um pixel (picture element). Um pixel é definido por Jensen (2009) como o menor 

elemento indivisível de uma cena bidimensional que constitui uma imagem. 

São conhecidos cerca de 50 índices de vegetação, aferidos, em sua maioria, pela 

reflectância nas faixas espectrais do vermelho e infravermelho próximo do espectro 

eletromagnético, porém o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ou índice de 

vegetação por diferença normalizada, é o mais utilizado, permitindo a identificação da existência 

de vegetação verde na superfície e a sua distribuição espacial e temporal (MOREIRA; 

SHIMABUKURO, 2004).  

A cobertura vegetal deve ser encarada como importante componente do equilíbrio 

ambiental de uma região, haja vista que assegura a proteção dos solos contra os processos erosivos 

e viabiliza a recarga dos lençóis freáticos. A retirada da vegetação pode causar sérios influxos ao 

ambiente, como redução do volume hídrico disponível, elevação da temperatura, assoreamento de 
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rios e perda da biodiversidade - processos de degradação que podem culminar em desertificação. 

Sob essa perspectiva, imagens de satélites são frequentemente usadas para examinar e quantificar 

a natureza, a tendência e o processo de desertificação em diferentes ambientes. 

Com o propósito de avaliar os efeitos da desertificação, Hountondji et al. (2006) destacam 

o NDVI como um dos métodos possíveis de análise de parâmetros biofísicos. O NDVI proposto 

em Rouse et al. (1973) pode ser empregado na distribuição espacial da vegetação em determinada 

região e está entre os quatro indicadores sugeridos pela ONU para avaliações do referido 

fenômeno. Este índice ressalta as diferenças entre os comportamentos espectrais do solo e da 

vegetação, bem como em relação a outros alvos da superfície terrestre, uma vez que a vegetação 

possui uma assinatura espectral característica, distinta dos demais alvos. 

Maldonado (2001) destaca a ideia de que, nas regiões semiáridas, como na ASD sertão 

dos Inhamuns, as condições de aridez, vegetação rala e escassez de recursos hídricos na paisagem 

resultam em uma forte influência na resposta espectro-textural da cobertura do solo, quando 

observadas em dados sensoriados. Nessas regiões, o NDVI ressalta a redução da fitomassa da 

caatinga como indicador da degradação ambiental (AGUIAR; OLIVEIRA; CRUZ, 2010) e auxilia 

na mensuração de seus domínios (FOLHES, 2007). 

O NDVI tem, portanto, relação estreita com o vigor da vegetação sensoriada, 

possibilitando que grandes áreas com distintos níveis de cobertura vegetal e vigor de biomassa 

sejam mapeadas e quantificadas (SILVA, 2009). Este índice de contraste expressa a imagem em 

tons de cinza e permite que áreas com uma composição vegetal mais densa e uniforme se mostrem 

mais claras, com valores próximos a 1, o que pode ser usado para determinar vegetação em pleno 

vigor de crescimento ou vegetação densa (POELKING; LAUERMANN; DALMOLIN, 2007). Já 

regiões com solos descobertos, sem haver vegetação, são vistas com menor intensidade, com 

valores tendendo a 0. Tanto os corpos hídricos como as sombras – desencadeadas por nuvens ou 

encostas – normalmente tendem a adquirir valores negativos, apresentando uma coloração bem 

escura.  

O NDVI, segundo Jensen (1996), é calculado pela equação 1: 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅)
                                                                                    (3) 

 

em que, NIR = Infravermelho próximo (0,850 – 0,880 μm) e R = Vermelho (0,640 – 0,670 μm). 

Quando se objetiva extrair informações de dados orbitais, a classificação de imagens 

surge com a possibilidade de classificar automaticamente todos os pixels em classes de cobertura 
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do solo (LILLESAND; KIEFER; CHIPMAN, 2007), pois avalia as informações espectrais pixel-

a-pixel e visa a reconhecer em função de sua reflectância. 

As imagens que representaram a área de estudo foram adquiridas por meio do satélite 

Landsat-8 sensor OLI (Operational Land Imager) no segundo semestre de 2017, por meio de 

download gratuito, baixadas do sitio do Serviço Geológico Americano (USGS), cujas cenas com 

resolução espacial de 30 m são identificadas pelas órbitas (Path) e pontos (Row) detalhados na 

Tabela 4. O processamento digital das imagens obtidas por meio do satélite Landsat-8 foi realizado 

pelo QGIS 2.18, um software de código aberto, com o objetivo de melhorar a qualidade visual da 

informação, realizado em dois momentos - pré-processamento e NDVI. 

 

Tabela 4 - Identificação das cenas adquiridas para processamento das imagens. 

Imagens do Landsat-8 Path/Row Dia do registro 

LC08L1TP2170642017050201T1 217/64 19/09/2013 

LC08L1TP2180642017050201T1 218/64 10/09/2013 

LC08L1TP2170642017081201T1 217/64 13/08/2017 

LC08L1TP2180642017081201T1 218/64 04/08/2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para a seleção das imagens multiespectrais, recorreu-se aos critérios adotados por 

Oliveira, Almeida e Teixeira (2017), em que 

 

i) as imagens deveriam ser da época seca, devido a maior complexidade de interpretação 

das imagens de época úmida, pois de acordo com Kazmierczac (1997), a uniformização 

da cobertura vegetal na época chuvosa, dificulta a discriminação dos diferentes tipos 

cobertura do solo;  

ii) pela menor presença de nuvens, sendo aceito segundo Prado, Novo e Pereira (2007), 

35% ou menos de nebulosidade e;  

iii)  que a imagem esteja entre as mais recentes, em função do interesse da atualidade do 

estudo destes Núcleos após cinco anos de severa seca na região semiárida do estado. 

 

O experimento utilizou imagens recentes do sertão dos Inhamuns, bem como aqueles 

referentes ao ano de 2013, período mais antigo disponibilizado pelo Landsat-8, com o objetivo de 

comparar os quadros de degradação, uma vez que os dois períodos analisados estão dentro de um 

mesmo período de seca (2012 – 2017). 
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4.3.2  Descrição da desertificação nas comunidades rurais da ASD do sertão dos Inhamuns  

 

Tradicionalmente, os estudos sobre desertificação focam individidualmente os fatores 

biofísicos, como solo, vegetação, cobertura vegetal, ou os fatores socioeconômicos, como pobreza, 

acesso à infraestrutura e atividades produtivas (VOGT et al., 2011). A desertificação, entretanto, 

é um fenômeno complexo resultante da interação de ambos os fatores (STAFFORD SMITH et al., 

2009) e deve ser analisada por um conjunto diversificado de indicadores (REYNOLDS et al., 

2011). Nesse sentido buscou-se caracterizar as comunidades rurais da ASD sertão dos Inhamuns 

com apoio em um sistema de indicadores que combina características socioeconômicas e biofísicas 

e adota a abordagem Pressão-Estado-Resposta (PER). 

A abordagem Pressão-Estado-Resposta (PER) foi desenvolvida pela France (1993) e 

desde então, é aplicada em estudos voltados àcompreensão das relações entre meio ambiente e 

atividades humanas (NERI et al., 2016). De acordo com Wolfslehner e Vacik (2008), o  modelo 

assume a realidade de que há uma causalidade entre os problemas ambientais, no caso deste estudo 

a desertificação, e o comportamento das pessoas, tentando compreender tal relação com o amparo 

na análise de indicadores classificados em três grupos: i)indicadores de pressão (causas do 

problema), ii) indicadores de estado (refletem as condições ou “status quo” do sistema em análise) 

e iii) indicadores de resposta (apontam respostas da sociedade ao problema em análise, o que está 

sendo feito para mitigar o problema).   

O uso da PER nesta investigação demandou, portanto, sistematizar um conjunto de 

informações capazes de levar à compreensão das condições da ASD do sertão dos Inhamuns 

quanto à desertificação, das pressões que concorrem para o agravamento dos problema e das 

respostas ou ações que podem amenizar ou prevenir os impactos provocados pelas atividades 

antrópicas na região. O sistema de indicadores que permitiu o uso da PER foi elaborado com esteio 

na pesquisa bibliográfica  e está descrito no Quadro 5. Sua operacionalização foi feita a partir da 

percepção dos líderes comunitários quanto à situação da comunidade. Assim, cada entrevistado 

foi convidado a classificar os indicadores em uma das categorias: i) ausente, ii) níveis baixos, iii) 

níveis médios e iv) níveis altos. 

 

Quadro 5 – Indicadores selecionados para caracterizar as comunidades rurais inseridas na ASD 

sertão dos Inhamuns. (Continua) 

INDICADOR Classificação 
Relação com a 

Desertificação 

Analfabetismo   Pressão Direta 
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Quadro 5 – Indicadores selecionados para caracterizar as comunidades rurais inseridas na 

ASD sertão dos Inhamuns. (Conclusão) 

INDICADOR Classificação 
Relação com a 

Desertificação 

Comportamentos que agridem o meio ambiente Pressão Direta 

Criação de caprinos   Pressão Direta 

Criação de ovinos   Pressão Direta 

Existência de práticas agrícolas que agridem o 

meio ambiente (ex. mecanização intensiva) 
Pressão Direta 

Extração de lenha  Pressão Direta 

Realização de queimadas   Pressão Direta 

Existência de afloramentos rochosos Estado Direta 

Existência de área degradada   Estado Direta 

Existência de área desmatada   Estado Direta 

Existência de arenização Estado Direta 

Existência de compactação do solo Estado Direta 

Existência de processos de erosão    Estado Direta 

Migração   Estado Direta 

Perda de cobertura vegetal Estado Direta 

Perda de fertilidade   Estado Direta 

Perda de produtividade Estado Direta 

Qualidade da água   Estado Inversa 

Redução de fauna nativa   Estado Direta 

Redução de flora nativa Estado Direta 

Acesso à água para consumo doméstico   Resposta Inversa 

Acesso à coleta de lixo   Resposta Inversa 

Acesso a esgoto   Resposta Inversa 

Áreas destinadas a recuperação   Resposta Inversa 

Áreas destinadas a reservas ambientais    Resposta Inversa 

   

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após a análise descritiva dos indicadores do Quadro 5, em tabelas com a distribuição de 

frequências relativas, os dados foram agregados em um índice, de modo a quantificar o nível de 

desertificação em cada comunidade. A agregação foi realizada em duas etapas, adaptadas de Sousa 

(2003). Inicialmente, foram calculados índices de desertificação para cada dimensão, quais sejam, 

pressão (IDP), estado (IDE) e resposta (IDR): 
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𝐼𝐷𝑖 =  
1

𝑛
∑ [

1

𝑚
∑

𝐸𝑖𝑗𝑝

𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

]

𝑛

𝑝=1

                                                         (3), 

 

em que:  

IDi = Subíndice referente à i-ésima dimensão;  

Eijp = escore atribuído ao j-ésimo indicador da i-ésima dimensão, pelo representante da p-ésima 

comunidade;  

Emaxii = Escore máximo do j-ésimo indicador da i-ésima dimensão  

i = 1, …, w, sendo w = 3 dimensões (pressão, estado e resposta);  

j = 1, ..., m, sendo m = número de indicadores por dimensão; 

p = 1, ..., n, sendo n = 91 comunidades pesquisadas; 

 

Os escores atribuídos aos indicadores variaram de zero a 3, conforme a existência na 

comunidade, sendo que os indicadores diretamente relacionados com a desertificação receberam 

a pontuação: 0 = Ausente, 1 =   Níveis baixos, 2 = Níveis médios e 3 = Níveis altos, enquanto 

àqueles inversamente relacionados foram atribuídos: 3 = Ausente, 2 =   Níveis baixos, 1 = Níveis 

médios e 0 = Níveis altos. 

A agregação dos subíndices para obter o ID - Índice de Deserficicação global foi feita da 

seguinte maneira: 

 

𝐼𝐷 =  
1

𝑤
∑ 𝐼𝐷𝑖

𝑤

𝑖=1

                                                                              (4), 

 

O ID variou de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1 (um), maior o nível de 

desertificação na comunidade. Após o cálculo do ID as comunidades foram classificadas em três 

grupos, conforme Tabela 5. Essa taxionomia foi realizada por meio de análise de agrupamento – 

método k-médias, técnica de análise multivariada que classifica objetos em grupos segundo suas 

semelhanças, de modo a formar grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si 

(FÁVERO et al, 2009). 
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Tabela 5 – Parametrização do Índice de Desertificação 

Intervalo do Índice de Desertificação Classificação 

0,367 ≤ ID ≤ 0,535 Menores ID 

0,539 ≤ ID ≤ 0,640 ID intermediários 

0,647 ≤ ID ≤ 0,751 Maiores ID 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A comparação entre os municípios quanto ao índice de desertificação e suas respectivas 

dimensões foi realizada por meio do Teste não Paramétrico Kruskal-Wallis, cuja descrição tem 

curso em Fávero et al. (2009). Não foi possível realizar um procedimento paramétrico (ANOVA) 

para comparação de médias em razão da ausência de normalidade dos dados (ver resultado do 

Teste de Normalidade no Apêndice B). 

Como finalização da caracterização da desertificação na ASD, buscou-se conhecer a 

percepção dos moradores quanto à existência do problema. Para tanto, foram expressas as 

seguintes indagações: 

• É de conhecimento dos moradores o fato de que a comunidade está inserida em um 

núcleo de desertificação? 

• A comunidade identifica a existência de processos de desertificação? 

• A comunidade conhece o que representa o PAE (Programa de Ação Estadual de 

combate à Desertificação)? 

• Há momentos de discussão sobre o tema desertificação? 

 

4.3.3 Mensuração do nível de governança das comunidades rurais situadas na ASD dos Inhamuns 

 

A quantidade de indicadores de governança cresceu significativamente nos últimos anos 

(DAVIS; KINGSBURY; MERRY, 2012) com os propósitos de subsidiar políticas públicas e 

direcionar investimentos (OMAN; ARNDT, 2006). Embora não haja um consenso sobre o 

conceito de governança rural, uma revisão de literatura logra identificar pontos comuns nos 

significados mostrados pelos diferentes estudiosos do tema. Esses pontos em comum envolvem as 

seis dimensões adotadas nesta pesquisa e expressas no Quadro 6, as quais, juntamente com os 

estudos de Sumner et al. (2008), permitiram a definição dos indicadores expostos. Os indicadores 

foram avaliados com arrimo dos seguintes critérios: ausente, níveis baixos, níveis médios e níveis 

altos na comunidade.
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Quadro 6 – Dimensões e indicadores de governança rural adotados na pesquisa (Continua) 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO INDICADORES 

Eficiência e 

efetividade 

Refere-se à implementação de 

medidas capazes de promover 

o combate eficiente à 

desertificação, ou seja, da 

melhor maneira possível. 

Existência de fontes de financiamento para 

implementação de medidas voltadas para 

recuperação de áreas degradadas     

Existência de fontes de financiamento para 

implementação de atividades menos 

danosas ao ambiente  

Existência de alguma discussão de como os 

recursos para recuperação e conservação 

ambiental devem ser investidos  

Existência de opções/adaptações aos 

comportamentos considerados causadores 

de desertificação (ex. secas, falta de 

recursos, pragas agrícolas, ...)  

Existência de algum tipo de 

monitoramento da desertificação  

Existência de um planejamento de ações no 

médio e longo prazos, voltado para o 

combate à desertificação  

Troca de experiências entre comunidades 

afetadas pela desertificação  

Troca de experiências entre comunidades e 

instituições (ONG’s, EMBRAPA, 

EMATERCE, ...)  

Participação de algum evento para 

apresentação do PAE ou de outra 

intervenção voltada para o combate à 

desertificação  

Participação 

Relaciona-se à capacidade da 

comunidade rural de 

mobilizar-se e articular-se em 

redes que possibilitem um 

conhecimento da realidade 

local e um empoderamento 

dessa população. 

Capacidade dos moradores de influenciar 

os governantes na decisão de como investir 

em ações voltadas para o combate à 

desertificação  

Preparação dos moradores para discutir 

sobre os problemas de desertificação da 

sua comunidade  

Conhecimento dos moradores em relação 

a instituições que atuam no combate à 

desertificação (local, estadual, federal, 

públicas e não governamentais)  

Participação dos moradores em reuniões, 

atividades e organizações comunitárias 

para tratar de problemas de desertificação  

Frequência em que ocorrem debates, 

reuniões para discussão e conscientização 

quanto aos problemas de desertificação 
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Quadro 6 – Dimensões e indicadores de governança rural adotados na pesquisa (Continua) 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO INDICADORES 

  

Consciência dos moradores quanto às 

práticas que levam à desertificação  

Frequência com que ocorrem cursos de 

capacitação, de atualização ou de 

formação de cidadãos para que possam 

atuar de modo mais consciente (ou 

sustentável) no meio rural 

Existência de encorajamento por parte do 

governo para que a população possa 

participar dos processos de elaboração de 

políticas públicas  

Participação dos moradores na sugestão de 

políticas públicas que serão 

implementadas nas áreas desertificadas  

Representatividade dos moradores nos 

processos de decisão (mulheres, idosos, 

negros, gays e demais minorias)  

Aproximação das lideranças da 

comunidade com pessoas interessadas em 

contribuir com a solução dos problemas de 

desertificação da comunidade  

Confiança dos moradores na sua 

capacidade de modificar a realidade da 

desertificação por via da participação  

Troca de informações e experiências bem-

sucedidas com outras comunidades que 

podem ser implementadas na sua 

comunidade  

Existência de grupos, associações, redes, 

organizações, ONG’s que atuam no 

sentido de promover a participação da 

população rural no combate à 

desertificação  

Existência de articulação e a interação de 

grupos, associações, redes, organizações e 

ONG’s na sua comunidade  

Acesso 

Diz respeito ao acesso a bens 

e oportunidades que 

promovam a convivência 

sustentável e a subsistência no 

campo. 

Acesso dos moradores a bens e serviços 

necessários à realização de suas atividades 

no meio rural  

Acesso dos moradores à terra  

Acesso dos moradores à água para 

agricultura  

Acesso dos moradores a boas rodovias 

para escoar a produção  

Acesso dos moradores à tecnologia para 

produção  
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Quadro 6 – Dimensões e indicadores de governança rural adotados na pesquisa (Continua) 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO INDICADORES 

  

Acesso dos moradores a insumos 

(sementes, fertilizantes, ...)  

Acesso a financiamentos 

Acesso dos moradores a equipamentos 

(maquinas, tratores, ...) 

Acesso dos moradores à assistência 

técnica 

Acesso dos moradores à Educação 

Ambiental  

Acesso dos moradores a práticas de uso 

racional dos recursos naturais  

Acesso dos moradores a serviços de saúde  

Existência de movimento para cobrar do 

governo a oferta desses serviços  

Accountability  

Analisa a responsabilidade 

financeira e organizacional 

dentro das comunidades 

rurais. 

Existência de estatuto, normas ou 

regulamentação, disciplinando o sistema 

de participação da comunidade e seus 

representantes  

Existência da divisão de responsabilidades 

dentro da comunidade  

Existência de prestação de contas das 

atividades, financiamentos e quaisquer 

recursos que tenham sido utilizados para a 

comunidade  

Apresentação de relatório de atividades  

Capacidade 

Analisa a competência e 

profissionalismo nas 

atividades comunitárias. 

Avaliação dos líderes e demais envolvidos 

nas atividades comunitárias, segundo sua 

competência  

Existência de profissionalismo nos 

envolvidos com as atividades comunitárias 

(periodicidade em reuniões, cumprimento 

de horários, ...)  

Existência de   discussões, palestras e/ou 

cursos voltados para o aprendizado em 

grupo  

Existência de trocas de experiências entre 

membros  

Implementação 

Remete à capacidade de 

implementação de ações 

públicas voltadas para o 

combate à desertificação.  

Existência de interesse governamental 

para diminuir os problemas da população 

rural em anos de seca 

Implementação de políticas capazes de 

solucionar os problemas de desertificação 
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Quadro 6 – Dimensões e indicadores de governança rural adotados na pesquisa (Conclusão) 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO INDICADORES 

 

 Alcance das políticas públicas - as 

políticas públicas de combate à 

desertificação conseguem chegar 

efetivamente à comunidade de maneira 

satisfatória 

Focalização das políticas públicas - as 

políticas de combate à desertificação 

foram implementadas entre todos aqueles 

que realmente necessitavam  

Disponibilidade de informações sobre os 

objetivos das políticas públicas  

Avaliação geral das políticas públicas já 

implementadas em sua comunidade  

Importância dada ao monitoramento das 

políticas implementadas no meio rural  

Capacidade das políticas em solucionar os 

verdadeiros problemas da comunidade 

rural  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Cada indicador foi avaliado segundo a sua ocorrência na comunidade recebendo um 

escore de 0 (zero) a 3 (três): Ausente (0), Níveis baixos (1), Níveis médios (2) e Níveis altos (3). 

A pontuação final conferida ao indicador na comunidade foi obtida pela razão entre o escore 

alcançado e a máxima pontuação passível de obtenção, no caso, o valor 3, correspondente à 

condição de alto nível de ocorrência. Com efeito, na análise final do indicador, os valores 

alcançados variaram de 0 (inexistência na comunidade) a 1 (nível alto de existência na 

comunidade). 

Kaufmann e Kraay (2008) justificam o uso de indicadores de governança explicando que 

eles funcionam como agregadores de várias outras variáveis individuais que se complementam, 

aumentando a precisão dos resultados. A fim de tornar a análise da governança mais objetiva, 

optou-se por agregar os indicadores em um índice sintético: IGAD (Índice de Governança em 

Áreas Desertificadas). O IGAD é, então, o resultado da agregação dos seis subíndices, que 

representam as dimensões de governança. 

O procedimento adotado para a elaboração dos índices agregados de cada dimensão 

(IGADw) e, em seguida, do IGAD - Índice de Governança em Áreas Desertificadas foi semelhante 

ao descrito no cálculo do ID e mostrado na subseção 3.3.2. Ressalta-se que foi assumida relação 

direta entre todos os indicadores propostos e o IGAD. A parametrização do índice, conforme 
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análise de agrupamento realizada, está na Tabela 6. Quanto mais próximo de 1(um) maior o nível 

de governança na comunidade. 

 

Tabela 6 – Critérios de classificação para o IGAD - Índice de Governança em Áreas 

Desertificadas 

Valor do Índice Classificação 

0,115 ≤ IGAD ≤ 0,254 Menores IGAD 

0,268 < IGAD ≤ 0,426 IGAD intermediários 

0,437 < IGAD ≤ 0,664 Maiores IGAD 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.4 Análise da relação desertificação e governança nas comunidades rurais na ASD do sertão 

dos Inhamuns 

 

A análise da relação entre desertificação e o nível de governança nas comunidades rurais 

na ASD do sertão dos Inhamuns foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foi identificada a 

existência de correlação entre os índices de desertificação e governança e entre suas respectivas 

dimensões. Para tanto, foi calculado o Coeficiente de Correlação de Pearson.  

Martins e Domingues (2001, p.485) assinalam, contudo, que a correlação “[...] está 

complementarmente isenta de qualquer implicação de causa e efeito. O fato de duas variáveis 

aumentarem ou diminuírem juntas não implica que uma delas tenha algum efeito direto, ou 

indireto, sobre a outra”. Assim, considerando-se a correlação significativa, foram estimados 

modelos de regressão. 

A estimação foi feita por dois métodos: Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e 

Regressão Quantílica. A opção pela Regressão Quantílica ocorreu porque é factível supor que, um 

impacto significativo da governança sobre a desertificação pode ter intensidade diferenciada 

dependendo do estado ou da intensidade da degradação. Isto significa, por exemplo, que a 

governança pode ter maior influência em áreas com processos mais brandos de desertificação que 

em áreas onde o fenômeno se pronuncia de modo mais acentuado. Na ocorrência de uma situação 

como essa, o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para estimar relações de 

causalidade pode ser uma escolha equivocada, haja vista fornecer estimadores que representam o 

efeito médio da variável independente sobre a distribuição condicional da variável dependente. 

Em outras palavras, os estimadores obtidos por MQO podem ser incapazes de captar possíveis 
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efeitos diferenciados de quaisquer variáveis explicativas nas regiões com menores ou maiores 

níveis de desertificação (BOCQUIER et al., 2010). 

Uma opção nesse caso é a estimação de tais efeitos por meio de Regressão Quantílica 

(detalhes metodológicos em KOENKER, 2005; CAMERON; TRIVEDI, 2013). A análise 

quantílica produz estimativas aproximadas para os diferentes quantis da distribuição da variável 

dependente. Assim, para cada quantil , haverá um vetor β de parâmetros estimados (KOENKER, 

2005). O modelo genérico é assim expresso: 

 

𝑄𝑙𝑜𝑔𝑌𝑗(𝜏|𝑋𝑗) = 𝛽0(𝜏) + 𝛽1(𝜏)𝑙𝑜𝑔𝑋𝑗 + 𝜀𝑗(𝜏)                                                (5),                       

 

A equação 5 representa um modelo de regressão simples. 𝑄𝑙𝑜𝑔𝑌𝑗(𝜏|𝑋𝑗) é o  - ésimo 

quantil condicional da variável dependente correspondente à j-ésima observação ( = 25, 50, 75 e 

90), Xj é o valor da variável explicativa correspondente à j-ésimo observação, β0 () é o intercepto 

da reta de regressão correspondente ao  - ésimo quantil condicional da distribuição de Y e β1() 

o impacto da variável explicativa Xj no  - ésimo quantil condicional da distribuição de Y;  j() é 

a perturbação estocástica que representa os demais fatores que não estão sob controle do modelo 

estatístico no  - ésimo quantil condicional da distribuição, j()~𝑁(0, 𝜎𝜀
2).  

Nesta investigação, o método dos MQO e a Regressão Quantílica foram aplicados, 

primeiramente, para analisar a relação entre o índice de governança de áreas desertificadas sobre 

o índice de desertificação e sobre cada uma de suas dimensões, isoladamente. Em seguida, foram 

estimadas regressões para analisar como cada dimensão da governança pode influenciar a 

desertificação. Os modelos de regressão estimados no estudo estão descritos no Quadro 75.   

 

Quadro 7 - Relações estimadas entre os índices de desertificação e governança e suas dimensões 

(Continua) 

MODELOS ESTIMADOS LEGENDAS 

ID = f (IGAD) ID = Índice de Desertificação 

IDP = Índice de Desertificação – Dimensão 

Pressão 

IDE = Índice de Desertificação – Dimensão 

Estado 
 

IDP = f (IGAD) 

IDE = f (IGAD) 

                                                           
5 Não foi detectada correlação significativa entre o ID estado e o IGAD (Apêndice C), sendo este o motivo da não 

estimação do respectivo modelo de regressão. 
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Quadro 7 - Relações estimadas entre os índices de desertificação e governança e suas 

dimensões (Conclusão) 

MODELOS ESTIMADOS LEGENDAS 

IDR = f (IGAD) 
IDR = Índice de Desertificação – Dimensão 

Resposta 

IGAD = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas 

IGADEfi = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas – Dimensão Eficiência e 

efetividade  

IGADPart = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas – Dimensão Participação 

IGADAcesso = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas – Dimensão Acesso 

IGADAccount = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas – Dimensão Accountability 

IGADCapac = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas – Dimensão Capacidade 

IGADImplem = Índice de Governança de áreas 

Desertificadas – Dimensão Implementação 

ID = f(IGADEfi, IGADPart, 

IGADAcesso, IGADAccount, 

IGADCapac, IGADImplem) 

IDP = f(IGADEfi, IGADPart, 

IGADAcesso, IGADAccount, 

IGADCapac, IGADImplem) 

IDE = f(IGADEfi, IGADPart, 

IGADAcesso, IGADAccount, 

IGADCapac, IGADImplem) 

IDR = f(IGADEfi, IGADPart, 

IGADAcesso, IGADAccount, 

IGADCapac, IGADImplem) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5 RESULTADOS 

 

A elevada densidade demográfica do Semiárido do Nordeste do Brasil – SANEB, cuja 

população equivale a 40% do total de nordestinos (IBGE, 2010), produz influxo no uso e 

tratamento do solo. Nas atividades produtivas dessa região, predomina o setor primário 

(agricultura e pecuária), que, além de garantir a renda não monetária (autoconsumo), busca auferir 

uma renda monetária baseada nas culturas de sequeiro (MARENGO, 2008; SIMÕES et al., 2010). 

O cenário na região é caracterizado por uma rígida estrutura fundiária e práticas agropecuárias 

com baixo nível tecnológico, que induzem a práticas antrópicas predatórias e, consequentemente, 

à degradação ambiental (SALES, 2002). Assim, é um ambiente favorável a processos de 

desertificação. 

Os resultados expressos a seguir, relativos a 91 comunidades rurais, inseridas na ASD dos 

sertões dos Inhamuns e distribuídas em três municípios, fortalecem esses argumentos. É uma 

pesquisa relativamente abrangente, considerando-se que, por meio de uma estimativa 

populacional, determinou-se que alcançou cerca de 15.580 pessoas, pertencentes às 3.995 famílias 

que compõem as comunidades entrevistadas, como evidenciado na Tabela 7.   

 

Tabela 7 – Número de famílias, comunidades amostradas e alcance populacional do estudo na 

ASD do Sertão dos Inhamuns. 

Município 

Número de 

comunidades 

amostradas 

Número de famílias 

nas comunidades 

amostradas* 

Estimativa de alcance 

populacional 

Arneiroz 18 629 2.453 

Independência 52 2.424 9.454 

Tauá 21 942 3.674 

Total 91 3.995 15.581 

*Segundo IBGE (2010), o número médio de pessoas por domicílios rurais no Estado do Ceará é 3,9. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A princípio, será apresentada a caracterização da ASD do sertão dos Inhamuns como um 

todo e nas comunidades visitadas, discutida com base em indicadores socioeconômicos e em 

caraterísticas físico-ambientais. A análise terá prosseguimento com a descrição da desertificação 

nas comunidades rurais entrevistadas e com a apresentação de um Índice de Desertificação (ID) 

para a ASD como um todo e para os municípios que a compõem. Em seguida, a governança será 

analisada para as comunidades que compõem o estudo, por meio das suas dimensões e do Índice 



18 
 

de Governança para Áreas Desertificadas (IGAD). Por fim, serão analisadas as maneiras com as 

quais se relacionam os indicadores de governança e os indicadores de desertificação. 

 

5.1 Caracterização da ASD do sertão dos Inhamuns 

 

A evolução dos processos de desertificação, assim como as ações que os motivam e as 

suas consequências manifestadas, são expressas em várias configurações e aspectos, a depender 

das vulnerabilidades sociais, da economia, de hábitos culturais e condições edafoclimáticas6, ou 

seja, a degradação em áreas desertificadas está sujeita a uma dimensão espaçotemporal, 

exprimindo características particulares em distintas localidades, fato que evidencia a 

complexidade desse fenômeno. 

Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre a desertificação e caracterizar a ASD dos 

sertões dos Inhamuns, as subseções que se seguem destacam o perfil socioeconômico e físico-

ambiental dessa região e dos moradores das comunidades visitadas. 

 

5.1.1 Caracterização socioeconômica das comunidades rurais da ASD do sertão dos Inhamuns no 

Estado do Ceará 

 

O questionamento sobre o que causou, e o que ainda causa, a degradação em áreas 

desertificadas é de enorme importância para entender esse fenômeno e as particularidades que o 

envolvem, uma vez que ele aponta variadas nuances, a depender da espacialidade. É possível 

observar que, mesmo entre os municípios pertencente à ASD do sertão dos Inhamuns, há distintas 

características manifestadas de degradação que podem encontrar correspondência nos indicadores 

sociais e econômicos dessas localidades (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Indicadores sociais e econômicos dos municípios pertencentes à ASD do Sertão dos 

Inhamuns (Continua) 

INDICADORES ARNEIROZ INDEPENDÊNCIA TAUÁ 

Densidade demográfica (habitantes / 

km2) [2010] 
7,17 7,95 13,87 

Mortalidade Infantil (por mil nascidos 

vivos) [2014] 
20,41 16,29 12,15 

    

                                                           
6 Características de solo e clima, tais como o relevo, a litologia, a temperatura, a humidade do ar, a radiação, o tipo 
de solo, o vento, a composição atmosférica e a precipitação pluvial. 
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Tabela 8 – Indicadores sociais e econômicos dos municípios pertencentes à ASD do Sertão 

dos Inhamuns (Conclusão) 

INDICADORES ARNEIROZ INDEPENDÊNCIA TAUÁ 

Percentual da população com 18 anos 

ou mais com ensino fundamental 

completo [2010] 

34,79 36,49 35,09 

Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais [2015] 
0,9 1,6 1,6 

Percentual da população com 

rendimento nominal mensal per capita 

de até 1/2 salário mínimo [2010] 

52,4 54,9 53,1 

PIB per capita (R$) [2015] 5.935,44 7.224,87 8.620,88 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) [2010] 
0,618 0,632 0,633 

Esgotamento sanitário adequado 

(%) [2010] 
23,2 30,1 32,3 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Observa-se que os municípios dessa ASD possuem elevadas vulnerabilidades sociais e 

econômicas, evidenciadas por baixos salários, desenvolvimento humano e rendimentos da 

economia local, além de elevadas fragilidades em indicadores educacionais e sanitários. Essas 

fragilidades contribuem para intensificar as condições de pobreza nesses municípios, uma vez que 

o conceito de pobreza, atualmente, recebe uma abordagem multidimensional. A seu turno, as 

fragilidades socioeconômicas agravam as circunstâncias de degradação e desertificação, visto que 

a população dessas localidades, em especial das áreas rurais, necessita de uma produção para o 

autoconsumo, tendendo a sobreutilizar os recursos naturais (GRINDLE, 2004; BRASIL, 2004; 

DASGUPTA, 2009). 

A relação entre sociedade e natureza nas áreas rurais do semiárido ainda recebe bastante 

influência das condições de pobreza e do nível de desenvolvimento dos municípios. A economia 

pouco dinâmica dessas áreas não enseja postos de trabalho suficientes para a grande quantidade 

de mão de obra disponível, limitando as oportunidades e possibilidades da população mais jovem 

que, sem opções, migra para as áreas urbanas, cidades médias ou capitais. A desertificação 

intensifica esse fluxo, ao tornar a terra imprópria para a geração de renda familiar. Nas 

comunidades entrevistadas, foi possível observar que, embora tenha ocorrido uma redução no 

fluxo de migrantes, a migração ainda é considerável, visto que 80,2% das comunidades analisadas 

(48,4% apresentam níveis baixos, 23% níveis médios e 8,8% níveis altos) ainda expressam fluxos 

migratórios (Figura 4). Em aproximadamente um quinto das comunidades (19,8%) não foram 
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observados, contudo, casos de pessoas que deixam o município em busca de melhores 

oportunidades, ao contrário, foram observados casos de migração de retorno. 

A migração provoca o abandono de um grande número de terras rurais, além de uma 

série de impactos nos centros urbanos, ocasionados pela pressão populacional e a limitação nos 

serviços básicos e na infraestrutura das cidades que recebem essas pessoas. Outra consequência 

desse processo migratório é o aumento relativo do número de idosos, permitindo a formação das 

“Cidades dos Velhos” (MELLO, 2008, p.20). De fato, nas comunidades amostradas da ASD do 

sertão dos Inhamuns, 90,1% destacaram a média e alta existência de idosos (46,1% com níveis 

médios e 44% com níveis altos), explicitando o influxo da migração. Outro dado complementar a 

essa análise é o analfabetismo nessa região, porquanto 53,8% dos entrevistados afirmaram haver 

níveis médios e altos dessa variável. 

 

Figura 4 – Descrição de indicadores sociais nas comunidades da ASD do Sertão dos 

Inhamuns 

   

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os níveis de satisfação dos moradores e seus representantes, quanto ao acesso a serviços 

básicos, também refletem as vulnerabilidades dessas localidades, sentidas em deficitária 

infraestrutura, limitação de serviços básicos e dificuldades para alcançar a satisfação de 

necessidades fisiológicas básicas (Figura 5). Não obstante, deve-se observar com atenção o fato 

de que, ao estarem submetidos continuamente a elevadas fragilidades socioeconômicas, os 
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moradores dessas comunidades podem demonstrar uma percepção distorcida da realidade, 

superestimando alguns indicadores e classificando-os como satisfatórios. Por muito tempo, 

algumas dessas comunidades estiveram isoladas e em condições de subdesenvolvimento, e 

pequenas conquistas são tratadas com grande entusiasmo. 

A relação entre pobreza e desertificação, permeada pela insegurança alimentar e 

inadequadas condições sanitárias, submete as populações afetadas a severas restrições físicas e 

condições de saúde precárias. Nesse sentido, observou-se que, na maioria das comunidades, há 

uma insatisfação com o acesso à saúde (5,5% ausente e 45,1% em níveis baixos), com o acesso à 

coleta de lixo (89% ausente) e com o acesso a esgoto (99% ausente). Os serviços de saúde são 

bastante precários nas áreas sob análise. Apesar de todas as comunidades visitadas possuírem 

suporte de agentes de saúde, visitando residências e coordenando encontros semanais focados na 

prevenção e no atendimento primário, não existe uma estrutura adequada para atendimento 

ambulatorial. As comunidades maiores recebem a visita de um médico uma vez ao mês, em alguma 

escola local ou lugar improvisado, com o objetivo de atender as famílias da região e da 

circunvizinhança. 

 

Figura 5 – Satisfação dos moradores das comunidades quanto ao acesso serviços básicos 

na ASD do sertão dos Inhamuns 

 

 

   

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os Municípios de Arneiroz e Independência possuem 0,64 e 0,77 médico por mil 

habitantes, respectivamente, valores menores do que a média do Estado do Ceará (1,05) e média 

brasileira (1,83) (DATA-SUS, 2013). Com média superior à estadual, o Município de Tauá 

expressa os melhores resultados dessa ASD, tanto em agentes por comunidades (0,73 agentes por 

comunidade) como em médicos por mil habitantes (1,48 médico/1.000 hab.), como observado na 

Tabela 9. Não há, na Organização Mundial de Saúde (OMS), um parâmetro específico que 

determine a quantidade ideal de médicos por mil habitantes, mas o Governo brasileiro utiliza como 

referência a proporção apontada pelo Reino Unido (2,7 médicos/1.000 habitantes), que possui, 

depois do Brasil, o maior sistema de saúde pública voltado para a atenção básica (DATA-SUS, 

2013).  Segundo Dussault e Franceschini (2006), deve-se ainda considerar o desbalanceamento na 

distribuição de médicos entre áreas rurais e urbanas, em virtude de grande concentração desses 

profissionais nos centros urbanos. 

 

Tabela 9 – Indicadores de saúde nos municípios da ASD do sertão dos Inhamuns 

Município Agentes comunitários de saúde / 

Comunidades 
Médicos / 1.000 habitantes 

Independência 62 / 387 = 0,17 20 / (25.962) = 0,77 

Arneiroz 14 / 132 = 0,10 5 / (7.774) = 0,64 

Tauá 144 / 196 = 0,73 86 / (57.914) = 1,48 

Fonte: CEARÁ (2017) 

 

O tratamento dado aos resíduos sólidos, um dos maiores problemas das áreas rurais, 

ainda produz grande influxo ambiental negativo nas comunidades analisadas. Apenas 8,8% das 

comunidades demonstraram algum nível de satisfação com a coleta de lixo (3,3% em níveis médios 

e 5,5% em níveis altos). Nos três municípios sob exame, não há coleta nas áreas rurais, apenas nas 

localidades onde há escolas funcionando. Todo o lixo domiciliar dessas áreas, somado aos resíduos 

sólidos agrícolas e pecuários (embalagens de agrotóxicos, adubos e rações, restos de colheitas, 

dentre outros), são descartados de maneira inadequada, lançados em terrenos baldios, abandonados 

próximos a corpos hídricos, enterrados ou queimados. 

Algumas comunidades contratam o serviço de coleta de lixo, de maneira particular, mas 

não sabem a destinação que é dada a esses rejeitos. Ademais, a comunidade de Brilhante, 

localizada no Município de Independência, contrata serviço particular de coleta seletiva, que 

compreende desde a coleta até a destinação ambientalmente adequada, envolvendo todos os 

moradores locais. 
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A situação torna-se ainda mais grave em decorrência das limitações do esgotamento 

sanitário. Há grande insatisfação dos moradores quanto a tal aspecto (98,9% muito insatisfeitos). 

A maioria das residências possui fossa séptica ou rudimentar, contudo o esgotamento é feito de 

maneira inadequada em todas as residências, visto que os dejetos são despejados na terra, sem 

qualquer preocupação sanitária. 

 

[...] se forem privadas de locais adequados para colocarem os dejetos humanos e também 

privados do serviço de coleta sistemática do lixo, as famílias pobres ou socialmente 

excluídas terão que dar um destino para esses resíduos, e os colocarão nos córregos, nas 

ruas, no mato, ou em outros lugares não apropriados (...) [trata-se] de busca de formas 

(ainda que inadequadas) para se livrarem de resíduos indesejáveis, e que não o podem 

fazer da forma que, provavelmente, desejariam, por absoluta falta de oportunidade. 

Afinal, nenhum ser humano quer conviver com lixo ou com dejetos nas suas imediações. 

Ao agirem dessa forma, acabam contribuindo para a poluição e para a degradação do 

ambiente em que sobrevivem. Em assim agindo, tornam-se mais pobres e incrementam o 

seu nível de exclusão social, num verdadeiro processo de ciclo vicioso. Pobreza causa 

mais pobreza e causa mais depredação dos recursos naturais e do ambiente. Ciclo que 

torna-se difícil de ser rompido na medida em que aumentar o contingente de famílias que 

estejam obrigadas a viverem em semelhantes situações. (LEMOS, 2012, p.59). 

 

 

5.1.2 Caracterização físico-ambiental das comunidades rurais da ASD do sertão dos Inhamuns 

 

A caracterização físico-ambiental das comunidades rurais da ASD do sertão dos Inhamuns 

foi realizada com o auxílio de imagens de satélite. Estas demonstraram a superfície dos Núcleos 

de Desertificação, onde predominou uma aparência acinzentada, expressando a vegetação típica 

da região, a caatinga. Também conhecida como mata branca, esta vegetação mostra consideráveis 

índices de reflectância, pois, mesmo a vegetação caducifólia, isto é, aquela que se desfaz de suas 

folhas em algumas épocas do ano, apresenta caules ricos em β-carotenos que dão uma aparência 

de cinza a avermelhada na vegetação nativa e respondem ao sensor eletromagnético de maneira 

característica. 

Com isso, deu-se início ao cálculo do NDVI sobre as cenas em questão e, assim, pôde-se 

chegar a valores diferenciados do respectivo índice, intervalados de -1 a 1. Alguns autores, como 

Santos et al. (2008), fazem referência a intervalos que correspondem às características de cobertura 

de solos para o semiárido brasileiro. Neste sentido, é possível atribuir a cada classe temática um 

conjunto de valores que podem ser mostrados pelos pixels, após a quantificação por NDVI, e que 

os identifiquem entre si, como é demonstrado na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Classificação da cobertura do solo em função do valor do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI). 

CLASSES 

TEMÁTICAS 

VARIAÇÃO DO 

NDVI 
CARACTERÍSTICAS 

Água e sombra 1,00 a -0,01 
Corpos d’água e sombreamento por nuvens ou 

relevo. 

Áreas não vegetadas 0,01 a 0,180 Solo exposto, povoados e centros urbanos. 

Vegetação bastante 

esparsa 
0,181 a 0,230 

Áreas destinadas às atividades de criação de 

animais e os locais onde as plantações de 

culturas estão em fase inicial (recém-plantadas). 

Vegetação esparsa 0,231 até 0,440 
Culturas em estágio de crescimento e vegetais 

de pequeno porte. 

Vegetação densa 0,441 a 0,750 
Vegetação com estrutura bem desenvolvida ou 

plantações em estágio próximo a colheita. 

Vegetação muito 

densa 
0,751 a 1,00 Vegetação densa, úmida e bem desenvolvida. 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2008). 

 

É fundamental salientar o fato de que cada pixel da imagem possui resolução espacial de 

30 metros e, sendo assim, representa 900 metros quadrados da superfície do solo (30m x 30m). 

Esta unidade abrange um misto de solo e de vegetação, sendo a maior ou menor proporção de cada 

um de seus componentes o fator determinante na reflectância que chega ao sensor. Posto isto, 

entende-se que as respostas espectrais, por mais semelhantes que sejam entre áreas próximas, 

denota divergência de valores no referido índice, uma vez que o NDVI é obtido pixel-a-pixel, 

diretamente em virtude desta variação (NIR e RED). 

Seguindo, portanto, a mesma lógica proposta pelo estudo de Oliveira, Almeida e Teixeira 

(2017), demandou-se comparar as imagens de satélite em períodos de seca, de agosto e setembro 

dos anos de 2013 e de 2017. Vale salientar que esses recortes temporais estão dentro de um mesmo 

período de seca, de 2012 e 2017, possibilitando melhor compreensão dos processos associados à 

cobertura vegetal e sua degradação. 

De tal modo, analisa-se a cobertura do solo em função do valor do NDVI para ASD do 

sertão dos Inhamuns, no ano de 2013 (Figura 6), com as classes rotuladas de acordo com as 

definições da Tabela 10. 
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Figura 6 – Classificação do NDVI para a ASD do Sertão dos Inhamuns, ano de 2013 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Por meio da análise da vegetação percebe-se uma predominância de vegetação esparsa e 

vegetação bastante esparsa, evidenciando a degradação nessas áreas. Observa-se, também, a 

presença de vegetação na extensão e vizinhança dos corpos hídricos, evidenciando as plantações 

próximas à colheita nas proximidades dos reservatórios de água. Constata-se ainda, porém, que 

há, nas circunvizinhanças dos corpos hídricos, áreas degradadas apontando vegetação bastante 

esparsa e áreas com solos expostos, sugerindo uso inadequado do solo. Posto isto, infere-se que os 

corpos hídricos, apesar de serem de importância fundamental para regiões de terras secas, não 

possuem uma relação direta com a diminuição da degradação, dado que o seu uso não está atrelado, 

necessariamente, a práticas sustentáveis. 

O NDVI para o ano de 2017, indicado na Figura 7, reafirma essas informações, 

demonstrando elevada ocorrência de vegetação esparsa, a visível redução dos corpos hídricos e as 

consequências de prolongado período de estiagem. 
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Figura 7 – Classificação do NDVI para a ASD do sertão dos Inhamuns, ano de 2017 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A quantificação dessas áreas, consoantes na Tabela 11, torna possível a avaliação de que 

o quadro físico-ambiental das comunidades rurais da ASD do sertão dos Inhamuns se agravou no 

período analisado. Excetuando-se as categorias de solo exposto e vegetação bastante esparsa, todos 

os demais níveis apontaram pior realidade em 2017. 

Tabela 11 - Áreas e Percentuais das classes de NDVI analisadas 

 2013 2017  

 Área em 

ocupada 

(km²) 

Proporção 

na ASD 

(%) 

Área em 

ocupada 

(km²) 

Proporção 

na ASD 

(%) 

 

Corpos hídricos 19,00 0,24 10,48 0,13 Retrocesso 

Solo exposto 349,89 4,39 270,07 3,39 Retrocesso 

Vegetação Bastante 

Esparsa 
2.299,82 28,84 1.979,39 24,82 Retrocesso 

Vegetação Esparsa 5.253,64 65,86 5.686,17 71,30 Evolução 

Vegetação Densa 52,66 0,66 29,19 0,36 Retrocesso 

Vegetação Bastante 

Densa 
0,44 0,01 0,15 0,002 Retrocesso 

Total 7.975,45 100 7.975,45 100  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Deve-se observar, ao analisar as imagens geradas pelo cálculo do NDVI, que a presença 

de nuvens e sombras é contabilizada como solo exposto. As datas analisadas foram escolhidas pela 

menor ocorrência de nuvens e, embora ocorram em pouca quantidade, esse fator deve ser 

considerado na análise das duas realidades. Ademais, percebe-se que as secas prolongadas causam 

uma intensificação na degradação da terra e da vegetação em virtude de a maioria das atividades 

produtivas dessa região ser embasada na agricultura e na pecuária e, ante a impossibilidade de 

praticar essas atividades, as famílias dessas áreas rurais buscam outras fontes de renda e de 

subsistência, via de regra por meio de atividades relacionadas ao meio ambiente, pressionando 

ainda mais os recursos ambientais da caatinga. 

 

5.2 Descrição da desertificação nas comunidades rurais da ASD do Sertão dos Inhamuns 

 

A convivência sustentável com a região semiárida é um desafio constante em virtude da 

rigidez climática e da urgência em satisfazer as necessidades básicas nas comunidades rurais da 

ASD do sertão dos Inhamuns. Os períodos de seca prolongada e a escassez de recursos hídricos 

limitam a criação de animais, em decorrência da necessidade de produção de forragem, e da 

produção agrícola, em virtude da restrição e da qualidade de recursos hídricos. Ante essa 

intempérie, o homem do campo busca opções para a subsistência e esbarra nas limitações 

ambientais do semiárido, agredindo e pressionando a base dos recursos naturais até a sua 

extenuação e levando à degradação seguida de desertificação. Nota-se, portanto, que a 

desertificação pode ser entendida em um contexto que envolve os agentes de pressão, os fatores 

que descrevem o seu estágio e as ações ocorrentes em razão da sua existência   

Nesse sentido, a caracterização dos indicadores de desertificação utilizados neste estudo, 

subdivididos em socioeconômicos e em biofísicos, segue o método Pressão-Estado-Resposta 

(PER). Inicialmente, na seção 4.2.1, serão apontados os indicadores de Pressão, que se relacionam 

às pressões que as atividades humanas exercem sobre o meio ambiente, ou seja, as causas do 

problema. Posteriormente, na seção 4.2.2, serão discutidos os indicadores de Estado, que cuidam 

das alterações no ambiente natural, ou seja, as consequências do problema. Na seção 4.2.3 serão 

considerados os indicadores de Resposta, que, a seu turno, caracterizam os movimentos que estão 

sendo feitos para combater ou mitigar o problema. Por fim, na seção 4.2.4, as informações são 

agregadas para tornar mais objetiva a análise e a comparação da desertificação entre municípios. 
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5.2.1 Indicadores de pressão 

 

Segundo Rêgo (2012), as variações climáticas denotam grande contribuição para o 

aumento da desertificação, mas se somadas às atividades humanas, reforçando-se reciprocamente, 

há uma intensificação desses processos. As ações modificadoras do homem, muitas vezes 

motivadas pela necessidade de satisfação das necessidades básicas, causam influências constantes 

aos recursos ambientais, via de regra sem o devido respeito ao tempo de recuperação natural dessas 

áreas, causando a perda de resiliência nesses ambientes. 

No Ceará, estado que possui a maior área relativa pertencente ao semiárido, as ASDs 

compartilham, além de secas e solos degradados, altos índices de pobreza, deficiências na 

infraestrutura e alta dependência dos recursos naturais como fonte de energia e para o consumo 

próprio (LEMOS, 2012). A agricultura e a pecuária dessas áreas são temporárias e sazonais, 

caracterizadas por técnicas rudimentares e agressivas ao meio ambiente, pressionando 

constantemente a base de recursos naturais da caatinga.  

Os indicadores que avaliam as pressões exercidas sobre o meio ambiente na ASD do 

sertão dos Inhamuns estão na Tabela 12. O analfabetismo, em parte considerável das comunidades 

(37,4% em níveis médios e 16,5% em níveis altos), e o envelhecimento da população rural 

possuem intensa ligação com as práticas mais agressivas ao meio ambiente, porquanto essa parcela 

da população se mostra mais resistente a práticas mais sustentáveis, replicando culturalmente os 

costumes repassados por outras gerações. Ao encontro disso, 64,8% das comunidades 

confirmaram a existência de práticas agrícolas que agridem o meio ambiente (48,3% em níveis 

médios e 16,5% em níveis altos) e 52,8% confirmaram a existência de comportamentos que 

agridem o meio ambiente (36,3% em níveis médios e 16,5% em níveis altos). 

 

Tabela 12 – Proporção de comunidades rurais segundo o grau de ocorrência de indicadores de 

pressão - ASD do Sertão dos Inhamuns (%). (Continua) 

Indicador Ausência 
Níveis 

Baixos 

Níveis 

Médios 

Níveis 

Altos 

Analfabetismo 0 46,1 37,4 16,5 

Criação de ovinos 0 8,8 20,9 70,3 

Criação de caprinos 4,4 14,3 26,4 54,9 

Comportamentos que agridem o 

meio ambiente 
18,7 28,6 36,3 16,5 
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Tabela 12 – Proporção de comunidades rurais segundo o grau de ocorrência de indicadores 

de pressão - ASD do Sertão dos Inhamuns (%). (Conclusão) 

Indicador Ausência 
Níveis 

Baixos 

Níveis 

Médios 

Níveis 

Altos 

Existência de práticas agrícolas que 

agridem o meio ambiente 
4,4 30,8 48,3 16,5 

Extração de lenha 4,4 61,5 26,4 7,7 

Realização de queimadas 18,7 47,2 24,2 9,9 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observou-se, contudo, que a realização de queimadas, uma prática cultural muito 

utilizada nessa área e bastante agressiva à caatinga, perde força e mostra redução. Observou-se 

melhor percepção, nas comunidades amostradas, dos impactos causados por sucessivas 

queimadas, o que é demonstrado por 65,93% das comunidades que confirmam a ausência 

(18,68%) e níveis baixos (47,25%) dessa prática. Complementarmente, observou-se a redução de 

retirada de lenha por meio de desmatamentos, 61,54% declararam baixos níveis de ocorrência 

dessa extração, estando limitada ao autoconsumo como fonte de energia. A mudança nesses 

indicadores é resultante de programas estaduais, como o PREVINA, para a redução de focos de 

calor e à fiscalização de desmatamentos, o que mostra a importância do poder público interagindo 

com a população no combate à desertificação. 

Com base nos dados da pesquisa, observou-se que há criação de ovinos e caprinos em 

níveis muito altos (70,33% e 54,95%, respectivamente) na ASD do sertão dos Inhamuns. Segundo 

Leite e Vasconcelos (2002), a carga animal excessiva, em determinados ambientes, é apontada 

como um dos principais fatores responsáveis pela aceleração do processo de desertificação das 

regiões áridas e semiáridas do Planeta. Leite (2002, p.125) afirma que o sobrepastoreio de ovinos 

resultará “[...] na degradação rápida do suporte forrageiro do estrato herbáceo, pelo 

desaparecimento das espécies que mais contribuem para a composição de sua dieta, principalmente 

as gramíneas.”  e o excesso de caprinos resultará “em elevada mortalidade de ervas e arbustos pelo 

anelamento de seus caules, ou seja, pela remoção da casca do tronco das espécies lenhosas ao 

alcance dos animais”. 

As atividades agrícolas e pecuárias estiveram na formação e ocupação do território rural 

da região Nordeste. Rêgo (2012) acentua que, durante a ocupação dos sertões semiáridos, no século 

XVII, com o deslocamento do gado no sentido litoral-sertão, foram intensificadas algumas práticas 

utilizadas pelos indígenas, até então pouco danosas, como os desmatamentos feitos, sobretudo, por 
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queimadas. Essas práticas adquiriram um status de culturalidade e continuam produzindo choque 

nos recursos ambientais dos sertões nordestinos. 

 

5.2.2 Indicadores de estado 

 

A região Nordeste passou por um processo de ocupação e povoamento que se caracterizou 

por deslocamentos no sentido litoral-sertão, desenvolvendo a pecuária e, posteriormente, a 

agricultura no interior dessa região. Decorrente da alta capilaridade da ocupação da população 

através dos anos, o Nordeste semiárido tornou-se uma das regiões de terras secas mais habitadas 

do mundo (AB’SABER, 1985; RÊGO, 2012), tendo mais de 22 milhões de pessoas, o equivalente 

a 11% da população nacional (IBGE, 2010). 

As pressões antrópicas, ocasionadas pela característica ocupação da região, propagaram 

a degradação e a desertificação por toda a extensão territorial do semiárido. As consequências das 

pressões já discutidas, ou seja, as alterações por que passaram esses ambientes, são representadas 

pelos indicadores de Estado, demonstrados na Tabela 13. As alterações no ambiente natural da 

caatinga, aferidas pelos indicadores de Estado, apontam para um grande número de indicadores 

biofísicos no estágio de maior gravidade, evidenciando os processos de desertificação nessa ASD. 

É elevado o percentual de comunidades que afirmam possuir níveis altos de afloramentos rochosos 

(61,5%), área desmatada (46,2%), compactação do solo (61,5%), cobertura vegetal (75,8%), perda 

de fertilidade (61,5%), perda da produtividade (67%) e redução da flora nativa (69,2%).  

 

Tabela 13 - Proporção de comunidades rurais, segundo o grau de ocorrência de indicadores de 

estado - ASD do Sertão dos Inhamuns (%). (Continua) 

Indicador Ausência 
Níveis 

Baixos 

Níveis 

Médios 

Níveis 

Altos 

Existência de afloramentos rochosos 2,2 19,8 16,5 61,5 

Existência de área degradada 1,1 24,2 40,7 34,1 

Existência de área desmatada 0 19,8 34,1 46,2 

Existência de arenização 7,7 42,9 30,8 18,7 

Existência de compactação do solo 3,3 15,4 19,8 61,5 

Existência de erosão 4,4 13,2 41,8 40,7 

Migração 19,8 48,4 23,1 8,8 

Perda de cobertura vegetal 0 9,9 14,3 75,8 

Perda de fertilidade 0 9,9 28,6 61,5 
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Tabela 13 - Proporção de comunidades rurais, segundo o grau de ocorrência de indicadores 

de estado - ASD do Sertão dos Inhamuns (%). (Conclusão) 

Perda de produtividade 0,0 9,9 23,1 67,0 

Indicador Ausência 
Níveis 

Baixos 

Níveis 

Médios 

Níveis 

Altos 

Qualidade da água 29,7 42,9 26,4 1,1 

Redução de fauna nativa 0 18,7 50,6 30,8 

Redução de flora nativa 0 7,7 23,1 69,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em meio às manifestações biofísicas da degradação ambiental, a arenização é uma 

consequência da elevada degradação do solo, caracterizada por manchas de areia em meio a 

paisagem, que possuem correspondência com a ação da erosão hídrica e eólica (SUERTEGARAY, 

2001). Esse fenômeno, apesar de bastante conhecido pelos representantes das comunidades, não 

ocorre com muita frequência na ASD do sertão dos Inhamuns. Em 7,7% das comunidades é 

inexistente e em 42,9% delas ocorre em níveis baixos. 

Os recursos hídricos também estão relacionados à degradação do solo, uma vez que o 

solo endurecido não permite o adequado reabastecimento do lençol freático e, pelo fato dessa 

região apresentar condições geológicas predominantemente cristalinas, com rochas pouco porosas, 

grande parte da água do lençol freático dessas áreas é salobra e, caso seja utilizada na irrigação, 

pode causar danos que levam à esterilidade do solo. Assim, uma prática comum no semiárido 

cearense, a construção de poços artesianos, considerada alternativa à escassez hídrica, pode 

agregar uma cota de degradação aos recursos naturais. 

Algumas comunidades no sertão dos Inhamuns foram contempladas com a construção de 

poços, que necessitam ser construídos com um nível de profundidade cada vez maior, mas que 

apresentam, em sua maioria, água imprópria para o consumo humano. Foi observado nessas 

comunidades rurais que essa água salobra, apesar de não ser utilizada para o consumo humano, é 

usada para atividades domésticas e consumo por animais de criação (bovinos, ovinos, caprino e 

suínos). Grande parte dessas comunidades afirmou que a água a que tem acesso é de baixa 

qualidade (48,4%) e uma considerável parcela (19,8%) expressou que ela não possui qualidade 

alguma, sendo inadequada para o consumo humano. 

Observando o iminente colapso dos recursos hídricos e a insalubre condição da água 

oriunda dos poços artesianos, a Administração Pública concedeu a algumas comunidades a 

implantação de dessalinizadores para uso comum, administrados pelas associações de moradores. 
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Os dessalinizadores possuem uma particularidade no funcionamento que chama atenção: a cada 

1000 litros de água tratada no aparelho, 200 litros (20%) são entregues próprios para o consumo 

humano, enquanto 800 litros (80%) ainda são entregues com salinidade. Após o tratamento da 

água pelo dessalinizador, algumas comunidades reutilizam os 80% de água salinizada para o 

consumo de animais pertencentes a diversos moradores da região, em bebedouros públicos. 

Observou-se, contudo, que, em algumas comunidades, a água salinizada entregue pelo 

dessalinizador é depositada diretamente no solo, degradando fortemente essa parcela de terra. 

Os indicadores de estado são reflexos da desertificação, estão articulados e agem em um 

processo de retroalimentação que só fortalece os danos por ela causados. Santra et al. (2017) 

corroboram essa análise, ao afirmarem, por exemplo, que a erosão é uma grande causa da 

degradação e afeta a produtividade agrícola em toda a terra, pois remove nutrientes, reduz a 

espessura do solo e restringe o enraizamento, remove a matéria orgânica e afeta a capacidade de 

retenção de água. Este é o cenário típico das áreas em processo de desertificação.  

 

5.2.3 Indicadores de resposta 

 

Com o advento do crescimento econômico e demográfico das últimas décadas, a região 

Nordeste passou por importantes transformações, evidenciadas por uma nova configuração 

territorial que favorece a expansão urbana e a dinamização da economia (BERNAL, 2005). As 

estruturas produtivas rural e fundiária, no entanto, sobretudo no semiárido, caracterizadas pela 

pequena propriedade de subsistência e pelo baixo uso tecnológico, não foram consideradas nas 

políticas de desenvolvimento do setor nas últimas décadas. Baptista e Campos (2013, p.59) 

destacam que “[...] terra e água sempre estiveram nas mãos de uma pequena elite, gerando níveis 

altíssimos de exclusão social e de degradação ambiental”.  

Os movimentos, governamentais e não governamentais, gerados para combater esses e 

outros agravantes da desertificação, são essenciais para o controle interno e para a contenção de 

sua expansão para áreas de entorno; no entanto, os representantes de 85,7% das comunidades 

visitadas afirmaram que não existem instituições atuando na comunidade com o objetivo de 

implementar ações ou conscientizar os moradores sobre a desertificação. De igual modo, não 

existem ações de combate, propriamente ditas, em 83,55% das comunidades.  

Segundo Van Bellen (2005, p.65), os indicadores de Resposta se referem à atividade 

individual e coletiva agindo para “[...] mitigar, adaptar ou prevenir os impactos negativos 

induzidos pelo homem sobre o meio ambiente, para interromper ou reverter danos ambientais já 

infligidos e para preservar e conservar a natureza e os recursos naturais”. Essas respostas, no caso 
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de áreas desertificadas, devem se mostrar não somente como ações voltadas para o combate e 

recuperação das manifestações biofísicas, mas também hão de estar orientadas para ações que 

promovam melhor qualidade de vida da população afetada. 

Isto posto, verifica-se a inexistência de muitos desses indicadores na maioria das 

comunidades, a saber (Tabela 14): Acesso à Coleta de Lixo (89%), Acesso a Esgoto (98,9%), 

Áreas Destinadas a Recuperação (57,1%). 

 

Tabela 14 - Proporção de comunidades rurais, segundo o grau de ocorrência de indicadores de 

resposta - ASD do Sertão dos Inhamuns (%). 

Indicador Ausência 
Níveis 

Baixos 

Níveis 

Médios 

Níveis 

Altos 

Acesso à água para consumo 

doméstico   
0 31,9 45,1 23 

Acesso à coleta de lixo   89 2,2 3,3 5,5 

Acesso a esgoto   98,9 0 1,1 0 

Áreas destinadas à recuperação   57,1 31,9 6,6 4,4 

Áreas destinadas à reservas 

ambientais    
28,6 28,6 35,2 7,6 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dos programas e políticas para a mitigação dos efeitos da seca, o Programa Um Milhão 

de Cisternas (P1MC), iniciado nos anos 2000, é o de maior sucesso, pois possibilitou maior 

autonomia das populações rurais no que se refere a água para o autoconsumo, garantida pela 

recarga das cisternas de placa durante a estação chuvosa. Isso se tornou mais evidente quando 

41,5% das comunidades entrevistadas informaram possuir níveis médios de Acesso à Água e 23% 

confirmaram o acesso em níveis altos. As comunidades também enfatizaram que, ainda que se 

esgotem os níveis das cisternas particulares, esses reservatórios apresentam-se como alternativa 

de armazenagem para o abastecimento dos carros-pipa. Apesar de ser destacado no PAE-CE como 

uma experiência exitosa, não é uma intervenção voltada diretamente para o combate à 

desertificação, embora seja possível a sua atuação como agente de mitigação. De um modo geral 

há uma carência significativa de ações no âmbito local, capazes de tornar as comunidades mais 

proativas. 
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5.2.4 Índice de Desertificação (ID) 

 

Com o objetivo de tornar a análise da desertificação mais objetiva, optou-se por agregar 

os indicadores de desertificação segundo a sua classificação (pressão, estado e resposta). Esse 

procedimento permitiu inferir que, na ASD como um todo, os indicadores de estado demandam 

maior atenção no combate à desertificação, haja vista seu maior valor relativo às demais dimensões 

(Figura 8). 

Figura 8 – Índices médios de pressão, estado e resposta das comunidades de Arneiroz, 

Independência, Tauá e ASD dos Inhamuns. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda sob o pretexto de melhor visão global do nível de desertificação na ASD, os três 

índices analisados foram agregados no Índice de Desertificação (ID), o qual foi delimitado em três 

níveis, conforme a Tabela 15. A análise do ID conclui que 51,6% das comunidades encontram-se 

em níveis intermediários de desertificação, corroborando as maiores frequências aferidas pelo 

mesmo índice na escala municipal (44,4% - Arneiroz, 55,8% - Independência e 47,6% - Tauá). 

Destaca-se, ainda, que o Município de Arneiroz ondicou o maior número relativo de comunidades 

(38,9%) entre os menores ID’s, e o Município de Tauá expressou o maior percentual de 

comunidades (33,3%) pertencentes à categoria de maiores ID’s. Essas diferenças, no entanto, não 
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são estatisticamente significativas. Esse resultado corrobora o que consta em Imeson (2012) sobre 

o fato de tipos similares de solo e paisagens denotarem respostas similares à desertificação 

 

Tabela 15. Distribuição de frequência relativa das comunidades, por nível de desertificação, nos 

Municípios de Arneiroz, Independência, Tauá e ASD dos Inhamuns.  (%).  

Classes de ID Intervalo Arneiroz Independência Tauá ASD total 

Menores ID’s 0,367 ≤ ID ≤ 0,535 38,9 21,2 19,0 24,2 

ID’s intermediários 0,539 ≤ ID ≤ 0,640 44,4 55,8 47,6 51,6 

Maiores ID’s 0,647 ≤ ID ≤ 0,751 16,7 23,1 33,3 24,2 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Apesar da existência de desertificação e do fenômeno não ser recente, nota-se que a 

população da ASD ainda não consegue perceber a extensão do problema na região. Em 75,8% das 

comunidades representadas na amostra, os moradores não têm o conhecimento de que estão 

inseridos em um núcleo de desertificação (Tabela 16). Esse fato agrava-se quando o 

questionamento se direciona para o conhecimento do fenômeno em si, pois em 57,2% das 

comunidades os moradores têm baixa (29,7%) ou nenhuma (27,5%) percepção da existência dos 

processos de desertificação, facilmente confundidos com os efeitos da seca. 

 

Tabela 16. Proporção de comunidades rurais, segundo a percepção dos moradores quanto a 

aspectos relacionadas com a desertificação local - ASD do Sertão dos Inhamuns (%). 

Indicadores Ausência 
Níveis 

Baixos 

Níveis 

Médios 

Níveis 

Altos 

Conhecimento dos moradores quanto ao fato 

de a comunidade estar inserida em um núcleo 

de desertificação 

75,8 15,4 5,5 3,3 

Existência de processos de desertificação 27,5 29,7 33 9,9 

Conhecimento da comunidade quanto ao que 

representa o PAE 
94,5 3,3 2,2 0 

Existência de momentos de discussão sobre o 

tema desertificação 
74,7 9,9 12,1 3,3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Programa Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca do 

Ceará (PAE-CE) foi elaborado em 2010 e implementado nas três ASD’s do Estado, norteado pelo 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PAN-Brasil). O PAN-Brasil, no 
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entanto, não se consolidou como programa, não representando uma ação organizada e não 

encontrando uma acolhida sólida em uma pasta de Estado, e “[...] movimenta apenas pequenos 

grupos em ações muito restritas” (VIANA, 2013, p.177). No Ceará, o PAE-CE também possui 

poucas ações nas ASD’s, limitadas à destinação de recursos para a distribuição de água em carros-

pipa. Isso se reflete na percepção das comunidades sobre o que representa o PAE, indicadas como 

ausente de 94,5% das localidades analisadas. 

A discussão em torno dessa temática, visando a conscientização da população para as 

características da desertificação e para atitudes mais sustentáveis, foi assumida, informalmente, 

pelas associações de moradores e por setores da igreja nessa ASD. Contudo, em 74,7% das 

comunidades não há qualquer tipo de abordagem ou discussão sobre o tema desertificação. O 

elevado percentual de idosos, classe mais resistente e desinteressada em novas informações, 

também colabora para esse resultado, posto que essa parcela da população replica atitudes pouco 

sustentáveis passadas de geração para geração.  

A apatia da população é preocupante, especialmente porque existe um componente 

histórico que favorece a continuidade de hábitos e ações predatórias que contribuem para o avanço 

da desertificação. Além disso, sem a participação da população em processos decisórios há o 

enfraquecimento de redes sociais já ameaçadas pela existência do problema, dado que, segundo 

Chiba (2017) a desertificação causa a ruptura de redes sociais pela perda de patrimônio cultural ou 

escassez de recursos e a consequente alteração da reciprocidade existente entre membros de uma 

comunidade. Essa conjunção de fatores direciona para o problema da falta de governança e sua 

capacidade de liderar e regulamentar uma política de combate à desertificação. Esse assunto será 

aprofundado na seção a seguir.  

 

5.3 Caracterização da governança nas comunidades rurais situadas na ASD dos Inhamuns 

 

Esta seção apresenta os resultados da governança para as comunidades rurais visitadas. 

O Índice de Governança em Áreas Desertificadas (IGAD), como proposto por esse estudo, engloba 

seis dimensões que se complementam entre si e que se encontram contextualizados na 

desertificação, de forma direta ou indireta. As dimensões que compõem o IGAD são analisadas 

separadamente e de forma agregada, para proporcionar maior compreensão e clareza no 

entendimento do comportamento dessas variáveis. 

A dimensão de Eficiência e Efetividade busca avaliar o que está sendo feito, planejado e 

executado, para combater o problema da desertificação. Os resultados estão representados na 

Tabela 17. Como referido na metodologia, cada indicador foi pontuado pela razão entre o escore 
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observado na comunidade e a máxima pontuação passível de obtenção. Os valores na tabela 

referem-se à média das 91 comunidades visitadas. Quanto mais próximo de 1(um), maior o nível 

de ocorrência do indicador na ASD. No outro extremo, valores próximos a 0 (zero) correspondem 

à quase inexistência do indicador, o que demonstra baixíssimo nível de governança na dimensão 

em questão. 

Esse subíndice apresentou os menores valores entre todas as dimensões (0,076), alertando 

para o fato de não existirem muitas alternativas implementadas ou movimentos para modificar 

essa realidade. Este fato é consistente com a percepção dos moradores quanto à existência de ações 

de combate à desertificação. 

Por meio da análise dos valores médios apresentados, pode-se observar o baixo 

rendimento das variáveis da dimensão Eficiência e Efetividade. Percebe-se que os indicadores se 

apresentaram como inexistentes na maioria das comunidades, como na indagação sobre a 

existência de fontes de financiamento voltadas para a recuperação de áreas degradadas (0,004) ou 

para implementação de atividades menos danosas (0,022). A inexistência ou desconhecimento 

dessas linhas de crédito ocorre com alta frequência nessa ASD, apesar da população buscar 

financiamentos, mas quase sempre apenas para a compra de animais e insumos para a produção. 

 

Tabela 17 – IGAD eficiência e efetividade, por valores médios e índice agregado 

Variável 
Valores 

médios 

Existência de fontes de financiamento para implementação de medidas 

voltadas para recuperação de áreas degradadas     
0,004 

Existência de fontes de financiamento para implementação de atividades 

menos danosas ao ambiente  
0,022 

Existência de alguma discussão de como os recursos para recuperação e 

conservação ambiental devem ser investidos  
0,04 

Existência de alternativas/adaptações aos comportamentos considerados 

causadores de desertificação (ex. secas, falta de recursos, pragas agrícolas, ...)  
0,168 

Existência de algum tipo de monitoramento da desertificação  0,04 

Existência de um planejamento de ações no médio e longo prazo voltados para 

o combate à desertificação  
0,026 

Troca de experiências entre comunidades afetadas pela desertificação  0,172 

Troca de experiências entre comunidades e instituições (ONG’s, Embrapa, 

Ematerce, ...)  
0,187 

Participação de algum evento para apresentação do PAE ou de outra 

intervenção voltada para o combate à desertificação  
0,022 

IGAD Eficiência e Efetividade 0,076 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



38 
 

Nessa dimensão, os maiores valores correspondem às trocas de experiências entre as 

comunidades (0,172) e a troca de experiências entre comunidades e instituições (0,187). Nessa 

ASD, observou-se a forte presença do Projeto Dom Helder Câmara (Tauá e Arneiroz), associação 

dos moradores rurais e da igreja, atuando na conscientização de moradores. As instituições 

públicas encontram-se distantes da população. 

Com o objetivo de aferir a ocorrência de ações coordenadas e colaborativas entre a 

população amostral analisada, averiguou-se a dimensão Participação, que conta com 15 

indicadores. Por meio dessa dimensão busca-se analisar como se comportam os atores e se há um 

movimento de formação de novas redes, em vistas a promover o empoderamento e a 

conscientização de todos os envolvidos. O IGAD Participação apresentou-se em 0,182 e os valores 

médios das variáveis estão representados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – IGAD participação, valores médios e índice agregado (Continua) 

Indicador Valor médio 

Capacidade dos moradores de influenciar os governantes na 

decisão de como investir em ações voltadas para o combate à 

desertificação  

0,172 

Preparação dos moradores para discutir sobre os problemas de 

desertificação da sua comunidade  
0,260 

Conhecimento dos moradores em relação instituições que atuam 

no combate à desertificação (local, estadual, federal, públicas e 

não governamentais)  

0,070 

Participação dos moradores em reuniões, atividades e 

organizações comunitárias para tratar de problemas de 

desertificação  

0,183 

Frequência ocorrem debates, reuniões para discussão e 

conscientização quanto aos problemas de desertificação  
0,168 

Consciência dos moradores quanto às práticas que levam a 

desertificação  
0,212 

Frequência com que ocorrem cursos de capacitação, de 

atualização ou de formação de cidadãos para que possam atuar de 

forma mais consciente (ou sustentável) no meio rural  

0,132 

Existência de encorajamento por parte do governo para que a 

população possa participar dos processos de elaboração de 

políticas públicas  

0,044 

Participação dos moradores na sugestão de políticas públicas que 

serão implementadas nas áreas desertificadas  
0,044 
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Tabela 18 – IGAD participação, valores médios e índice agregado (Conclusão) 

Indicador Valor médio 

Representatividade dos moradores nos processos de decisão 

(mulheres, idosos, negros, gays e demais minorias)  
0,469 

Aproximação das lideranças da comunidade com pessoas 

interessadas em contribuir com a solução dos problemas de 

desertificação da comunidade  

0,234 

Confiança dos moradores na sua capacidade de modificar a 

realidade da desertificação através da participação  
0,216 

Troca de informações e experiências bem sucedidas com outras 

comunidades que podem ser implementadas na sua comunidade  
0,242 

Existência de grupos, associações, redes, organizações, ONG’s 

que atuam no sentido de promover a participação da população 

rural no combate à desertificação  

0,099 

Existência de articulação e a interação entre grupos, associações, 

redes, organizações e ONG’s na sua comunidade  
0,179 

IGAD Participação 0,182 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A formação de redes, considerando a multiplicidade de atores sociais participantes, 

provoca novas possibilidades de construção e conquistas de interesses comuns, além de promover 

a formação de uma identidade coletiva. As variáveis que se relacionam a redes apresentaram 

baixos valores: a existência de redes, grupos e organizações no sentido de promover a participação 

da população no combate à desertificação (0,099) e a articulação e interação entre redes, grupos e 

organizações na comunidade (0,179). Um melhor resultado foi observado quando houve o 

questionamento sobre a troca de informações e experiências bem-sucedidas entre as comunidades 

(0,242), destacando a importância da participação comunitária nos encontros das associações de 

moradores rurais.  

De maneira relevante, ressalta-se a representatividade de todos os moradores nos 

processos de decisão (0,469), incluindo as minorias. Destaca-se negativamente o encorajamento 

por parte do governo para que a população possa participar dos processos de elaboração de 

políticas públicas (0,044) e, corroborando com isso, a participação dos membros da comunidade 

na sugestão de políticas públicas que serão implementadas nas áreas desertificadas (0,044). Nessa 
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ASD não se observou consultas à população sobre as políticas necessárias para essas áreas, 

identificou-se apenas um acesso de representantes das associações de moradores que encaminham 

as demandas de mais urgentes, ainda assim, limitado. 

A dimensão acesso se refere aos elementos mínimos que possibilitam a produção 

sustentável e a segurança alimentar nas áreas rurais. Essa dimensão é relevante à medida que o 

combate à desertificação passa por um estímulo ao desenvolvimento sustentável local. Por meio 

da agregação dos indicadores que compõem essa dimensão, observou-se que o IGAD acesso 

alcançou o valor de 0,358. Os valores médios dos indicadores são apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – IGAD Acesso, valores médios e índice agregado 

Indicador Valores médios 

Acesso dos moradores a bens e serviços necessários à realização 

de suas atividades no meio rural  0,777 

Acesso dos moradores à terra  0,656 

Acesso dos moradores à água para agricultura  0,201 

Acesso dos moradores a boas rodovias para escoar a produção  0,421 

Acesso dos moradores à tecnologia para produção  0,190 

Acesso dos moradores a insumos (sementes, fertilizantes, ...)  0,560 

Acesso a financiamentos  0,454 

Acesso dos moradores a equipamentos (maquinas, tratores, ...)  0,399 

Acesso dos moradores à assistência técnica  0,077 

Acesso dos moradores à educação ambiental  0,088 

Acesso dos moradores a práticas de uso racional dos recursos 

naturais  
0,143 

Acesso dos moradores a serviços de saúde  0,480 

Existência de movimento para cobrar do governo a oferta desses 

serviços  0,209 

IGAD Acesso 0,358 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os maiores valores aferidos ocorreram quando os representantes comunitários foram 

questionados sobre os indicadores relacionados às atividades no meio rural, a saber: acesso dos 

moradores a bens e serviços necessários à realização de suas atividades no meio rural (0,777), 

acesso à terra (0,656) e acesso a insumos (0,560). Os entrevistados destacaram também o acesso a 

financiamentos para a produção (0,454) e o acesso a equipamentos (0,399), como máquinas e 
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tratores, auferidos em parceria com o projeto São José. Os tratores e máquinas ficam sob a 

responsabilidade da associação comunitária e são arrendados a moradores da comunidade, por 

valores mais baixos, e a agricultores de fora da comunidade. 

Os menores valores foram observados no acesso à assistência técnica (0,077) e no acesso 

à educação ambiental (0,088), evidenciando a pouca presença de ações governamentais nessa 

ASD. Com relação à educação ambiental, observou-se a existência de uma escola de referência 

com foco nas questões rurais da região, chamada Escola Agrícola Dom Fragoso, que faz parte de 

uma organização não-governamental que atende diversas comunidades circunvizinhas. Esse 

resultado é preocupante pois são dois indicadores fundamentais no combate à desertificação haja 

vista que os extensionistas e os educadores ambientais disseminam informações essenciais sobre 

práticas menos danosas ao ambiente. 

O desenho organizacional das comunidades é analisado na dimensão Accountability, 

contemplando a responsabilidade financeira e organizacional dentro das comunidades rurais. Esse 

subíndice, geralmente associado à responsabilização, alcançou o maior valor entre os demais, 

apresentando-se em 0,616 (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – IGAD Accountability, valores médios e índice agregado 

Indicador Valores médios 

Existência de estatuto, normas ou regulamentação, disciplinando o 

sistema de participação da comunidade e seus representantes  
0,751 

Existência de divisão de responsabilidades dentro da comunidade  0,678 

Existência de prestação de contas das atividades, financiamentos e 

quaisquer recursos que tenham sido utilizados para a comunidade  0,740 

Apresentação de relatório de atividades  0,297 

IGAD Accountability 0,616 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As comunidades e associações comunitárias mostraram-se alinhadas nessa dimensão e a 

maioria dos indicadores apresentou bom comportamento, como a existência de estatuto, normas 

ou regulamentação, disciplinando o sistema de participação da comunidade (0,751), a existência 

de uma clara divisão de responsabilidades dentro da comunidade (0,678) e a existência prestação 

de contas das atividades, financiamentos e quaisquer recursos que tenham sido utilizados para a 

comunidade (0,740). Diferente dos outros indicadorse, a apresentação de relatório de atividades 

(0,297) apresentou valores bem inferiores às demais. 
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A dimensão capacidade do IGAD se refere a competências e profissionalismo nas 

atividades comunitárias. Através dessas variáveis, espera-se avaliar a capacidade de gestão das 

pessoas que se colocam nas posições de comando. O IGAD capacidade observado foi 0,455, como 

apresentado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – IGAD Capacidade, valores médios e índice agregado 

Indicador Valores médios 

Avaliação dos líderes e demais envolvidos nas atividades comunitárias 

segundo sua competência  
0,604 

Existência de profissionalismo nos envolvidos com as atividades 

comunitárias (periodicidade em reuniões, cumprimento de horários, ...)  
0,564 

Existência de   discussões, palestras e/ou cursos voltados para o 

aprendizado em grupo  
0,304 

Existência de trocas de experiências entre membros  0,348 

IGAD Capacidade 0,455 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise dos indicadores que compõem o IGAD Capacidade indica que a avaliação dos 

líderes e demais envolvidos nas atividades comunitárias, segundo a sua competência (0,604), 

apresentou bom resultado, assim como a existência de profissionalismo nos envolvidos com essas 

atividades (0,564). Entretanto, a existência de discussões, palestras ou cursos (0,304) e a existência 

de trocas de experiências entre membros (0,348), fatores essências em uma boa gestão comunitária 

em regiões atingidas por desertificação, apresentaram valores mais baixos que as demais. 

A dimensão Implementação avalia o interesse governamental em solucionar as questões 

de desertificação e a capacidade de implementação de ações públicas voltadas para o combate 

desse problema. O IGAD Implementação obteve um valor de 0,273 e o comportamento dos 

indicadores que o compõem pode ser observado na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – IGAD Implementação, valores médios e índice agregado (Continua) 

Indicador Valores médios 

Alcance das políticas públicas - As políticas públicas de combate à 

desertificação têm conseguido chegar efetivamente à comunidade de 

forma satisfatória  

0,018 

Implementação de políticas capazes de solucionar os problemas de 

desertificação  
0,033 

Existência de interesse governamental para diminuir os problemas da 

população rural em anos de seca  0,293 
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Tabela 22 – IGAD Implementação, valores médios e índice agregado (Conclusão) 

Indicador Valores médios 

Focalização das políticas públicas - As políticas de combate à 

desertificação foram implementadas entre todos aqueles que realmente 

necessitavam  

0,011 

Disponibilidade de informações sobre os objetivos das políticas 

públicas  
0,018 

Avaliação geral das políticas públicas já implementadas em sua 

comunidade  
0,451 

Importância dada ao monitoramento das políticas implementadas no 

meio rural  
0,780 

Capacidade das políticas em solucionar os verdadeiros problemas da 

comunidade rural  
0,582 

IGAD Implementação 0,273 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A limitação de políticas públicas continuadas voltadas para o combate à desertificação se 

reflete em alguns baixos resultados dessa dimensão, como quando questionados sobre a 

implementação de políticas de combate à desertificação para todos aqueles que realmente 

necessitam (0,011), sobre  se as políticas públicas de combate à desertificação conseguem chegar 

à comunidade de forma satisfatória (0,018), a disponibilidade de informações sobre os objetivos 

da política (0,018) ou a capacidade do nível de implementação dessas políticas de solucionar os 

problemas de desertificação (0,033). Esses baixos valores apresentados por esses indicadores, 

podem ter ocorrido por conta da inexistência dessas políticas, ou a implementação delas, na maior 

parte dessas comunidades.  

Viana (2013) comenta sobre o fato da desertificação não ser politicamente lucrativa, 

ilustrando isto com os esforços irrisórios de superar essas dificuldades, caso comparados aos que 

estão sendo empreendidos nas zonas de floresta tropical, por exemplo. A natureza complexa dos 

processos de desertificação exige ações integradas à realidade e à dinâmica territorial de 

comunidades locais, fato que mostra a necessidade de incorporar diversos atores e seus respectivos 

interesses nas decisões a serem tomadas.  

Os indicadores de governança atuam de maneira conjunta, contudo a sua análise em 

dimensões permite observar comportamentos e dinâmicas não perceptíveis na análise agregada. 

Com base nisso, a Figura 9 apresenta os índices médios das dimensões de governança para as 

comunidades entrevistadas nos municípios de Arneiroz, Independência, Tauá e na ASD como um 

todo. 
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Figura 9 – Índices médios das dimensões da governança em áreas desertificadas nas 

comunidades de Arneiroz, Independência e Tauá e ASD dos Inhamuns. 

  

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise da referida figura permite observar que o município de Tauá apresenta-se um 

pouco mais evoluído que os demais na maioria das dimensões, embora não seja uma diferença 

estatisticamente significativa, segundo teste kruskal-wallis (apêndice D). Na análise agregada, as 

dimensões que menos contribuiram para o IGAD foram Eficiência e Efetividade, Implementação 

e Participação, e as que mais contribuíram foram Capacidade e Accountability. Esse resultado 

destaca a confiança da população amostrada nas instituições e organizações mais próxima na luta 

por seus interesses, as associações comunitárias. Contudo, destaca também a falta de atividades e 

mobilizações para buscar soluções que beneficiem a qualidade de vida das populações rurais e as 

ações conscientes de convivencia com o semiárido. 

O nível geral de governança em cada comunidade foi representado pela agregação de 

todas as dimensões avaliadas no IGAD. A partir desse índice foi possível realizar uma 

hierarquização das comunidades em classes conforme apresentado na Tabela 23. Das comunidades 

analisadas, 53,8% foram classificadas com IGAD intermediário, que varia de 0,268 a 0,426. O 

município de Arneiroz apresentou a maior frequência relativa de comunidades entre os menores 

IGAD (38,9%), contudo apresentou o mesmo número de comunidades como pertencentes ao 

IGAD intermediário. O município de Tauá obteve o maior percentual de comunidades entre os 

maiores IGAD (33,3%), entretanto a maior frequência observada para as comunidades desse 
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município foi na classe de IGAD intermediários (42,9%). Independência se destacou entre os 

IGAD intermediários, apresentando 63,5% das suas comunidades nessa categoria. 

 

Tabela 23 - Percentual de comunidades por nível de governança, nos municípios de Arneiroz, 

Independência e Tauá e ASD dos Inhamuns (%). 

Classes de IGAD Intervalo Arneiroz Independência Tauá ASD total 

Menores IGAD 0,115 28,6 23,8 26,9 38,9 0,254׀─׀ 

IGAD intermediários 0,268 53,8 42,9 63,5 38,9 0,426׀─׀ 

Maiores IGAD 0,437 17,6 33,3 9,6 22,2 0,664׀─׀ 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Um percentual muito pequeno de comunidades alcançou a classe com maiores níveis de 

governança. Como se trata de uma classificação relativa, a classe com maiores IGAD não 

necessariamente possui altos níveis de governança.  Esse é o caso da ASD dos Inhamuns. Existem 

comunidades em situação de governança melhor que outras, mas de fato não foram observadas 

comunidades com níveis elevados. Não foi observada a formulação e execução de ações coletivas 

de modo a tornar as comunidades autogovernadas, o que seria segundo a visão de Shah e Shah 

(2006), o conceito de governança local.  

 

5.4 Relação entre desertificação e governança nas comunidades rurais na ASD do Sertão 

dos Inhamuns 

  

A relação entre desertificação e governança em comunidades rurais da ASD do Sertão 

dos Inhamuns é estudada nessa seção. Inicialmente, foi elaborada uma análise descritiva (medidas 

de tendência central e dispersão) para as dimensões de governança e desertificação e para os 

índices agregados (Tabela 24). Trata-se de uma síntese dos valores apresentados nas seções 

anteriores que reforça os elevados níveis de desertificação, especialmente em decorrência das 

dimensões de estado e resposta, e os baixos níveis de governança provocados principalmente por 

deficiências identificadas em indicadores das dimensões participação e implementação. Há uma 

maior homogeneidade entre as comunidades quanto à situação da desertificação. A governança 

varia com maior intensidade na região.  
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Tabela 24 - Estatísticas descritivas das variáveis componentes dos modelos de regressão quantílica 

estimados na pesquisa 

Variáveis Média 
Desvio 

Padrão 
CV Min Max 

IGAD Dimensão Eficiência e Efetividade 0,063 0,084 13,2 0,000 0,433 

IGAD Dimensão Participação 0,181 0,142 78,5 0,000 0,711 

IGAD Dimensão Acesso 0,358 0,112 31,3 0,179 0,667 

IGAD Dimensão Accountability  0,616 0,282 45,8 0,000 1,000 

IGAD Dimensão Capacidade 0,455 0,245 53,8 0,000 1,000 

IGAD Dimensão Implementação 0,273 0,121 44,3 0,000 0,625 

IGAD – Índice de Governança em Áreas 

Desertificadas 
0,325 0,125 38,5 0,115 0,664 

IDp - Dimensão Pressão 0,541 0,128 23,7 0,250 0,875 

IDe - Dimensão Estado 0,711 0,139 19,6 0,333 0,923 

IDr - Dimensão Resposta 0,524 0,090 17,2 0,238 0,667 

ID - Índice de Desertificação 0,592 0,084 14,1 0,367 0,752 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A combinação de elevados valores médios de desertificação com baixos níveis médios de 

governança sugere uma relação inversa, comprovada por meio da análise correlação.  A análise 

dos coeficientes de correlação Pearson entre o ID e o IGAD mostrou que há uma correlação 

significativa inversa (-0,381), ou seja, níveis mais elevados de implementação dos princípios de 

governança contribuem para a redução nos níveis de desertificação, corroborando com a hipótese 

de que a presença de uma estrutura de governança evita o avanço da desertificação (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre os índices de desertificação (ID) 

e governança em áreas desertificadas (IGAD) e suas respectivas dimensões (Continua) 

 Índices/Dimensões ID - Índice de Desertificação  

IGAD – Índice de 

Governança em Áreas 

Desertificadas 

ID - Índice de Desertificação - -0,381** 

IDp - Dimensão Pressão 0,844** -0,346** 

IDe - Dimensão Estado 0,837** -0,123 

IDr - Dimensão Resposta 0,291** -0,382** 

IGAD – Índice de Governança 

em Áreas Desertificadas 
-0,381** - 

IGAD Dimensão Eficiência e 

Efetividade 
-0,270** 0,611** 
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Tabela 25 - Matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre os índices de desertificação 

(ID) e governança em áreas desertificadas (IGAD) e suas respectivas dimensões (Conclusão) 

 Índices/Dimensões ID - Índice de Desertificação  

IGAD – Índice de  

Governança em Áreas  

Diversificadas 

IGAD Dimensão Participação -0,342** 0,769** 

IGAD Dimensão Acesso -0,429** 0,743** 

IGAD Dimensão Accountability  -0,270** 0,839** 

IGAD Dimensão Capacidade -0,425** 0,900** 

IGAD Dimensão Implementação 0,106 0,424** 

** Correlação significativa a 1%, * Correlação significativa a 5% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O único aspecto da governança que não possui relação significativa com a desertificação 

é a dimensão Implementação, assim como a dimensão Estado não se apresentou com significância 

frente ao IGAD. Entre as dimensões de desertificação e o IGAD, destacam-se as dimensões 

Pressão (-0,346) e Resposta (-0,382). Isso significa que a governança consegue agir com resultados 

mais expressivos nos indicadores relacionados às causas da desertificação e nos que se relacionam 

às respostas da sociedade a esse problema. Observa-se ainda uma relação significa inversa entre 

as dimensões de governança e o ID, excetuando a dimensão Implementação. 

A estimação de modelos de regressão permitiu confirmar a causalidade da relação entre 

governança e desertificação, além de quantificar o impacto médio de aumentos nos níveis de 

governança sobre a redução da desertificação na ASD Sertões dos Inhamuns. Os resultados das 

estimações são apresentados em dois grupos. Incialmente é possível analisar a influência da 

governança como um todo (IGAD) sobre o ID e suas dimensões. Na Tabela 26 constam os 

resultados dos dois métodos de estimação: MQO e regressão quantílica. Um primeiro resultado 

mostra que a ideia de que a governança poderia provocar impactos diferenciados em função do 

grau de desertificação não procede, dado que o teste Wald mostrou que não há diferença estatística 

significativa entre os coeficientes estimados nos diferentes quantis da distribuição do ID. Desse 

modo, a análise da relação entre as variáveis pode ser feita com base nos valores correspondentes 

ao MQO. Assim, verifica-se um impacto significativo da governança (agregada) sobre a 

desertificação como um todo e sobre cada uma de suas dimensões. Esse impacto é maior sobre a 

dimensão pressão, sendo observado que o aumento de uma unidade na governança reduz o Índice 

da dimensão pressão em 0,354, em média.  
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Tabela 26 - Resultado dos modelos estimados – Influência da governança sobre o Índice de 

Desertificação (ID) agregado e as dimensões de pressão e resposta 

ID = f (IGAD) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGAD 0,254*** -0,298*** -0,255*** -0,365*** -0,384*** 

Constante 0,675*** 0,657*** 0,673 0,761*** 0,817*** 

N 91 91 91 91 91 

R2 0,145 0,094 0,098 0,095 0,179  
F ANOVA reg = 18,61*** Teste Wald = 1,59 

 

 
IDP = f (IGAD) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGAD -0,354*** -0,321*** -0,317*** -0,360*** -0,456*** 

-Constante 0,656*** 0,578*** 0,644*** 0,724*** 0,845*** 

N 91 91 91 91 91 

R2 0,119 0,038 0,079 0,105 0,118  
F ANOVA reg = 13,40*** Teste Wald = 0,28 

 IDR = f (IGAD) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGAD -0,272*** -0,262** 0,373*** -0,227*** 0,000 

Constante 0,613*** 0,554*** 0,669*** 0,655*** 0,619*** 

N 91 91 91 91 91 

R2 0,146 0,002 0,089 0,118 0,000  
F ANOVA reg = 10,77*** Teste Wald = 0,39 

 MQO - Heterocedasticidade-robusta.  Nível de significância *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considerando-se a influência significativa do IGAD sobre o ID buscou-se analisar 

também, o impacto isolado de cada dimensão da governança sobre a desertificação e suas 

dimensões (Tabela 27). Dada a correlação significativa entre a dimensão da desertificação 

“estado” e dimensões da governança, optou-se por incluí-la nessa análise. Assim foram estimados 

quatro modelos adicionais que permitiram as seguintes inferências7:  

i) as dimensões da governança provocam impacto diferenciado nas comunidades com 

maiores e menores níveis de desertificação (Rejeição da hipótese nula do teste de Wald); 

ii) considerando-se a desertificação global, incluindo as três dimensões, a dimensão 

acesso influência de forma mais intensa as comunidades com menores níveis de desertificação, o 

contrário se observa na dimensão capacidade; 

iii) ao analisar apenas a dimensão pressão da desertificação os resultados apontam 

impacto significativo apenas da dimensão implementação, impacto este maior quando há maiores 

níveis de desertificação; 

                                                           
7 Análises realizadas com base nos resultados das regressões quantílicas, dada a rejeição da hipótese nula do teste 

Wald. 
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iv)  na dimensão estado percebeu-se que as dimensões capacidade e implementação da 

governança reduzem os níveis de desertificação, mas a implementação tende a diminuir seu 

impacto à medida que os níveis de desertificação aumentam; 

v) por fim, apenas a dimensão implementação da governança produz impacto 

significativo sobre a dimensão resposta da desertificação.  

 

Tabela 27 - Resultado dos modelos estimados – Influência das dimensões da governança sobre o 

Índice de Desertificação (ID) agregado e as dimensões de pressão e resposta. (Continua) 

ID = f(IGADEfi, IGADPart, IGADAcesso, IGADAccount, IGADCapac, IGADImplem) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGADEfi 0,000 -0,112 -0,067 0,003 0,046 

IGADPart 0,004 0,028 -0,002 -0,069 -0,127 

IGADAcesso -0,231** -0,290* -0,270* -0,217* -0,086 

IGADAccount 0,031 -0,023 -0,010 0,024 0,046 

IGADCapac -0,129** -0,072 -0,038 -0,112 -0,157*** 

IGADImplem 0,158** 0,185* 0,088 0,131* 0,195* 

Constante 0,671*** 0,657*** 0,700*** 0,733*** 0,718*** 

N  91 91 91 91 

R2 
0,287 0,187 0,157 0,167 0,264  

F ANOVA reg = 

6,06*** 
Teste Wald = 113,87*** 

IDP = f(IGADEfi, IGADPart, IGADAcesso, IGADAccount, IGADCapac, IGADImplem) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGADEfi -0,211 -0,573 -0,157 0,171 -0,095 

IGADPart 0,080 0,155 0,056 -0,215 0,056 

IGADAcesso -0,160 -0,054 -0,189 -0,150 0,161 

IGADAccount -0,021 0,037 -0,125 -0,259* -0,102 

IGADCapac -0,176 -0,205 -0,053 0,083 -0,319 

IGADImplem 0,288** 0,206 0,204 0,380** 0,472 

-Constante 0,612*** 0,515*** 0,664*** 0,704*** 0,713*** 

N 91 91 91 91 91 

R2 0,2476 0,1320 0,1537 0,1870 0,2114  

F ANOVA reg = 

5,34*** 
Teste Wald = 5,35*** 

IDE = f(IGADEfi, IGADPart, IGADAcesso, IGADAccount, IGADCapac, IGADImplem) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGADEfi 0,020 -0,378 0,328 0,149 -0,014 

IGADPart 0,052 0,218 -0,020 -0,071 -0,028 

IGADAcesso -0,334** -0,183 -0,288 -0,207 -0,183** 

IGADAccount 0,149* 0,130 0,088 0,147** 0,174*** 

IGADCapac -0,248** -0,352** -0,231 -0,289** -0,234*** 

IGADImplem 0,460*** 0,457*** 0,485*** 0,342** 0,271 
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Tabela 27 - Resultado dos modelos estimados – Influência das dimensões da governança sobre 

o Índice de Desertificação (ID) agregado e as dimensões de pressão e resposta. (Conclusão) 

 
Constante 0,716*** 0,657*** 0,736*** 0,828*** 0,833*** 

N 91 91 91 91 91 

R2 0,2851 0,2021 0,1612 0,1321 0,1628  

F ANOVA reg = 5,9*** Teste Wald = 10,77*** 

IDR = f(IGADEfi, IGADPart, IGADAcesso, IGADAccount, IGADCapac, IGADImplem) 

Descrição MQO q25 q50 q75 q90 

IGADEfi 0,192 0,186 -0,211 0,243 0,100 

IGADPart -0,120 -0,080 0,015 -0,221** -0,170 

IGADAcesso -0,200* -0,374** -0,124 -0,149 0,115 

IGADAccount -0,036 0,029 -0,048 -0,057 0,012 

IGADCapac 0,038 0,002 0,049 0,089 -0,052 

IGADImplem -0,273*** -0,277** -0,313*** -0,236*** -0,288** 

-Constante 0,684*** 0,670*** 0,687*** 0,713*** 0,694*** 

N 91 91 91 91 91 

R2 0,282 0,129 0,181 0,182 0,117  
F ANOVA reg = 6,0*** Teste Wald = 8,75*** 

MQO - Heterocedasticidade-robusta.  Nível de significância *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados apresentados chamam a atenção para o fato de que a preocupação com a 

criação de uma boa estrutura de governança é um elemento essencial no combate à desertificação. 

E mesmo que não sejam possíveis mudanças em todas as dimensões que envolvem o conceito, 

aspectos específicos ou indicadores particulares da governança podem ser aperfeiçoados com 

resultados significativos no combate ao fenômeno.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo comprovou a hipótese de que uma boa estrutura de governança pode reduzir a 

desertificação na ASD dos Sertões dos Inhamuns, fato este evidenciado pela identificação de uma 

causalidade negativa e significativa entre os dois conceitos. A comprovação dessa relação é 

particularmente relevante dadas duas características identificadas na região: elevado grau de 

desertificação e baixos níveis de governança. 

A ASD dos Sertões dos Inhamuns apresenta níveis elevados e crescentes de 

desertificação, evidenciados no estudo por meio de imagens de satélite e indicadores 

socioeconômicos e biofísicos. Entre 2013 a 2017 houve redução de corpos hídricos, aumento da 

vegetação esparsa, redução da vegetação densa e redução da vegetação bastante densa.  

Os indicadores de pressão, associados às ações que causam a desertificação, confirmaram 

a existência considerável de práticas que agridem o meio ambiente, inclusive por meio de práticas 

agrícolas, assim como como confirmaram também uma maior conscientização da população com 

relação a queimadas e extração de lenha. Considerando-se fatores de pressão, descritores do estado 

e respostas diante do problema observa-se que a maior preocupação no combate à desertificação 

deve recair sobre os indicadores de estado, o que demanda ações emergenciais de controle de 

problemas relacionados a compactação do solo, perda de cobertura vegetal, perda de 

produtividade, perda de fertilidade do solo. 

Por outro lado, não há uma estrutura de governança caracterizada pela implementação de 

instrumentos facilitadores do combate à desertificação, fato este verificado a partir do baixo nível 

de implementação de indicadores nas dimensões eficiência e efetividade e participação. Destaca-

se positivamente a organização das associações comunitárias e o apoio e confiança da população 

nos seus líderes, refletidos no bom desempenho das dimensões Accountability e Capacidade. 

Diante do cenário observado na ASD dos Sertão dos Inhamuns, o estudo chama a 

atenção dos tomadores de decisão, no âmbito de estratégias de combate à desertificação, para a 

necessidade de fortalecer os instrumentos de governança locais de modo a potencializar suas 

intervenções. Ressalta-se nesse sentido, a implementação de medidas que estimulem a participação 

popular nos processos decisórios, assim como promovam a conscientização da população sobre a 

gravidade da desertificação na região e a necessidade de controla-la para se alcançar melhores 

condições socioeconômicas e ambientais na região.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA RURAL 

 

 

Comunidade:________________________________ Número de Famílias:_______________ 

 

 

INDICADORES DE DESERTIFICAÇÃO   

Avalie os itens abaixo segundo a existência na comunidade   

Atribua notas de acordo com esses critérios de avaliação   

 

1 – Ausente   2 – Níveis baixos  3 –  Níveis médios  4 - Níveis altos   

 

Indicador de Desertificação   0    1    2    3    4    

Área desertificada   
               

Perda de produtividade   
               

Perda de cobertura vegetal   
               

Realização de queimadas   
               

Extração de lenha   
               

Redução de flora nativa   
               

Redução de espécies animais   
               

Existência de processos de erosão   
               

Existência de arenização   
               

Compactação do solo                  

Afloramentos rochosos                  
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Como você classifica a situação da comunidade em relação aos itens abaixo? Adote:  

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos   

  AGUA   1  2  3  4    1  2  3  4  

1. Acesso à água    

   

         2. Redução de flora nativa           

2. Qualidade da água            USO DA TERRA            

SOLO            1.Uso da Lenha usada para 

combustível    

         

1. Existência de área 

desmatada   

         2.Existência de práticas 

agrícolas que agridem o meio 

ambiente (ex. mecanização 

intensiva) 

         

2. Existência de área 

degradada   

         3.Áreas destinadas à recuperação            

3. Existência de 

erosão    

         4.Áreas destinadas à reservas 

ambientais    

         

4. Perda de fertilidade            5.Realização de queimadas            

FLORA E FAUNA            6.Criação de ovinos            

1. Redução de fauna 

nativa   

         7.Criação de caprinos            

   

PERCEPÇÃO  

Como você classifica a situação da comunidade em relação aos itens abaixo? Adote:  

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4– Níveis altos   

  

INDICADOR  1  2  3  4  

É de conhecimento dos moradores que a comunidade 

está inserida em um núcleo de desertificação?  

        

A comunidade identifica a existência de processos de 

desertificação?  
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INDICADOR  1  2  3  4  

Há alguma ação de combate a esse problema?          

A comunidade conhece o que representa o PAE  

(Programa de Ação Estadual de  combate à 

Desertificação)?  

        

Há momentos de discussão sobre o tema 

desertificação?  

        

Existe alguma instituição atuando na comunidade com 

o objetivo de implementar ações ou conscientizar os 

moradores sobre a desertificação?  

        

Os moradores costumam adotar comportamentos que 

agridem o meio ambiente? Em caso afirmativo dê 

exemplos.  

        

Observações:  

  

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS  

Como você classifica a situação da comunidade em relação aos itens abaixo? Adote:  

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4– Níveis altos   

  

INDICADOR  1  2  3  4  

Analfabetismo           

Percentual de idosos           

Migração           

Mulheres chefes de família           

Satisfação das necessidades básicas           

Presença/ausência de serviços básicos           

Acesso à saúde           

Acesso à coleta de lixo           

Acesso à esgoto           

Acesso ao crédito           

Mortalidade infantil          
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  INDICADORES DE GOVERNANÇA 

  

EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE   

Leia o quadro e dê sua opinião. Considere a seguinte escala de 1-4. Adote:  

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos   

  

INDICADOR  1  2  3  4  

Existência de fontes de financiamento para 

implementação de medidas voltadas para recuperação 

de áreas degradadas?     

        

Existência de fontes de financiamento para 

implementação de atividades menos danosas ao 

ambiente?  

        

Existência de alguma discussão de como os recursos 

para recuperação e conservação ambiental devem ser 

investidos?  

        

Existência de alternativas/adaptações aos 

comportamentos considerados causadores de 

desertificação (ex. secas, falta de recursos, pragas 

agrícolas, ...)?  

        

Existência de algum tipo de monitoramento da 

desertificação?  

        

Existência de um planejamento de ações no médio e 

longo prazo voltados para o combate à desertificação?  

        

Há trocas de experiências entre comunidades afetadas 

pela desertificação?  

        

Existência de trocas de experiências entre 

comunidades e instituições (ONG’s, Embrapa,  

Ematerce, ...)?  

        

A comunidade já assistiu a algum evento para 

apresentação do PAE ou de outra intervenção voltada 

para o combate à desertificação ? 
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PARTICIPAÇÃO   

Leia o quadro e dê sua opinião. Considere a escala de 1-4 e avalie a situação da comunidade 

quanto aos aspectos apresentados.   

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos   

  

INDICADOR  1  2  3  4  

Como você classifica a influência da população rural 

sobre os governantes na decisão de como investir em 

ações voltadas para o combate à desertificação?  

        

Em que nível você classifica a sua preparação para 

discutir sobre os problemas de desertificação da sua 

comunidade?  

        

Como se dá o conhecimento da comunidade em 

relação instituições que atuam no combate à 

desertificação (local, estadual, federal, públicas e não 

governamentais)?  

        

Há a participação da população em reuniões, 

atividades e organizações comunitárias para tratar de 

problemas de desertificação?  

        

Com que frequência ocorrem debates, reuniões para 

discussão e conscientização quanto aos problemas de 

desertificação?  

        

Como pode ser avaliada a consciência dos membros 

da comunidade quanto às práticas que levam a 

desertificação?  

        

Com que frequência ocorrem cursos de capacitação, 

de atualização ou de formação de cidadãos para que 

possam atuar de forma mais consciente (ou 

sustentável) no meio rural?  

        

Há o encorajamento por parte do governo para que a 

população possa participar dos processos de 

elaboração de políticas públicas?  

        

Como você classifica a participação dos membros da 

comunidade na sugestão de políticas públicas que 

serão implementadas nas áreas desertificadas?  
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INDICADOR  1  2  3  4  

Como você classifica a representatividade de todos os 

moradores da comunidade nos processos de decisão 

(mulheres, idosos, negros, gays e demais minorias)?  

        

Há uma aproximação das lideranças da comunidade 

com pessoas interessadas em contribuir com a solução 

dos problemas de desertificação da comunidade?  

        

Há a confiança da comunidade na sua capacidade de 

modificar a realidade da desertificação através da 

participação?  

        

Há troca de informações e experiências bemsucedidas 

com outras comunidades que podem ser 

implementadas na sua comunidade?  

        

Como você classifica a existência de grupos, 

associações, redes, organizações, ONG’s que atuam 

no sentido de promover a participação da população 

rural no combate à desertificação?  

        

Como você classifica a existência de articulação e a 

interação entre grupos, associações, redes, 

organizações e ONG’s na sua comunidade?  

        

Observações:  

  

  

ACESSO   

Leia o quadro e dê sua opinião. Considere a escala de 1-4 e avalie a situação da comunidade 

quanto aos aspectos apresentados.   

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos   

  

INDICADOR  1  2  3  4  

Acesso dos moradores a bens e serviços necessários 

à realização de suas atividades no meio rural  

        

Acesso à terra          

Acesso à água para agricultura          
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INDICADOR  1  2  3  4  

Acesso a boas rodovias para escoar a produção          

Acesso à tecnologia para produção          

Acesso a insumos (sementes, fertilizantes, ...)          

Acesso a financiamentos          

Acesso a equipamentos (maquinas, tratores, ...)          

Acesso à assistência técnica          

Acesso à educação ambiental          

Acesso a práticas de uso racional dos recursos 

naturais  

        

Acesso a serviços de saúde          

Existência de movimento para cobrar do governo a 

oferta desses serviços  

        

Observações:  

  

  

  

ACCOUNTABILITY / PRESTAÇÃO DE CONTAS   

Leia o quadro e dê sua opinião. Considere a escala de 1-4 e avalie a situação da comunidade 

quanto aos aspectos apresentados.   

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos 

  

INDICADOR  1  2  3  4  

Existência de estatuto, normas ou regulamentação, 

disciplinando o sistema de participação da 

comunidade e seus representantes  

        

Há uma clara divisão de responsabilidades dentro da 

comunidade?  

        

Há prestação de contas das atividades, 

financiamentos e quaisquer recursos que tenham sido 

utilizados para a comunidade?  

        

Há a apresentação de relatório de atividades?          
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Observações:      

  

CAPACIDADE   

Leia o quadro e dê sua opinião. Considere a escala de 1-4 e avalie a situação da comunidade 

quanto aos aspectos apresentados.   

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos 

   

INDICADOR  1  2  3  4  

Avaliação dos líderes e demais envolvidos nas 

atividades comunitárias segundo sua competência?  

        

Existência de profissionalismo nos envolvidos com 

as atividades comunitárias (periodicidade em 

reuniões, cumprimento de horários, ...)  

        

Existência de   discussões, palestras e/ou cursos  

voltados para o aprendizado em grupo?  

        

Existência de trocas de experiências entre membros?          

Observações:  

  

    

  

IMPLEMENTAÇÃO   

Leia o quadro e dê sua opinião. Considere a escala de 1-4 e avalie a situação da comunidade 

quanto aos aspectos apresentados.   

1 – Ausente    

2 – Níveis baixos   

3 –  Níveis médios   

4 – Níveis altos 

  

INDICADOR  1  2  3  4  

As políticas públicas de combate à desertificação têm 

conseguido chegar efetivamente a comunidade de 

forma satisfatória?  
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INDICADOR  1  2  3  4  

O nível de implementação de políticas para é capaz de 

solucionar os problemas de desertificação?  

        

Existência de interesse governamental para diminuir 

os problemas da população rural em anos de seca?  

        

As políticas de combate à desertificação foram 

implementadas entre todos aqueles que realmente 

necessitavam?  

        

Houve a disponibilidade de informações sobre os 

objetivos da política?  

        

Como você avalia as políticas públicas já 

implementadas em sua comunidade?  

        

Você acha importante o monitoramento das políticas 

implementadas no meio rural?  

        

Como você avalia a capacidade dessas políticas em 

solucionar os verdadeiros problemas da comunidade 

rural?  

        

Observações:  
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APENDICE B – RESULTADO DO TESTE DE NORMALIDADE PARA OS ÍNDICES DE 

DESERTIFICAÇÃO E GOVERNANÇA E SUAS RESPECTIVAS DIMENSÕES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo os dados da pesquisa. 
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APENDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE DESERTIFICAÇÃO E GOVERNANÇA EM ÁREAS 

DESERTIFICADAS E SUAS RESPECTIVAS DIMENSÕES 

Correlations 

  Índice 
de 

Pressão 

Índice 
de 

Estado 

Índice de 
Resposta 

Índice de 
Desertificação 

IGAD 
EfiEfi 

IGAD 
participação 

IGAD 
Acesso 

IGAD 
Accountability 

IGAD 
Capacidade 

IGAD 
Implementação 

IGAD 

Índice de Pressão 1 ,617** -,027 ,844** -,285** -,269** -,335** -,304** -,382** ,157 -,346** 

Índice de Estado ,617** 1 -,093 ,837** -,139 -,182 -,252* -,028 -,240* ,332** -,123 

Índice de Resposta -,027 -,093 1 ,291** -,133 -,289** -,330** -,276** -,270** -,445** -,382** 

Índice de Desertificação ,844** ,837** ,291** 1 -,270** -,342** -,429** -,270** -,425** ,106 -,381** 

IGAD EfiEfi -,285** -,139 -,133 -,270** 1 ,651** ,578** ,341** ,429** ,137 ,611** 

IGAD participação -,269** -,182 -,289** -,342** ,651** 1 ,593** ,398** ,701** ,256* ,769** 

IGAD Acesso -,335** -,252* -,330** -,429** ,578** ,593** 1 ,522** ,586** ,194 ,743** 

IGAD Accountability -,304** -,028 -,276** -,270** ,341** ,398** ,522** 1 ,717** ,247* ,839** 

IGAD Capacidade -,382** -,240* -,270** -,425** ,429** ,701** ,586** ,717** 1 ,241* ,900** 

IGAD Implementação ,157 ,332** -,445** ,106 ,137 ,256* ,194 ,247* ,241* 1 ,424** 

IGAD -,346** -,123 -,382** -,381** ,611** ,769** ,743** ,839** ,900** ,424** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 Fonte: Elaborado pelo autor segundo os dados da pesquisa. 
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APÊNDICE D - RESULTADO DO TESTE KRUSKAL WALLIS PARA 

COMPARAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUANTO AOS ÍNDICES DE 

DESERTIFICAÇÃO E GOVERNANÇA E SUAS RESPECTIVAS DIMENSÕES. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 


