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As entrevistas foram feitas em novembro de 2019, antes da pandemia
de Covid-19 chegar ao RN. É possível que alguns personagens deste
livro tenham passado por mudanças em suas vidas. Optamos por
preservar as histórias tal qual foram contadas naquela época.

O QUE É O PILOTO
DE COMBATE À
DESERTIFICAÇÃO
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O Projeto Piloto de Combate à Desertificação no Seridó é uma iniciativa do Governo do
Estado, Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do RN – o Governo Cidadão –, com
recursos do empréstimo do Banco Mundial. Tem como premissa maior implantar ações adaptadas
à seca e voltadas para redução dos efeitos da degradação em terras suscetíveis à desertificação.
Os municípios de Parelhas, Equador e Carnaúba dos Dantas foram os escolhidos para fazer parte
do Piloto.
Nesses locais, foram implantadas unidades demonstrativas de tecnologias e aprendizagens
de convivência sustentável com o semiárido, promovendo segurança alimentar, hídrica, energética,
conservando as paisagens e os serviços ecossistêmicos da caatinga na região. Em torno de 700
pessoas foram beneficiadas diretamente, recebendo investimentos que ultrapassam os R$ 2,4
milhões nas nove associações comunitárias selecionadas.
O projeto contempla a instalação de 10 biodigestores, 29 barragens subterrâneas, 60 unidades
familiares de reuso de água, 02 sistemas coletivos de reuso de água, 24 sistemas agroflorestais
com poços de abastecimento, 24 hectares de palma forrageira para o gado, 48 cercas vivas com
cactáceas,  19 cisternas de placas, 31 obras de contenção de solo, 01 viveiro de mudas e 01 manejo
agroflorestal.
A iniciativa já ganhou reconhecimento internacional, recebendo por duas vezes, em
2015 e 2016, o prêmio Dryland Champions, da Convenção das Nações Unidas para o Combate à
Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas - UNCCD (sigla em Inglês). Em 2019, recebeu
reconhecimento nacional ao ser escolhido pelo Projeto Bota na Mesa, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), como um dos 12 melhores projetos do país em agricultura familiar.
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UM PILOTO
DO FUTURO
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Fátima Bezerra
Governadora do Rio Grande do Norte
Antes mesmo de iniciar o nosso governo, tive a iniciativa, no final de outubro de 2018, de
procurar a direção do Banco Mundial, em Brasília, para assegurar a prorrogação do contrato de
empréstimo da instituição ao Rio Grande do Norte, que venceria em março/2020, com a execução
de menos de 50% do plano de aplicação dos recursos. A direção do Banco Mundial foi sensível à
conjuntura em que assumiríamos o governo e deferiu a prorrogação até março de 2021. Este ano,
obtivemos outra vitória com a prorrogação do acordo de empréstimo até dezembro de 2022.
O Piloto de Combate à Desertificação é uma evidência, assim como centenas de outros
investimentos e obras financiados pelo empréstimo, da relevância do nosso esforço pela extensão
do contrato. É também uma amostra concentrada do nosso modelo de gestão – integrada,
participativa – e do nosso projeto para o Rio Grande do Norte: foco nos mais necessitados, em
busca de desenvolvimento econômico com justiça social.
O Piloto integra ações de diversas áreas de governo para fortalecer a agricultura familiar,
promovendo acesso à água, segurança alimentar, inclusão produtiva, oportunidades de trabalho
e renda, sustentabilidade. Foi construído e executado com a participação direta dos beneficiários,
representados por associações comunitárias. Arejou o setor agropecuário, um dos pilares da
economia potiguar, apresentando inovações produtivas aplicáveis a outros territórios potiguares
assolados pela desertificação. Por isso, é encarado por nossa gestão como política de Estado, a ser
continuada, e não apenas desse ou daquele governo.
Nossa gestão trabalha para libertar o RN do vício da falta de continuidade administrativa,
porque os governantes passam, mas, como no caso do Piloto, as boas soluções ficam. Nesse sentido,
o projeto provou-se uma alternativa inteligente para atacar uma grave questão que ultrapassa a
dimensão ecológica, para ser, na verdade, um problema socioeconômico. É um Piloto do futuro que
estamos trabalhando para construir, harmonizando a preservação ambiental com o crescimento
econômico e a inclusão social.
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RECRIAR A
CAATINGA
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Fernando Mineiro

Coordenador do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do RN
Secretário de Gestão de Projetos e Metas de Governo e de Relações Institucionais
O Rio Grande do Norte tem cerca de 90% do seu território no Semiárido. Uma região de
natureza difícil, com características físicas que, agravadas pelo déficit de políticas públicas
conservacionistas e pela exploração irracional da água, do solo, da vegetação e da fauna, fizeram
da caatinga um deserto em gestação. O Piloto de Combate à Desertificação é uma das muitas
respostas possíveis ao desafio de reverter essa constante histórica.
O projeto tem o mérito originário de focar na agricultura familiar, que gera a maior parte dos
postos de trabalho e da renda nos municípios, quebrando a tradição de alinhar as políticas públicas
prioritariamente com os interesses dos grandes produtores. Dessa vez, os recursos financeiros, a
assistência técnica, o acesso à água, a transferência de tecnologias, foram direcionados para os
pequenos, conciliando na prática o desenvolvimento econômico com a inclusão social.
A inversão de prioridades resultou na quebra de outro monopólio, derivado do primeiro.
Durante o processo de construção do projeto, feita de forma colaborativa, com a participação direta
das associações comunitárias e outras representações da sociedade civil, as mulheres assumiram
protagonismo incomum na definição do uso dos recursos. É delas grande parte do mérito pela
diversidade de ações do Piloto, rompendo assim com a “obsessão” masculina por simplesmente
furar poço para plantar.
Tem um toque feminino o modelo de ações integradas, que, a partir do acesso à água e
às tecnologias sociais, propicia alternativas de trabalho e renda inéditas no universo sertanejo.
Uma forma de empoderamento que explica inovações como a produção de gás de cozinha e de
fertilizante natural pelo biodigestor que recicla as fezes do gado, os sistemas de reuso de águas
cinzas, os quintais produtivos, a produção de mudas para reflorestar a caatinga.
Não é mera coincidência que, das oito histórias contadas aqui, quatro sejam protagonizadas
por mulheres. A paridade reflete o espírito do Piloto, de ir além de ações naturalmente meritórias, como
o acesso à água, a segurança alimentar, a inclusão produtiva, o aproveitamento do conhecimento
ancestral das comunidades, a difusão de tecnologias sociais inovadoras.
A esses objetivos comprovadamente alcançados, deve-se acrescentar o mérito de naturalizar
na cultura sertaneja a ideia do desenvolvimento sustentável, como um valor em si e como fonte de
ganho econômico. Para os beneficiários e beneficiárias do Piloto, preservar passou a ser sinônimo
de produzir. A iniciativa já ganhou reconhecimento internacional, recebendo por duas vezes, em
2015 e 2016, o prêmio Dryland Champions, da Convenção das Nações Unidas para o Combate à
Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas - UNCCD (sigla em Inglês). Em 2019, recebeu
reconhecimento nacional ao ser escolhido pelo Projeto Bota na Mesa, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), como um dos 12 melhores projetos do país em agricultura familiar.
Um avanço sem precedentes, que precisa ganhar escala de política pública permanente e
abrangente, para que a caatinga seja recriada de fato e no imaginário sobre o Nordeste, passando de
deserto de possibilidades e ideias a território da conservação, da inovação, da produção integrada,
inclusiva e sustentável.
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GILDEMARA,
QUE PLANTA
ESPERANÇAS
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Gildemara Dantas
Comunidade do
Ermo/Carnaúba
dos Dantas
12

É

durante a rega das mudas de

leucena, catingueira, jucá, aroeira e umbuzeiro

O desafio, porém, é grande. É preciso

que Gildemara reflete sobre quantas sementes

regar as mudas todos os dias e para isso ela

já plantou. Nascida em Carnaúba dos Dantas,

conta com ajuda de membros da associação,

a 235 km de Natal, e criada na comunidade do

que também sonham com os resultados e um

Ermo, zona rural onde se mantém até hoje, ela

futuro mais promissor. “O viveiro é uma forma de

está cada dia mais perto de alçar voos mais altos

retribuir à natureza aquilo que ela nos oferece.

e colher os frutos da luta que assumiu desde

Aqui estamos plantando esperança”, diz. Os

2014. Quer crescer na vida, tal qual as plantas

moradores de Ermo querem não só reflorestar

do viveiro de mudas que cuida diariamente.

as matas ciliares, já praticamente inexistentes

“Meu propósito é fazer mestrado”, diz, com a

devido à retirada de lenha, mas também doar

determinação de quem se criou sobre um solo

mudas para aqueles que desejarem reflorestar

pobre de vegetação e oportunidades.

os próprios sítios.

Foi em 2014 que Gil, influenciada

No viveiro há mudas de cajueiro, ipê,

pelo cunhado José Adenilson, entrou para a

tamarindo, leucena, catingueira, jucá, moringa,

associação comunitária do Ermo e se encantou

pau-pedra, aroeira e umbuzeiro. Depois de

com o associativismo. Ela cresceu em meio

inaugurado, os moradores passaram por um

à escassez de água, e após dois anos como

curso do Serviço Nacional de Aprendizagem

presidente do grupo, comemora as conquistas

Rural (Senar) em parceria com a Prefeitura de

de sua comunidade e sonha em melhorar de

Carnaúba dos Dantas e deram outra forma

vida. “Sinto que plantei uma semente. Outras

ao local: criaram um corredor ecológico e um

pessoas surgirão com essa missão de lutar

quebra-vento, para que, quando as plantas

pela comunidade. Se sair daqui hoje, saio de

crescerem, amenizem a incidência solar e o

cabeça erguida, com muito orgulho de tudo que

impacto da chuva.

pude fazer pelo meu povo”, destaca.
Os planos agora são ambiciosos.
Gildemara Dantas Dias da Silva tem

Com a tarefa de produzir cinco mil mudas por

só 26 anos e um corpo franzino que carrega

ano, os nativos de Ermo querem reflorestar

uma história de superação e luta por dias mais

também a zona urbana de Carnaúba. A ideia

prósperos. Filha do meio de dois agricultores,

de Gildemara é substituir as árvores de nim

que juntos criaram quatro filhos graças à

indiano, atualmente predominantes nas ruas do

agropecuária, se formou em Agroecologia pelo

município, por plantas nativas da caatinga.

IF de Picuí (Paraíba) e cursou especialização em
Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido.

O

viveiro

de

mudas

é

um

dos

Uma de suas atividades mais prazerosas é

investimentos realizados pelo Governo do

cuidar do viveiro de mudas construído em

Estado na comunidade por meio do Piloto de

Ermo através do Projeto Piloto de Combate

Combate à Desertificação. Cento e dez famílias

à Desertificação, realizado pelo Governo do

têm se beneficiado da intervenção, que somada

Estado com recursos do empréstimo do Banco

aos outros recursos aplicados, alcança R$ 324

Mundial.

mil injetados na melhoria de vida da população
local.
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“

O viveiro é uma forma
de retribuir à natureza
aquilo que ela nos oferece.
Aqui estamos plantando
esperança”
Águas cinzas,
plantas verdes
O sol castiga, o corpo encharca de suor,

Gildemara. Atualmente 95% das residências

o termômetro marca mais de 35 graus. Mas é

do Ermo estão acopladas à rede de esgoto

neste cenário, ao longo de um hectare ladeira

do sistema de reuso de águas cinzas. Aquela

abaixo, que Gildemara mostra orgulhosa a

água suja que corria pelas ruas, desapareceu.

plantação de palma forrageira do Ermo. É

Além de sustentabilidade para o rebanho, os

através de um sistema de reuso de águas

moradores da comunidade ganharam saúde e

cinzas – capaz de reaproveitar a água utilizada

qualidade de vida com o saneamento básico e

em chuveiros, pias, máquinas de lavar roupas e

reduziram o impacto ambiental do esgoto a céu

tanques – que os moradores irrigam a palma e

aberto.

vislumbram um futuro melhor.  
O sistema funciona assim: um primeiro
As 350 famílias da comunidade vivem
basicamente

sobretudo

casas, em estado bruto; a partir do receptor,

da produção de leite – são 500 litros por dia,

as águas são bombeadas para uma caixa, que

resfriados no tanque adquirido através da

contém um filtro com granito, cacos de telha

associação e vendidos nas comunidades

e areia – responsáveis por fazer uma espécie

vizinhas e centro da cidade. É por isso que

de “limpeza”; depois, o líquido é levado para o

a palma forrageira, distribuída pelo Piloto

terceiro reservatório, que faz a distribuição para

de

o sistema de irrigação da palma.

Combate

da

à

agropecuária,

tanque recebe todas as águas cinzas das

Desertificação,

tornou-se

fundamental para os moradores de Ermo. É
que virou o alimento principal do gado criado

“Da segunda para a terceira caixa,

por eles.

essa água vem mais limpa, porque todos os
sedimentos são barrados nessa filtragem.

“A palma trouxe sustentabilidade para

Quando chega na terceira, a água é jogada

nosso rebanho, porque em um lugar onde

para o sistema de irrigação por gotejamento.

pouco chove, estamos conseguindo utilizar

Aguamos o plantio três vezes por semana”,

água residuária que circulava a céu aberto e

conta Gildemara, que preside a Associação dos

transformá-la em alimento para o gado”, destaca

Moradores do Ermo.
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Seis

pessoas

se

beneficiaram

diretamente com o hectare de palma plantada
e já fizeram os primeiros cortes para alimentar
o gado. Mas, assim como no caso do viveiro
de mudas, Gildemara reconhece que o sistema
de reuso é um grande desafio para toda a
comunidade. “Não é como trabalhar com água
limpa, que instala uma bomba e a água vai para
onde a gente quiser. É um processo diferente
e totalmente novo pra nós. Mas fomos
aprendendo ao longo do tempo e temos muito
zelo e cuidado”, pontua.

Há pouco mais de um ano utilizando
o sistema, os moradores do Ermo tiveram
que ir aprendendo e se adequando aos
imprevistos que surgiam. Testaram dois
filtros diferentes para limpar a água e barrar
os sedimentos, chegaram a instalar boias
elétricas nos tanques para não precisar
ligar as bombas, mas nada disso funcionou.
Foi preciso empenho, força de vontade e
recursos financeiros para fazer os ajustes
necessários.
Gildemara reconhece que um dos
problemas começa dentro da casa de
cada um. Como as águas cinzas saem
de pias, muitas pessoas ainda não têm o
cuidado de evitar que sedimentos desçam
pela encanação. “O trabalho com reuso de
água tem que começar dentro das próprias
casas. As pessoas precisam ter mais
cuidado e pensar no coletivo”, pontua.
Com os ajustes feitos e a
conscientização de todos, a comunidade
pode sonhar com a expansão do plantio da
palma forrageira e, por consequência, com
o aumento da produção de leite. Um futuro
cheio de fartura é logo ali.
15

“

O reuso não é como
trabalhar com água limpa,
que instala uma bomba e a
água vai para onde a gente
quiser. É um processo
diferente e totalmente
novo pra nós. Mas fomos
aprendendo ao longo do
tempo e temos muito zelo
e cuidado”
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DONA LIRA,
QUE GANHOU
UMA NOVA
VIDA

19

Maria Aparecida de Souza
Comunidade de
Timbaúba/Parelhas

20

Q

que ergueram a casa onde cresceram os sete
uem vê a casa ampla na beira

filhos do casal. Há 23 anos morando no lugar,

da estrada de terra, cercada por alpendres e

ela se aposentou e hoje completa o ganho com

árvores frutíferas, não imagina as secas que

os mais variados doces, óleo de coco, azeite,

Maria Aparecida de Jesus Souza, 61 anos, já

hortaliças, queijo, manteiga e ovos que vende

enfrentou. O nome grande – “parece nome de

na feira.

ladrão de cavalo”, como ela mesma define – foi
trocado desde a infância por “Lira”, e assim ela

A vida de Lira não é fácil: como para

é conhecida em quase toda Parelhas, a 240 km

todo mundo que mora no sítio, o dia começa

de Natal. Nascida no interior de Minas Gerais

cedo. Terça, quarta, quinta e sexta, ela se dá

por um acaso do destino, voltou ainda pequena

ao luxo de acordar às 5h. Mas, aos sábados e

para o Nordeste e se fixou na zona rural do

segundas-feiras, levanta da cama às 3h. São

município seridoense, raiz de todos os seus

os dias em que ela vai pra feira vender seus

familiares.

produtos. Antes de sair, tira todo o leite das
vacas. Quando conclui a tarefa, solta o gado

O ano era 1958, e uma grande seca

no cercado, e é hora de colher as fezes para

tomava o Rio Grande do Norte. Foi quando o pai

colocar no biodigestor – um dos equipamentos

de Lira – que ainda nem era nascida –, decidiu

que ganhou com o Projeto Piloto de Combate

tentar a vida em Minas Gerais como agricultor.

à Desertificação, realizado pelo Governo do

Saiu daqui “vendido”, como ela mesma conta,

Estado com recursos do empréstimo do Banco

em um caminhão pau de arara. Quando chegou

Mundial.

lá, trabalhou nas fazendas alheias até conseguir
pagar as despesas da viagem e mandar buscar

“Depois vou para minha horta, dar de

a esposa e o primogênito. Em 1960, dois anos

comer às galinhas, limpar o chiqueiro. Tem dia

depois de instalados em Minas, Lira nasceu.

que de tarde ainda durmo um soninho bom, mas

Mais precisamente na cidade de Ituiutaba,

tem dia que não dá tempo”, conta. A produção

distante 675 km da capital Belo Horizonte.

de doces – geralmente de leite, groselha, goiaba
e gogoia (uma espécie de melancia) – fica para

A lida da família no Sudeste, porém, não

a quarta e quinta à noite. Cada pote custa R$

durou muito. “Minha mãe não se dava lá, vivia

4,50, mas o de groselha, que dá mais trabalho,

doente”, registra. Mas os dois trabalharam na

é vendido por R$ 5. Lira se vira nos 30. Quando

agricultura até juntarem dinheiro para voltar

é época de acerola e de cajarana, faz polpa das

à terra natal. Em 1964, quando já tinham seis

frutas e vende. “Sou como bombril, mil e uma

anos em Minas e Lira tinha quatro de vida,

utilidades”, graceja.

voltaram para Parelhas. Fixaram residência na
comunidade rural de São Sebastião.

A chegada do projeto a Timbaúba
mudou a vida de Lira, do marido e da única filha

Vivendo da agricultura, como meeiros,

que ainda vive com o casal, Jacionara. Além de

os pais de Lira criaram os quatro filhos. Ela

um biodigestor, que produz o gás de cozinha,

cresceu no sítio e lá mesmo conheceu o marido,

a família foi contemplada com um sistema de

com quem vive até hoje. Juntos lutaram para

reuso de águas cinzas. Realizou o sonho de

ter o próprio pedaço de chão e foi em Timbaúba

cultivar diversas plantas e preencher o dia com
21

a deliciosa tarefa de preparar a terra e encravar
nela o que quiser colher.
O reuso, do qual jamais tinha ouvido
falar, aproveita a água das pias, chuveiros e
máquina de lavar para regar as plantas do
quintal que já deu muito maracujá e agora
vai produzir laranja, acerola, coco, banana e
seriguela. “Meu quintal está uma beleza. Já
vendi vários maracujás nessa safra e daqui
a uns dias vou comer banana e laranja. É um
sonho realizado”, diz.

“

Meu quintal está uma
beleza. Já vendi vários
maracujás nessa safra e
daqui a uns dias vou comer
banana e laranja. É um
sonho realizado”
Somente em Timbaúba, o projeto
investiu R$ 304.683,45 na construção de cinco
barragens subterrâneas, dois biodigestores,

“Nossa vida melhorou muito. Esse

quatro obras de contenção de solo, quatro

projeto nos trouxe água, comida para os

plantios de cerca viva com cactáceas, dois

animais e o meu biodigestor, que foi um

sistemas agroflorestais com poços e 11

presente inesperado. Antes eu gastava dois

reusos de águas cinzas. As obras também

bujões por mês e agora economizo R$ 200”,

proporcionaram acesso à água, transformando

comemora. Os planos ganharam novo fôlego e

a rotina baseada na convivência com a

ela também celebra a queijeira que está sendo

escassez do recurso.

construída nos fundos da casa, também com
recursos do Banco Mundial, através do Edital de

O plantio da palma forrageira para o

Leite e Derivados. Depois que a queijeira estiver

gado também transformou a realidade de quem

pronta e certificada pela fiscalização sanitária,

vive em Timbaúba. Ela conta que, no início de

Lira quer sair de uma produção de 100 litros

todo ano, agricultores estariam em cima das

de leite diários para 150 e ganhar Parelhas e

serras cortando xique-xique e queimando os

redondezas com suas delícias.

espinhos para alimentar as vacas. A palma no
quintal de casa eliminou esse trabalho extra.
22

Nossa vida melhorou
“muito.
Esse projeto nos

trouxe água, comida
para os animais e o meu
biodigestor, que foi um
presente inesperado.
Antes eu gastava dois
bujões por mês e agora
economizo R$ 140”
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DAMIÃO, QUE
VENCEU AS
PEDRAS E A
FALTA D´ÁGUA

25

Damião Gomes
Comunidade de
Galo Branco/Equador

26

D

esde

e foi muito bom porque achar pedra aqui ficou
pequeno

que

Damião

difícil”, conta, orgulhoso.

Gomes de Lima, hoje com 41 anos, aprendeu
a lida no roçado. Filho e neto de agricultores,
aos 10 anos começou a trabalhar com o pai

“

preparando a terra para o plantio de inverno

O solo ganhou
outra vida. Não
tem quem diga que
eu tiro três sacas
de feijão daqui”

na comunidade Galo Branco, em Equador. O
sol não tinha piedade e o solo também não era
fácil: acidentado, inclinado e cheio de pedras,
logo se tornou um desafio para quem buscava
sustento na lavoura.
O saber do pai e uma boa dose de
intuição fizeram com que a família conseguisse
plantar e sobreviver durante décadas daquilo
que nascia de uma terra cheia de obstáculos.

A técnica criou uma espécie de

Mesmo sem qualquer conhecimento científico

escada no terreno, e a natureza fez o seu

ou técnico, o pai de Damião fez o que hoje os

papel: selecionou os melhores nutrientes

especialistas chamam de contenção de solo,

para permanecer no solo. A terra ficou mais

uma técnica para combater a erosão e criar

arenosa e ainda mais fértil. Um exemplo é o

faixas férteis no chão pedregoso.

pé de coqueiro, plantado onde só havia pedra.
Quando fez a barragem de contenção, o solo

O conhecimento foi repassado de pai

mudou. O coqueiro não só cresceu, como está

para filho, e é assim que desde 2018 Damião

pertinho de dar frutos que Damião quer vender

tem colhido frutos antes inimagináveis. O que

na cidade.

aprendeu a fazer desde menino foi aperfeiçoado
com a chegada do Piloto de Combate à

O presidente da Associação Comunitária

Desertificação, realizado pelo Governo do

de Galo Branco, Frankney Andrade, reafirma

Estado com recursos do empréstimo do Banco

as vantagens e detalha a técnica. “Como o

Mundial. Agora ele faz a contenção de solo não

terreno é inclinado, invariavelmente essa terra

só com pedras, mas também com pneus velhos

seria levada pela erosão. Com as barreiras, se

– uma tecnologia social simples e eficiente,

faz uma proteção de 20 a 40 centímetros no

com fundo ecológico, trazida pelo projeto.

solo, que é justamente onde estão todos os
nutrientes. É uma prática que meu tio, pai de

“Eu via que todo ano as águas passavam

Damião, fazia há mais de 20 anos. O projeto

e iam levando um bocado de terra, deixando o

veio aperfeiçoar”, conta.

solo escasso, só na rocha. Comecei a fazer uma
pequena barragem de proteção e vi que dava

Damião graceja ao contar que o povo

resultado. Fui fazendo no roçado e consegui

de Galo Branco se admira da inteligência dele,

plantar todinho. O solo ganhou outra vida.  Não

que começou o serviço sozinho e colheu os

tem quem diga que eu tiro três sacas de feijão

resultados. Mas reconhece a dívida com os

daqui. Ano passado aprendi a fazer com pneus

ensinamentos do patriarca – “a escola do pai é a
27

lição do filho” –, que ele conseguiu aperfeiçoar,
construindo barreiras de até cinco metros de
largura, quatro a mais do que o pai fazia. Assim,
protegeu o terreno inteiro.
O pai morreu há sete anos, mas deixou
para o filho a casa e o sítio. Como não consegue
sobreviver somente da agricultura, Damião
faz bicos de servente de pedreiro ou trabalha
nas fábricas de caulim – muito comuns na
região – para tirar o dinheiro de manter o
sítio produzindo. Depois que aprendeu a fazer
contenção de solo com pneus, o céu é o limite.
Com o acesso à água proporcionado
pelas

quatro

barragens

subterrâneas

construídas na comunidade, ele não tem mais
do que reclamar. Aquela vida de ir buscar água
em galão a quatro quilômetros de casa e não
poder plantar porque não dava para irrigar a
lavoura, ficou no passado. Damião já sente os
resultados e sonha com uma colheita cada dia
mais farta: “O que eu plantar, dá”.
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EDILZA, QUE
AMA A VIDA
NO CAMPO
31

Edilza Medeiros
Comunidade de
Carnaúba de Baixo/
Carnaúba
dos Dantas
32

E

construída para conseguir o benefício. Não

ra debaixo de uma barraca feita

foi fácil. Passou por muito aperreio, derramou

de paus que Edilza Medeiros Dantas, 57 anos,

lágrimas, bateu na porta de gente que nem

abrigava-se quando precisava ir até seu sítio na

conhecia, mas finalmente conseguiu.

comunidade Carnaúba de Baixo, em Carnaúba
dos Dantas, distante 235 km de Natal. No

“Fui rua acima, rua abaixo, pedi tijolo a

terreno, não havia nada além de uma plantação

um, telha a outro, madeira a outro. Chamei os

de milho e feijão que só vingava no inverno.

amigos, e construímos juntos essa casa. Foi

Sem fonte permanente de água, a seca dava

muito chororô, mas no final deu tudo certo.

à paisagem as cores da escassez. Era difícil

Quando ficou pronta, uns 10 dias depois a

imaginar uma vida diferente. E foi assim por

cisterna chegou”, lembra. A posse definitiva do

mais de duas décadas.

pedaço de terra também veio da boa vontade
do proprietário, que doou o terreno onde Edilza

Durante esse período, Edilza viveu a

já plantava milho e feijão.

estafante rotina de, a cada dois dias, ir até
o poço ou cacimbão mais próximos para

Mesmo achando que o desejo jamais se

conseguir água e irrigar a pequena lavoura de

tornaria realidade, ela nunca deixou de sonhar

subsistência. No começo, carregava latas ou

com um quintal cheio de plantas. E comemora

baldes na cabeça mesmo; depois, as coisas

a transformação: “Já vendi muito milho aguado

melhoraram um pouco, e ela passou a ir de

com água dessa cisterna”. A felicidade é tanta

moto. Ainda traz no corpo a memória dos

que Edilza encara as fruteiras como uma terapia:

tempos mais duros: um desvio irremediável na

assim que chega ao sítio e começa a regá-las,

coluna. “Até hoje sou torta. Ainda sinto dor, mas

parece que os problemas desaparecem.

não tomo mais remédio”, registra.

“

Já vendi muito
milho aguado
com água dessa
cisterna”

A vida de Edilza e a paisagem do sítio
começaram a mudar no início de 2019. Onde
havia a barraca, já há uma casa de alvenaria em
meio a pés de limão, laranja, graviola, acerola,
manga, goiaba, caju, coco, melancia, melão
e mamão. Na frente da casa, a concretização
do sonho: uma cisterna para armazenar água
e pôr fim à escassez. Tudo conquistado com o

A rotina é essa: ela chega cedo, limpa

Piloto de Combate à Desertificação, realizado

o mato, rega as plantas, cozinha a própria

pelo Governo do Estado com recursos do

comida e, quando chega a safra, vai apanhar

empréstimo do Banco Mundial.

feijão e milho. Ao lado da casa também há uma
pequena plantação de batata doce, jerimum e

O

projeto

destinou,

através

da

quiabo. O solo é tão fértil que tudo que se planta,

Associação Comunitária de Carnaúba de

dá. O que sobra, Edilza vende aos vizinhos e na

Baixo, três cisternas para melhorar a vida dos

feira de Carnaúba dos Dantas.

moradores. Candidata a receber uma delas,
Edilza precisava, porém, de uma moradia
33

Nascida na sede do município, Edilza

Com a construção da casa e a cisterna,

chegou a Carnaúba de Baixo há 26 anos.

outros sonhos tomaram lugar na vida de Edilza.

Criada pelos pais em um sítio, entre plantas e

Um é furar um poço no terreno para ter mais

animais, jamais se acostumou com o barulho e

água e aumentar a plantação. Outro é trazer

o ritmo urbanos. Mas teve que fixar residência

o marido para morar definitivamente no sítio.

na cidade para garantir o estudo dos filhos. O

A rotina atual se divide entre passar o dia

mais velho tem 38 anos e a caçula, 35. Ambos

cuidando das plantas e de noite dormir na

trabalham e moram na cidade. Aposentada

rua – no linguajar do sertão, dormir na cidade.

como agricultora, Edilza ostenta com orgulho o

“Ainda não me mudei de vez porque não tenho

título de pai e mãe dos dois. “Criei eles sozinha,

coragem de dormir sozinha aqui. Mas eu digo

com muita luta”, conta.

ao povo lá de casa que já já eu venho embora e
vou findar morando sozinha mesmo”, diz.

No final de semana, a casa em

“

Carnaúba de Baixo lota com os dois filhos, dois

Antes não dava
pra plantar nada
porque não tinha
água suficiente.
Me sinto realizada
de ter minhas
plantinhas”

netos e o marido. Uma piscina de plástico no
alpendre completa a festa. A casa ainda não
tem encanamento, mas a caixa de cinco mil
litros puxa água da cisterna para encher os
baldes. Edilza usa para tudo: lavar louça, limpar
a casa, tomar banho e cozinhar. Além de aguar
as plantas, é claro. “Antes não dava pra plantar
nada porque não tinha água suficiente. É uma
alegria grande demais ter minhas plantinhas,
me sinto realizada”, conta.
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SEU
MARTINHO,
QUE REFLORESTA
A CAATINGA

37

Magno, Marli
e Martinho da Costa
Comunidade de
Malacacheta/Parelhas
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F

plantas nativas da caatinga – craibeira, sabiá

oram 25 anos trabalhando como

e mulungu, irrigadas com a água de um poço

caminhoneiro até Martinho Marco da Costa,

também financiado pelo projeto. O resultado

64, realizar o sonho de ter o próprio pedaço

é muito verde na paisagem e fauna e flora

de chão. Chegou à comunidade Malacacheta,

integradas e se recuperando gradativamente.

zona rural de Parelhas, distante 240 km de
Natal, quando ainda não havia energia elétrica

“Já vemos o capim crescendo, o mata-

nem água. Tudo em nome de ter um sítio para

pasto diminuindo, plantas como a rosa cera e

chamar de seu. Ele, a esposa e os três filhos

a jurema que nasceram em consequência das

passaram maus bocados durante alguns anos,

outras que plantamos. Já vemos os pequenos

até que chegassem a energia elétrica e a água.

roedores da caatinga voltando e os pássaros
também. É a certeza de que o projeto está dando

Seu Martinho se orgulha de dizer que

certo porque está mexendo com o ambiente

sempre amou tanto o ambiente da zona rural

como um todo”, descreve o zootecnista e filho

que nunca se interessou por aprender a ler

de seu Martinho, Magno Marco Bezerra da

nem escrever. “Desde os 10 anos que vivo no

Costa, de 39 anos.

meio do mato correndo atrás de gado. Sonhava

“

em ter meu canto e meus bichos para cuidar”,

Já vemos o capim
crescendo, o matapasto diminuindo,
plantas como
a rosa cera e
a jurema que
nasceram em
consequência
das outras que
plantamos. Já
vemos os pequenos
roedores da
caatinga voltando
e os pássaros
também”

registra. O desejo foi concretizado, mas a falta
de água não aliviou o penar com o passar dos
anos. A escassez, os sete anos seguidos de
seca e a degradação ambiental mudaram a
paisagem do sítio da família.
A

casa

que

foi

construída

aos

pouquinhos, em um alto, ficou rodeada apenas
de terra e pedra. Nada floria, nada frutificava.
A vegetação só aparecia quando a chuva caía
– e, ainda assim, era rasteira. O que se via era
mata-pasto, que só serve de alimento para
o gado depois de seco e impede que outras
plantas cresçam no mesmo local. Os animais
do ecossistema local, entre eles o preá e o
carcará, já não davam o ar da graça.
Mas, há pouco mais de dois anos, o
cenário começou a mudar. Beneficiado pelo
Projeto Piloto de Combate à Desertificação,
realizado pelo Governo do Estado com
recursos do Banco Mundial, seu Martinho
recebeu um sistema agroflorestal que incluiu a
plantação de um hectare de palma forrageira e
39

Pequeno produtor de leite com mercado

A história da família de Seu Martinho é

comprador nos arredores e na zona urbana

de quem nasceu para viver no campo. Depois

de Parelhas, Seu Martinho quer aumentar a

que casou com Marli, 57 anos, hoje aposentada,

produtividade dos animais. Hoje são 15 – seis

ainda passou 25 anos dirigindo um caminhão e

vacas, oito garrotes e um touro. Em outra época,

vivendo em Parelhas. Mas ele cansou da vida

ele chegou a diminuir o rebanho porque não

na boleia e na cidade. Determinou-se a juntar

tinha água nem comida para o gado, mas agora

dinheiro para comprar um pedaço de terra. Já

quer usufruir do plantio de palma no quintal.

tinha uns animais e uma moto; aproveitou e
vendeu tudo para comprar o sítio, de onde não
quer arredar o pé. Na época, em 1997, custou

“Agora que tem comida para o gado

R$ 5 mil.

é que vai ficar bom. Daqui eu só saio quando
morrer”, diz o agricultor. O sistema agroflorestal

“Aqui só tinha um rancho pequeno.

implantado no sítio da família incluiu também

Trabalhei mais um ano no caminhão pra

a perfuração de um poço. A água que sai do

juntar dinheiro e fui construindo essa casa

equipamento é puxada por uma bomba até

devagarzinho”, lembra. Ter acesso à água era

uma caixa d’água; de lá, outra bomba faz a

difícil. Tinha que descer até o rio, coisa de um

pressurização e joga nas mangueiras para

quilômetro de distância, e carregar os galões

a irrigação. O sistema é ligado uma vez por

na carroça. Houve uma época em que só carro-

semana, quando são usados seis mil litros de

pipa abastecia a comunidade. Mas depois de

água por vez para molhar o plantio de palma.

juntar dinheiro e comprar uma bomba, seu
Martinho hoje tem água do poço em casa sem

“

Agora que tem
comida para o
gado é que vai
ficar bom. Daqui
eu só saio quando
morrer”

miséria.
Além da renda das aposentadorias
de seu Martinho e de Marli, a família também
vive da venda de leite. Foi beneficiada pelo
projeto não só com o sistema agroflorestal,
mas também com o reuso de águas cinzas e
biodigestor. Com o reuso, aproveita mais de 300
litros de água diariamente para regar o pomar
recém-plantado de limão, goiaba, azeitona,
mamão, acerola e maracujá. É fartura na mesa

O zootecnista faz questão de ressaltar

de casa e no curral para o gado.

a importância do projeto para sua família. Além
de fornecer mais segurança alimentar para os
animais que criam, reduz a pressão do gado
na degradação do ecossistema da caatinga
e refloresta a terra antes infértil. A produção
de leite que atualmente é de 50 litros por dia,
deverá aumentar – mesmo sem incremento no
número de animais no rebanho. Além da palma,
eles também querem plantar sorgo e milho para
melhorar a alimentação do gado.
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ZULMAR, QUE
AGORA SE
BANHA EM
ALEGRIA

43

Zulmar Santos
Comunidade da
Boa Vista/Equador

44

O

sol

não

dá

descanso

A vida da gente
“
mudou muito, eu tô

na

comunidade Boa Vista, zona rural de Equador,
distante 278 km de Natal. São quase 9h, e já
faz um calor digno do pingo do meio-dia. Mas o

satisfeito demais.
A gente aperta
um botão e a água
chega em casa”

agricultor Zulmar Cesário Santos, 61 anos, não
quer saber de descansar. Põe o chapéu e sai
ladeira abaixo para mostrar uma das maiores
conquistas da família nos últimos tempos: uma
barragem subterrânea para armazenar água
quando o inverno chegar.
Conhecido em toda a redondeza por
“Gente boa”, ele de fato não tira o sorriso
do rosto. A felicidade se alargou ainda mais
depois que o Projeto Piloto de Combate à

A alegria é compartilhada pela esposa

Desertificação, realizado pelo Governo do

Maria Eunice, 54 anos, que também cresceu na

Estado com recursos do Banco Mundial,

comunidade e sofreu com a escassez de água.

chegou ao povoado para resolver de vez o

Um dos maiores problemas enfrentados pela

problema de acesso à água. Boa Vista e Favela,

dona de casa era ter que escolher entre limpar

comunidade vizinha, foram beneficiadas com

a casa ou lavar a louça. Lavar roupa, então, só

quatro barragens, dois biodigestores, duas

no açude ou, na falta dele, em Equador. “Hoje

obras de contenção de solo, quatro cercas

minha vida é muito mais feliz, porque eu tenho

vivas, três sistemas agroflorestais com poços

uma caixa d’água e se faltar tem onde a gente

e sete sistemas de reuso de águas cinzas.

pegar”, acrescenta.

“A vida da gente mudou muito, eu tô

Mas um dos impactos mais significativos

satisfeito demais. A gente aperta um botão

na vida dos moradores de Boa Vista são os

e a água chega em casa”, comemora. Com a

primeiros frutos das árvores plantadas nos

bomba instalada, a água é puxada diretamente

arredores da barragem subterrânea. Zulmar

para a casa dos agricultores familiares. Apesar

já está colhendo banana, maracujá, mamão e

de ainda não ter feito a ligação para as torneiras

vendo crescer cana-de-açúcar, capim e quiabo.

de casa, Zulmar já consegue tomar banho de

Onde antes só havia barro no chão, ergueu-se

chuveiro e comemora não ter mais que subir e

uma enorme plantação, graças à umidificação

descer ladeira com lata de água na cabeça.

da terra pela água armazenada na barragem.  
45

“

Hoje minha vida é
muito mais feliz,
porque eu tenho
uma caixa d’água e
se faltar tem onde
a gente pegar”
Com um calor que já chegou a 43 graus,

o agricultor acredita em um bom inverno este
ano. Animado, ele quer plantar feijão, milho,
jerimum, pepino e melancia para consumo da
família e para vender o excedente na feira. Um
jeito de se virar melhor até chegar a hora da tão
sonhada aposentadoria.
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ABEL, QUE
DESCOBRIU
O FUTURO
NO PASSADO

49

Abel dos Santos
Comunidade da Serra
Redonda/Equador

50

D

o alto de seus 61 anos, dos quais

É com orgulho que ele mostra o xique-

46 vivendo na comunidade Serra Redonda, em

xique, o cardeiro (também conhecido como

Equador, Abel dos Santos já viu de tudo. Desde

mandacaru), a palma de espinho, o agave e

falta de água até abundância. Mas o que ele

o avelós plantados em sua propriedade. A

não via mesmo, desde menino, era uma cerca

expectativa da família de pequenos agricultores

construída com plantas nativas como avelós,

é que, em três anos, a cerca viva esteja na

agave, mandacaru e xique-xique, recentemente

altura desejada. Situada a seis quilômetros do

erguida ao longo de 400 metros ao redor da

centro de Equador, distante 278 km de Natal,

sua casa. É que há alguns anos as cercas vivas

a comunidade tem 12 famílias que foram

foram substituídas pelas de arame e pedaços

diretamente beneficiadas com as intervenções

de madeira, contribuindo para degradar o meio

de combate à desertificação.

ambiente e desertificar ainda mais a caatinga.
Sebastião Oliveira Santos, 32 anos,
Abel conta que na época de sua

filho de Abel e, curiosamente, conhecido como

infância ninguém fazia cerca de arame porque

Adriano, diz que a cerca veio para unir o útil ao

pobre não tinha como comprar o material,

agradável. Além de delimitar a área de cada

mas com o passar do tempo essa prática foi

um e protegê-la contra invasões, está ajudando

crescendo na comunidade. Agora, no entanto,

a recuperar a fauna e a flora degradadas. O

a realidade é outra. Eles estão voltando às

primeiro impacto ambiental é que, com ela, se

origens. A comunidade inteira está focada

diminui cada vez mais a retirada de madeira.

em recuperar o que foi degradado e cercar

“Numa cerca normal, a gente colocava uma

todas as propriedades com plantas nativas,

estaca de madeira a cada metro. Com a cerca

aproveitando a iniciativa do Projeto Piloto

viva, só se coloca uma estaca a cada quatro

de Combate à Desertificação, realizado pelo

metros”, contabiliza.

Governo do Estado com recursos do Banco
Mundial. “Estamos voltando no tempo e

Assim como o pai, ele também lembra

ajudando o meio ambiente”, registra o agricultor

dos tempos de menino, quando a tradição era

aposentado.

cercar as propriedades com plantas nativas.
Mas, nos anos 1990, diversas queimadas
destruíram os cercados e quase extinguiram

Estamos
“
voltando no tempo

as plantas da caatinga na comunidade, sendo
substituídas rapidamente por pedaços de pau e
arame. Hoje, a tarefa das 12 famílias é trazer a
cultura das mudas nativas de volta ao chão de

resgatando essa
cultura e ajudando
o meio ambiente”

Serra Redonda.
Segundo Adriano, além de servirem
como cerca, as plantas têm outras utilidades.
Do agave se gera o “penão”, que antigamente
era usado para fazer coberturas de casas mais
modestas e hoje serve para fazer chiqueiros
51

para as galinhas. O mandacaru é o suporte

Há 46 anos no sítio, Abel lembra que a

forrageiro dos animais. O avelós produz lenha

água para se manter vinha de um olho d’água,

utilizada em padarias.

que desapareceu devido a anos sucessivos de
seca. Depois disso, só indo buscar em açudes e

O plantio evita o corte de outras espécies

barreiros próximos. Não havia nem poço. Com

da caatinga e também contribui para recuperar

o Piloto de Combate à Desertificação, os cinco

a fauna. “Os preás estão voltando para comer

poços perfurados mudaram o cotidiano das 12

algumas dessas plantas e com eles algumas

famílias para sempre. A vazão surpreendeu a

cobras aparecem também. Os passarinhos

comunidade: até 3.200 litros de água por hora,  

também vêm quando veem uma frutinha no

de quase todos.

cardeiro. A cadeia alimentar está voltando a
ficar ativa na nossa comunidade e com uma

“Antes a gente mal podia usar o

intervenção tão simples como a cerca viva”,

banheiro e agora não há mais essa dificuldade.

conta Adriano.

Temos água para as plantas, animais e para o
uso doméstico. Isso foi muito importante para

“

manter todo mundo no campo e evitar o êxodo”,
diz Adriano. O sistema de reuso de águas cinzas

A cadeia alimentar
está voltando a
ficar ativa na nossa
comunidade, com
uma intervenção
tão simples como a
cerca viva”

também contribuiu para mudar a paisagem do
sítio. Em 2016, quando começaram as visitas
da assistência técnica do projeto, o coqueiro na
frente de casa não dava um coco sequer. Hoje
é uma fartura.
A família sobrevive da produção de
polpa de fruta de goiaba, cajueiro, manga,
graviola, acerola, coco, pinha e maracujá, que
são vendidas para o Governo Federal através
do PNAE e nos comércios de Equador e
Parelhas e em Junco do Seridó e Tenório, na
Paraíba. O acesso à água não só proporcionou
o incremento na produção, como a reutilização

Água em
abundância

das águas cinzas, que eram desperdiçadas e
hoje alimentam o sistema de rega das plantas.

A comunidade de Serra Redonda foi
beneficiada com cinco plantios de cerca viva
com cactáceas, mas também recebeu duas
barragens

subterrâneas,

cinco

sistemas

de reuso de águas cinzas e cinco sistemas
agroflorestais com poços, totalizando R$
290.996,14 em investimentos. O acesso à água
de qualidade foi uma das maiores mudanças
alcançadas pelos moradores do local.
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DONA EVA, QUE
DESCOBRIU A
RIQUEZA DO
BIODIGESTOR
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Eva de Souza Costa
Comunidade da Beira Rio/
Parelhas
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O

dia nem clareou. O relógio marca

O equipamento decompõe matéria

4h30, e é hora de Dona Eva sair da cama e ir

orgânica – neste caso, fezes dos animais – e

direto para a cozinha. Ela acende a boca do

transforma-a em biogás, que é levado até o

fogão e começa a preparar duas refeições

fogão por um encanamento. Uma verdadeira

ao mesmo tempo: o café da manhã dela e do

revolução no ambiente doméstico e economia

marido Elias e o almoço do filho, que leva uma

no orçamento de quem já tem pouco para

marmita todos os dias para o trabalho. A chama

gastar. “Temos gás de dia até de noite, o que

forte ilumina a casa ainda escura e representa

é suficiente pra gente não estar gastando o

também uma mudança de vida no povoado

pouco dinheiro que tem com bujão. É uma

Beira Rio, zona rural de Parelhas. É fruto do gás

coisa que ajuda muito”, completa o agricultor

gerado pelo biodigestor instalado no quintal da

Elias Pereira da Costa, 63.

casa.
Dona Eva conta que pouca gente em
“Quando acendo o fogo e boto o café, o

Beira Rio acreditou que o biodigestor se tornaria

cuscuz, a tapioca, eu agradeço muito a Deus por

realidade na comunidade. Lá, o Projeto instalou

essa bênção”, comemora a dona de casa Eva

dois equipamentos em casas diferentes. Quem

Rita de Souza Costa, 62 anos. Ela nunca tinha

duvidou no começo, agora gostaria de ter um.

ouvido falar em biodigestor até 2018, quando

A dona de casa hoje se pergunta porque uma

o equipamento foi instalado através do Projeto

benção como essa não chegou antes. “Mas

Piloto de Combate à Desertificação, realizado

é tudo no tempo de Deus, né?”, responde. Por

pelo Governo do Estado com recursos do

ora, ela só quer saúde e muitos anos de vida

Banco Mundial.  Desde então, a família deixou

para usufruir dos benefícios que o Governo do

de comprar o botijão de gás, economizando R$

Estado levou à comunidade de agricultores

100 por mês.

familiares.

“

A vida dos dois é basicamente manter

A gente nunca
tinha ouvido falar
nesse biodigestor.
Quando acendo
o fogo, que boto
o café, o cuscuz,
a tapioca, eu
agradeço muito
a Deus por essa
bênção”

o sítio funcionando. Enquanto Elias cuida
do gado, coloca a ração e tira o esterco para
encher o biodigestor, ela é responsável por
regar as plantas que passaram a cultivar depois
do sistema de reuso de águas cinzas. No fim de
semana, a casa fica cheia, com os cinco filhos e
seis netos que moram em Parelhas.
Dona Eva e Seu Elias nem sempre
viveram no próprio pedaço de chão. Antes de
comprar o sítio em Beira Rio através do crédito
fundiário, passaram oito anos cuidando de
uma fazenda bem próxima. Quando o patrão
os mandou embora, foram morar em Parelhas.
Passaram apenas três anos vivendo na sede
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do município, porque nunca se acostumaram
com a rotina da cidade. Só era bom para as
crianças, que pararam de andar quilômetros e
quilômetros de bicicleta até à escola.
Não demorou muito e voltaram a viver
na zona rural. Em 2007 compraram o sítio onde
moram até hoje. Com a chegada do projeto à
comunidade, a vida mudou para muito melhor.
Além do biodigestor, o casal foi beneficiado
com o sistema de reuso de águas cinzas e o
plantio de palma forrageira para o rebanho. No
quintal produtivo irrigado pela água residuária,
Dona Eva plantou graviola, maracujá, acerola e

“

coqueiro. Quando a “quentura” do verão passar

Isso foi uma
bênção entregada.
Por isso, a gente
precisa ter muito
amor e muito
zelo para nunca
abandonar isso
aqui”

um pouco mais, quer ampliar a plantação.
Já para Seu Elias, uma das diferenças
percebidas foi que as moscas do chifre, que
faziam o gado adoecer, desapareceram do
curral. Como ele precisa limpá-lo diariamente e
recolher as fezes para abastecer o biodigestor,
os insetos não pousam mais. O reuso de águas,
por sua vez, acabou com o desperdício de água
e com o escorrimento a céu aberto, que atraía
as muriçocas e também prejudicava a saúde
das galinhas.
A palma, no entanto, é a mudança mais
significativa na opinião dele. Conhecedor,
desde a infância, do potencial do vegetal para
alimentar o rebanho, Elias lembra que na seca
de 1970 a palma salvou da fome os animais e
a família. “Não choveu nada por aqui e a gente
plantou algodão e palma, tudo junto. E foi uma
mantença para os bichos e pra nós, porque a
gente vendia e conseguia um dinheirinho. A
palma é nota 10: você tira na hora, corta e já
pode dar para o gado”, conta. O que ele quer
agora é cuidar com muito zelo de tudo que
recebeu, para nunca mais precisar deixar o
campo.
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PROJETO PILOTO É
OBJETO DE ESTUDO
DE DOIS ARTIGOS
CIENTÍFICOS
O Projeto Piloto de Combate à Desertificação
no Rio Grande do Norte também foi objeto de
estudos. Dois artigos científicos discutiram os
resultados alcançados e também a extração da
madeira da caatinga para uso energético como
uma das ações do projeto. Nesta seção, os
artigos na íntegra e o ponto de vista científico
da iniciativa de combate à desertificação.

A EXPERIÊNCIA DO PROJETO PILOTO DE COMBATE À
DESERTIFICAÇÃO NA REGIÃO SERIDÓ DO RIO GRANDE DO NORTE

Andréa Karina Pinto Batista1

RESUMO
O objetivo desse artigo é apresentar a experiência do Projeto Piloto de Combate à Desertificação
na região Seridó do RN a partir da implantação de técnicas simples, inovadoras (outras nem tanto)
e voltadas para a recuperação da capacidade produtivas das áreas. Atualmente podemos identificar
transformações tanto de paisagem quanto no que se refere ao comportamento das populações
envolvidas. Com iniciativa pautada na articulação de entes com expertise em ações de combate à
desertificação, esse projeto pode ser compreendido com um exemplo a ser seguido no que se refere às
práticas de sustentabilidade ambiental. É razoável concluir que as principais lições aprendidas são: i.
Iniciativas em áreas impactadas pelo processo de desertificação são desafiadoras, no entanto urgentes.
Com expertise técnica, os resultados positivos são possíveis de serem alcançados; ii. As ações em prol
da reversão/controle do processo de desertificação estão diretamente relacionadas ao enfrentamento
das mudanças climáticas.

		

1. INTRODUÇÃO

A desertificação é um problema de grandeza mundial que atinge zonas áridas, semiáridas e subúmidas
(ONU, 1992). Esse processo caracteriza-se por apresentar perda de produtividade dos solos, decorrente
de desmatamento e erosão, tendo como consequência o declínio econômico de áreas e prejuízo aos
agricultores familiares. No Brasil, a maior gravidade é identificada nos Núcleos de Desertificação
ocorrentes no Semiárido, que são regiões caracterizadas por apresentarem baixa precipitação anual,
alta evapotranspiração, e bolsões de pobreza (MMA, 2004).
Segundo MMA (2007), as áreas brasileiras suscetíveis à desertificação foram determinadas seguindo
uma hipótese estabelecida na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação –
UNCCD. Esse pressuposto propõe a adoção do índice de aridez (IA), base da classificação climática
de Thorntwaite (1941). Tal índice é medido pela razão entre a precipitação pluviométrica e a
evapotranspiração. Os parâmetros para a determinação desse índice de aridez foram calculados pelo
Profº José Ivaldo Barbosa Brito da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, que em sua
tese de doutorado (BRITO, 2000) determinou equações empíricas para estimá-los para o Nordeste.
Nas áreas suscetíveis à desertificação, especialmente na região Nordeste, a persistência da seca
motivou a mobilização de diversos atores da sociedade civil, articulados em torno da defesa de direitos
fundamentais da população vulnerável, entre eles o direito à água, como elemento vital à segurança
hídrica e nutricional, e o direito a um ambiente conservado e produtivo. Em resposta à articulação
Geógrafa; Pós graduada em Gestão Ambiental e Manejo Sustentável do Semiárido. Consultora em Análise e
Gestão Ambiental; e Coordenadora do Núcleo de Gestão Ambiental do Projeto Governo Cidadão.
1
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popular, o governo brasileiro desenhou seu Programa Nacional e apoiou a elaboração dos Planos
Estaduais, sancionou a política nacional para o combate à desertificação e a mitigação dos efeitos da
seca por meio da Lei 13.153 de 2015, que estão alinhados à Estratégia Decenal da Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação – UNCCD, visando à redução da pobreza e desigualdade;
ampliação sustentável da capacidade produtiva e conservação, preservação e o manejo sustentável
dos recursos naturais.
No Rio Grande do Norte, a área caracterizada como suscetível à desertificação corresponde a
aproximadamente 98% de seu território, ou seja, a mesma porção identificada como semiárida do
estado (PAE-RN 2010).
No âmbito estadual, como parte integrante do processo de elaboração das estratégias de Combate à
Desertificação, bem como em alinhamento com as ações previstas no Programa de Ação Estadual
de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado do Rio Grande do Norte PAE/RN, o Projeto Governo Cidadão (executado com recursos oriundos do Acordo de Empréstimo
nº 8276 – BR, que o Governo do Estado do RN contraiu junto ao Banco Mundial) propôs - em
meados do ano de 2015 -, a execução de Projetos Pilotos voltados para implantação de tecnologias
socioambientais, de recuperação e de uso sustentável dos recursos naturais e da paisagem, visando
implementar e difundir ações adaptadas à seca para uma convivência sustentável com a semiaridez.
De modo a promover a segurança alimentar, hídrica, energética e a conservação das paisagens e dos
serviços ecossistêmicos no semiárido da macrorregião do Seridó no estado do RN.
O objetivo desse artigo é apresentar a experiência do Projeto Piloto de Combate à Desertificação
na região Seridó do RN a partir da implantação de técnicas simples, inovadoras e voltadas para a
recuperação da capacidade produtiva das áreas, expondo as ações propostas e os resultados possíveis
de serem identificados até a etapa atual de execução.

2. ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO PILOTO

Segundo o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e mitigação dos efeitos da seca no
Estado do Rio Grande do Norte - PAE/RN (2010), o estado apresenta 51.519,01 km2 de seu território
incluído nas chamadas Áreas Suscetíveis à Desertificação, desses 48.706,01 km2 compreendem a
região semiárida, sendo que desses 2.792,418 km2 são áreas reconhecidas com um nível de degradação
muito alto. A figura 01 apresenta a área que compreende o Núcleo de Desertificação do Seridó – NDS
- porção potiguar.
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Para escolha da área de abrangência do Projeto Piloto foi levado em consideração dados do PAE-RN
(2010), e conforme a figura acima destaca, no Seridó Norte-rio-grandense a opção dos municípios
de Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Equador foi estabelecida a partir da identificação de áreas
extremamente degradadas, devido a processos constantes de desmatamento e erosão decorrentes das
atividades de produção cerâmica e mineral, que agregam o impacto de retirada do barro [argila] das
margens de rios, a destruição da cobertura vegetal para obtenção de lenha a ser usada como fonte
energética. A figura 03 apresenta, com mais detalhes, a localização dos municípios e associações
atendidas pelo Piloto de desertificação.
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Figura 03 – Localização dos municípios e associações atendidas pelo projeto
Fonte: Projeto Governo Cidadão, 2019.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PILOTO
O público alvo atendido pelas ações do Projeto Piloto de Combate à Desertificação são associações
de produtores rurais inseridas na área de abrangência do projeto.
O desenho inclusivo buscou promover a participação de mulheres e jovens entre as organizações
comunitárias rurais selecionadas, visando aumentar o acesso equitativo aos recursos. Outro fator
importante foi o envolvimento de Conselhos Municipais de Desenvolvimento e Sindicatos Rurais
durante todo o processo de implementação. Em busca da consolidação e fortalecimento do controle
social, desde a etapa de seleção das associações aptas a participarem, até os dias atuais, esses entes
têm importante papel na implementação do projeto piloto.
O processo de seleção das associações aptas a participarem do piloto foi baseado nas seguintes etapas:
i) Pré-seleção - Mapeamento das Organizações Sociais e de Produtores Familiares do Rio Grande do
Norte; ii) Aplicação do questionário nas organizações dos municípios previamente selecionados; iii)
Aplicação da matriz de critérios e ranqueamento; e, iv) Divulgação do resultado.
De acordo com a matriz de critérios, e após a aplicação dos questionários nas entidades préselecionadas, foram classificadas nove (09) organizações para participação no projeto piloto, de
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acordo com a ordem de pontuação obtida. Dessa forma chegou-se às associações a serem atendidas
no Piloto de Combate à Desertificação do Seridó, conforme demonstra o quadro 1.
Quadro 1 – Associações selecionadas para o Piloto de desertificação

NOME DA ASSOCIAÇÃO

MUNICÍPIO

PONTUAÇÃO

Associação Comunitária de Timbaúba

Parelhas

62,50

Classificada

Associação de Desenvolvimento Rural de
Beira Rio
Associação Comunitária do Boqueirão

Parelhas

62,50

Classificada

Parelhas

60,00

Classificada

Associação de Desenvolvimento Comunitário
do Ermo
Associação Comunitária da Comunidade de
Rajadas

Carnaúba dos
Dantas
Carnaúba dos
Dantas

45,00

Classificada

40,00

Classificada

47,50

Classificada

47,50

Classificada

35,00

Classificada

Associação Comunitária do Sítio Carnaúba
de Baixo e Adjacentes

Carnaúba dos
Dantas

Associação Rural de Boqueirãozinho e Galo Equador
Branco
Associação Rural de Serra Redonda de Cima, Equador
Tanquinho e Salgadinho
Associação de Boa Vista e Favela

Equador

52,50

SITUAÇÃO

Classificada

Para execução do piloto, o Governo do Estado proporcionou às associações beneficiárias Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER) para facilitar a consecução dos objetivos propostos pelo piloto,
mediante três etapas: i) Apoio na elaboração do Diagnóstico e Proposta de Investimento Socioambiental,
ii) implantação e acompanhamento para os subprojetos; iii) Capacitação dos beneficiários.
Além do serviço prestado pela entidade de assistência técnica, denominada SOS Sertão, as parcerias
firmadas durante as etapas de elaboração e execução das ações deram valiosa contribuição ao
desenvolvimento do piloto, desde a fase preliminar de capacitação dos beneficiários, até prestar
as devidas orientações e acompanhamento técnico nas fases de elaboração de planos e projetos, e
execução dos trabalhos.
Na primeira etapa a ATER foi responsável por elaborar, de forma participativa, um Diagnóstico e Plano
de Investimento e Gestão Socioambiental com as organizações participantes do projeto piloto. Para
tanto, a estratégia de execução seguiu as seguintes etapas: Construção de diagnósticos participativos
das Organizações e das áreas de intervenção; e Elaboração dos Planos socioambientais de proteção e
recuperação de áreas suscetíveis à desertificação.
Uma vez identificadas as fragilidades, potencialidades e necessidades das organizações e das áreas
de intervenção na fase de diagnóstico, foram elaborados nove (9) planos socioambientais de proteção
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e recuperação de áreas suscetíveis à desertificação e propostas de investimento contemplando as
possibilidades de investimentos específicos de cada unidade demonstrativa. Dada a necessidade
de projetos técnicos específicos, como por exemplo, implantação de viveiros de mudas nativas,
implantação de projetos de reuso de água cinzas/quintais produtivos, recuperação de mata ciliar,
manejo de uso múltiplo da caatinga, manejo e conservação de solos, fogões melhorados etc., houve
a necessidade de apresentação dos projetos detalhados (básicos e executivos) no ato da entrega das
propostas de investimento a serem financiadas (referentes a cada organização participante), sendo os
mesmos assinados por um profissional habilitado com a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica emitida pelo órgão de classe.
Por meio da elaboração dos planos de investimentos, foram estabelecidas ações com foco na proteção
e recuperação de áreas degradadas e ambientes fragilizados, de acordo com as tipologias constantes
no quadro 2, apresentado a seguir:
Quadro 2 – Tipologias de investimento do Piloto de desertificação

TIPOLOGIA

Objetivos

Atividades
a serem
realizadas:

MANEJO
SUSTENTÁVEL DA
CAATINGA PARA
USO MÚLTIPLO

Preservar a floresta
e aumentar renda do
produtor por meio
de gestão da floresta
natural para usos
múltiplos, incluindo
madeira, lenha e
produtos florestais não
madeireiros.
Preparação de Plano de
Manejo

SISTEMAS
AGROFLORESTAIS

RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS DEGRADADAS

Recuperar áreas
degradadas produtivas
e aumentar renda do
produtor por meio
da consorciação de
agricultura, silvicultura e
pastoreio

Restaurar as funções
ecológicas e estacionar
a degradação dos solos
por meio de replantio de
espécies nativas e exóticas,
isolamento de áreas para
regeneração natural e
outras técnicas
isolamento, conservação
do solo, técnicas físicas e
biológicas de recuperação
e manutenção de água,
recuperação de áreas de
minas).
Capacitação em
recuperação de águas
degradadas
Acesso aos insumos
(viveiros, acesso à água)

Preparação do terreno

Capacitação

Capacitação em SAF

Organização coletiva
dos beneficiários para o
manejo da floresta
Negociação com
compradores para
melhores preços
Reposição de áreas
manejadas

Acesso aos insumos
(sementes, material de
plantação)
Acesso ao maquinário
(se necessário)
Apoio ao acesso a
mercados
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Acesso ao maquinário para
preparo de terreno
Mão de obra para
plantação e manutenção

Além da definição das ações a serem implementadas em cada área, também ficou estabelecido
nos planos a CONTRAPARTIDA a ser apresentada pela associação beneficiária. De acordo com
as diretrizes do Projeto Piloto (2015), essa contrapartida “corresponderá à realização de ações
ambientais”, que foram definidas pelos responsáveis pelo Projeto e atestadas por meio da assinatura
de um Termo de Compromisso firmado junto ao Governo do Estado. A ação ambiental foi definida
sempre de acordo com a realidade do Núcleo de Desertificação do Seridó, sendo o seu cumprimento
de responsabilidade coletiva da entidade proponente.
a) Parcerias
A grande maioria das ações de referência de prevenção e combate à desertificação e mitigação dos
efeitos da seca foi implementada por meio de parcerias estabelecidas com o Ministério do Meio
Ambiente - MMA, por meio de seus Projetos de Cooperação Técnica com o Serviço Florestal
Brasileiro – SFB, Instituto Nacional do Semiárido - INSA, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - UFRN, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos- SEMARH e o
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA.
4. AÇÕES IMPLEMENTADAS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS
Atualmente encontra-se em fase de acompanhamento as ações implementadas em áreas das 09 (nove)
associações atendidas pelo projeto piloto com as seguintes experiências, conforme tabela 1
Tabela 1 – Intervenções implantadas no Piloto de desertificação

INTERVENÇÕES

TOTAL

Barragens subterrâneas

29

Kit´s de reuso de água familiar

60

Cercas vivas com cactáceas
Biodigestores
Cisternas
Obras de contenção de solo

48
10
19
31

Sistemas Agroflorestais com poço tubular

24

Viveiros de mudas

01

Reuso de águas cinzas coletivo

02

Manejo Agroflorestal
Total Geral de intervenções

01
225

Fonte: Projeto Governo Cidadão, 2019.

Algumas das ações implementadas pelo projeto piloto são bastante conhecidas do agricultor familiar,
como por exemplo, a construção de cisternas para acumulação de água da chuva. Outras “tecnologias”
são identificadas como milenares, embora no âmbito do Rio Grande do Norte ainda sejam menos
difundidas, como as obras de contenção do solo, que, entre outras coisas, visam: aumentar a infiltração
67

da água no solo; reduzir o escoamento superficial e reter os sedimentos transportados pelo fluxo
hídrico.
A grande inovação desse projeto para região são os sistemas de reuso coletivo de águas cinzas, que estão
sendo implantados em duas comunidades, beneficiando uma população média de aproximadamente
700 pessoas. Para diversos autores, estudiosos sobre a questão hídrica no Semiárido brasileiro, a oferta
de água nessa região para usos múltiplos não é suficiente para a demanda (HESPANHOL, 2002). Em
período de estiagem prolongada, a situação se agrava, impactando negativamente o abastecimento de
diversos municípios, com reflexo nas atividades econômicas, em especial a agrícola e industrial. Por
outro lado, existe uma fonte de água não convencional, permanente, atualmente não ou muito pouco
explorada que é o esgoto doméstico, que se coletado e tratado adequadamente, poderia minimizar os
conflitos pelo uso da água tão frequente na região.
O projeto de reuso coletivo tem impactado positivamente a partir da promoção de segurança hídricaagrícola e forrageira para os moradores das comunidades que receberam, além da infraestrutura, as
devidas capacitações de operação, manejo e manutenção do sistema implantado. O volume de água
residuária produzida está sendo utilizado via irrigação para a produção de forragem que é o principal
interesse da comunidade.
É válido destacar que todas as tecnologias foram escolhidas e implantadas tendo o envolvimento
direto dos beneficiários do projeto, além da participação dos Conselhos e sindicatos.
A partir da implantação de 60 sistemas de reuso de águas cinzas individuais já se observa um
forte incremento da produção de alimentos agroecológicos que melhoram a segurança alimentar e
nutricional do agricultor familiar atendido pelo projeto, possibilitando ainda a ampliação da renda
através da comercialização dos produtos excedentes na própria comunidade e em feiras locais. Essa
iniciativa está impactando aproximadamente 200 beneficiários diretos. Além disso, a instalação dos
campos de palma forrageira, irrigados com o efluente tratado dos sistemas de reuso coletivo de águas
cinzas possibilitará a irrigação de até seis hectares de palma, destinada à alimentação bovina. Fato que
também proporcionará a inclusão desse agricultor familiar na cadeia de alimentos – de leite e carne
bovina.
As principais contribuições tecnológicas e científicas sobre o reuso de águas cinzas referem-se às
ações de mitigação de possíveis impactos negativos ambientais ocasionados pelo descarte “in natura”
de esgoto doméstico no solo, ou até mesmo em áreas agricultáveis. A aplicação dessa tecnologia evita
que o lançamento de esgoto no solo ocasione prejuízos econômicos e ambientais a essas comunidades.
As ações relacionadas às práticas de manejo do solo também têm destaque, uma vez que grande parte
da população atendida tem grande interesse na recomposição das áreas agricultáveis da localidade, a
fim de que as mesmas recuperem sua capacidade produtiva, seriamente afetada ao longo das décadas
devido às atividades produtivas em desalinho com as características geofísicas da região.
É possível analisar ainda que, embora as ações implantadas durante o projeto piloto sejam pontuais e
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localizadas, elas estão diretamente conectadas com as ações previstas no Programa de Ação Estadual
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca do RN. Além disso, o nível de satisfação
dos beneficiários é altíssimo, fator que contribui significativamente para a disseminação das práticas e
resultados alcançados até o presente momento, gerando o interesse e estimulando outras comunidades
e entidades a buscarem acesso a projetos com esse viés de inovação e partilha de boas práticas.
Por estarem inseridas em uma região dependente economicamente dos setores cerâmico e mineral,
de modo isolado, as ações implantadas pelo Piloto de desertificação não terão eficácia num âmbito
regional. No entanto, o fato de esse projeto ser um “piloto”, e por isso ter um caráter de espelho,
a replicação dessas ações pode impulsionar um conjunto de investimentos destinado a dar maior
sustentabilidade socioeconômica e ambiental à região.
Importante destacar que todo o processo de implementação das ações do Piloto foi acompanhado
por um amplo processo de capacitação. As capacitações tiveram início antes mesmo da
realização das oficinas de diagnóstico, por meio das ações propostas no plano de ação da
parceria estabelecida com o IDEMA. Ao mesmo tempo em que as ações iam sendo definidas
por meio da elaboração dos planos, outros ciclos de capacitações foram sendo deflagrados.
A execução do Piloto de desertificação pode apresentar consequências sobre vários indicadores de
sustentabilidade ambiental. Para a redução das emissões de gases do efeito estufa e outros poluentes
podemos citar, embora que empiricamente, o exemplo da implantação de biodigestores, que têm
efeito tanto para produção de energia (biogás) – permitindo a conversão energética de dejetos bovinos
e suínos -, quanto para produção de biofertilizantes. Além disso, tem influência sobre esse indicador
os chamados SAF´s – Sistemas Agroflorestais, que ao tempo em que promoveram a proteção
e recuperação do solo em uma área - antes desnuda, de 20 hectares, possibilitou o incremento da
cobertura vegetal, removendo CO2 da atmosfera.
Quanto à melhoria da disponibilidade hídrica, foram perfurados e instalados cinquenta e dois
(52) poços para fins de irrigação, possibilitando uma oferta hídrica antes inexistente para aquelas
populações, e principalmente, em áreas que se encontravam em avançado processo de perda da
capacidade produtiva – uma das causas era justamente a dificuldade de acesso à água. A prática de
reuso de águas cinzas promovida pelo projeto está possibilitando o reaproveitamento, em média,
de 422.400 litros/mês de água, antes desperdiçada. Conforme apresenta a Tabela 1, são 60 famílias
beneficiadas com kits de reuso de águas cinzas, que passaram a reutilizar a água para produção de
alimentos e cultivo de espécies nativas e medicinais em quintais produtivos.
Sobre o gerenciamento do resíduo sólido, o projeto incentivou e sensibilizou os envolvidos para
realização da coleta seletiva comunitária. Os beneficiários passaram a se organizar e realizar a coleta
e destinação dos resíduos sólidos recicláveis produzidos à cooperativas de catadores. A destinação
dos resíduos para uma associação ou cooperativa mostra-se como uma saída ambientalmente correta,
socialmente justa e economicamente viável, e por mais que a associação destinadora não valore
seus resíduos, ajuda no desenvolvimento sustentável do entorno onde a comunidade está inserida.
Aproximadamente 60% de todo resíduo produzido pelas comunidades atendidas pelo projeto, que
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antes era destinado aos lixões, enterrados ou queimados, atualmente são entregues à duas associações
de catadores de materiais recicláveis locais.
O projeto tem muitas ações na recuperação de solos e pastagens, a partir da implantação de práticas
de manejo e conservação de solo, entre as quais podemos citar barramentos com pedras ou pneus,
terraços florestais, tratamento linear com “cerca de faxina”, ou ainda valas de infiltração. Todas essas
técnicas implantadas com base no manual “Construção de valas e terraços” (INSA, 2017).
Todas as ações trabalhadas pelo Piloto de desertificação têm forte impacto para melhoria da eficiência
do uso de recursos naturais, e, além disso, estão absolutamente conectadas com a abordagem de
sustentabilidade defendida por organizações internacionais, que também preconizam articulação e
coordenação de políticas públicas com fins de impulsionar investimentos nacionais e estrangeiros
capazes de produzir um ciclo virtuoso de crescimento econômico, social e ambiental, garantindo
sustentabilidade (CEPAL/ONU, 2019).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, o Projeto Piloto de Combate à Desertificação na região Seridó do RN promoveu uma
reflexão sobre as formas de ocupação humana na área - historicamente condicionada pelos processos
de irregularidade e má distribuição de chuvas, ameaças à biodiversidade e pelas mudanças climáticas buscando transformações que assegurem a superação da pobreza, vis-à-vis a implementação do Plano
Estadual de Combate à Desertificação e do Plano Nacional (Diretrizes do Piloto de desertificação,
2015).
É importante destacar que a partir de investimentos aportados para recuperação da capacidade
produtiva dos solos, consequentemente, à médio e longo prazo, será possível a retomada do dinamismo
econômico dessa região, antes desacreditada do ponto de vista de potencial agricultável. Sendo
possível, inclusive, a criação de oportunidades futuras para investimentos sustentáveis.
As ações implantadas por meio do Piloto de desertificação geraram grande impulso, principalmente
quanto ao despertar da população para o interesse e a mobilização quanto à busca de ações relacionadas
à sustentabilidade ambiental de suas comunidades. As ações ambientais executadas pelos beneficiários
do projeto, enquanto contrapartidas, motivaram inclusive algumas prefeituras a implantarem a prática
da coleta seletiva em seus munícipios de modo efetivo.
Dentre as lições aprendidas, o grande destaque é para necessidade de integração, cada vez mais forte
e articulada, entre os entes públicos, que buscam o bem comum da população por meio de práticas
sustentáveis e adequadas às particularidades de cada localidade.
O papel das mulheres foi decisivo durante a implantação do projeto. Desde que o Governo do Estado
do RN iniciou a preparação do projeto piloto na região, ainda em sua fase embrionária de divulgação
e consultas às comunidades, os grupos masculinos - na maioria das vezes, se mostravam um tanto
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desinteressados, uma vez que o foco das ações não eram, à curto prazo, de caráter produtivo e sim
de recuperação de áreas. No entanto, foram as mulheres que, com um olhar de muita sensibilidade às
questões ambientais, trouxeram os homens para o cerne das discussões, consolidando a participação
de muitos desses antes desinteressados.
De acordo com IPCC (2007), a região do semiárido brasileiro será uma das regiões mais afetadas
pelas mudanças climáticas, intensificando-se assim o processo de desertificação. No entanto, as
experiências em execução no Piloto de desertificação além de atuarem para o controle e/ou reversão
do processo, também oferecem grandes vantagens para o enfrentamento das mudanças climáticas, um
vez que promovendo o incremento da cobertura vegetal, está se proporcionando a remoção de CO2
da atmosfera, e ainda regularizando o serviço ambiental ofertado pelas florestas no ciclo hidrológico.
Tornar o uso do solo mais sustentável é fundamental para adaptação às mudanças climáticas e ainda
para garantir a segurança alimentar dos habitantes do planeta (IPCC, 2019).
6. RECOMENDAÇÕES
Os próximos passos são desafiadores. Atualmente a grande questão é garantir a continuidade e
sustentabilidade dos investimentos efetuados. Com isso recomenda-se:
a) Apropriação por parte dos parceiros envolvidos, com a inclusão da EMATER – Instituto de
Assistência Técnica e Extensão Rural do RN nesse projeto, para que essas ações não ‘se percam
no tempo e no espaço’;
b) Continuidade das parcerias e planejamento estratégico para que ações exitosas sejam
replicadas em outras regiões do estado, do país e do mundo. E aperfeiçoamento das ‘não tão
exitosas’;
Busca por recursos adicionais, de modo a se garantir a manutenção dos investimentos realizados
até o momento;
c) Integração entre órgãos e entidades - governamentais e não governamentais – quando da
realização de ações futuras iguais ou similares às implantadas por esse projeto;
d) Realização de seminários e rodas de conversas de modo que os resultados desse projeto
piloto sejam amplamente divulgados, e com isso replicados.
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RESUMO: Atendendo à diretriz do Projeto Piloto de Combate à Desertificação, o qual foi implementado na região Seridó no estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. O objetivo desse trabalho
foi apresentar o resultado da experiência de atividades realizadas e voltadas ao combate e à mitigação
de consequências resultantes, especialmente das ações antrópicas, em áreas suscetíveis à desertificação naquela região, priorizando os eixos temáticos da preservação, conservação, manejo sustentável
dos recursos naturais e ampliação sustentável da capacidade produtiva. As atividades foram realizadas durante o período de vigência do projeto como produto da parceria estabelecida entre o Governo
do Estado do RN e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA)/ Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Departamento
de Engenharia de Materiais da (DEMAT/UFRN) e contou ainda com a colaboração de docentes e
pesquisadores da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas/MG, que
fazem parte da equipe do Grupo de Estudos em Energia da Biomassa (GEEB/UFRN). As ações visaram à formação de alunos a partir da interação com a sociedade por meio de práticas em ensino,
pesquisa e extensão. Também proporcionar às populações inseridas nos ambientes com características edafoclimáticas que limitam a diversificação de atividades econômicas e fontes de renda (consideradas em fase de desertificação) o merecido retorno que a academia tem prática por compromisso
e que, na oportunidade, juntamente com o Governo do Estado do RN, entende como um dos resultados de relevante sucesso do projeto. Os municípios contemplados pelo Projeto Piloto de Combate à
Desertificação foram: Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Equador. No entanto, o presente trabalho foi
realizado, exclusivamente, em uma das nove associações (três em cada município), chamada “Associação de Desenvolvimento Rural de Beira Rio”, localizada no município de Parelhas/RN, onde
acompanhamos a implantação do sistema de manejo florestal sustentável (SMFS) na Caatinga Potiguar visando à exploração e a comercialização da madeira para fins de geração de energia renovável,
o que resulta em opção de renda para aquelas comunidades. A aluna selecionada e bolsista do projeto
participou de todas as atividades de modo à somar na formação continuada do aluno e, não só da ação
de implantação do SMFS. Como resultado da observação da implantação do SMFS, considerou-se
que: há de haver atenção especial para as áreas suscetíveis à desertificação quando da proposição de
implantação deste, uma vez pode não ser viável adotar essa prática considerando-se a condição de
semiaridez, como a observada para a comunidade Beira Rio, localizada na região do Seridó do RN,
a qual é caracterizada por uma grave escassez de água, a ponto de limitar e/ou impedir a regeneração natural do ambiente após o corte raso da floresta; sugere-se, nesta área avaliada, assim como em
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todas as outras onde há o SMFS no estado do RN, a implantação de parcelas permanentes de modo à
avaliar e monitorar os estoques e dinâmicas de biomassa (especialmente a produção/regeneração de
madeira), porcentagens de carbono disponível e de nutrientes na vegetação nativa da Caatinga que
encontra-se sob manejo florestal sustentável, inclusive monitoramento por meio de estudos dos solos.
Assim sendo, a Universidade e o Governo do Estado poderão elaborar ações que resultarão em respostas de modo à ser possível inferir, para cada região dentro do estado do RN, qual o ciclo de corte
que se aplica como “sustentável” para as condições locais, uma vez que, atualmente, o ciclo de corte
estabelecido por lei é de 15 anos, independente da condição edafoclimática local e quais intervenções
se aplicam ao manejo e conservação do solo nas diferentes regiões.
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1. INTRODUÇÃO

O Ministério do Meio Ambiente do Brasil define desertificação como um processo de
degradação ambiental causado pelo manejo inadequado dos recursos naturais nos espaços
áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete os sistemas produtivos das áreas suscetíveis, os serviços ambientais e a conservação da biodiversidade (MMA, 2020). Estudos
demonstram que as áreas suscetíveis à desertificação representam 16% do território brasileiro e 27% do total de municípios envolvendo uma população de 31.663.671 habitantes, onde
se concentra 85% da pobreza do país (MME, 2020).
As causas deste processo são diversas, no entanto, a ação do homem tem merecido
destaque uma vez que, a exemplo do que acontece no bioma Caatinga, a retirada da cobertura
florestal para uso da madeira como fonte de energia é realizada e, em grandes proporções,
sem adoção de práticas que proporcionem a sustentabilidade da produção deste recurso,
como se caracteriza quando esta é realizada sob Manejo Florestal Sustentável (MFS), uma
alternativa sustentável que alia a conservação dos recursos naturais com a geração de renda
para as comunidades.
A Caatinga ocorre em áreas com características de semiaridez, o que favorece uma
influência negativa sobre a dinâmica da regeneração natural da vegetação, uma vez que clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. Para além deste fato, há
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diferenças entre as condições edafoclimáticas por regiões dentro do mesmo estado da federação onde há a predominância do bioma, o que leva à necessidade de estudos que respondam
sobre a dinâmica de regeneração por sítio/localização geográfica e, dessa maneira, não se
proceda como atualmente que, na maioria dos municípios dos estados da região Nordeste, há
a adoção de um ciclo de corte único para todo o estado, independente da localização do sítio.
A repetição do ciclo de exploração dos recursos florestais em condições severas de
falta de água, a preferência pela madeira retirada da Caatinga em função de custos muito inferiores, quando comparada aos derivados de petróleo, seja para os usos doméstico, industrial
e/ou comercial, mais a ausência de outras opções de atividades econômicas para as populações locais nas áreas onde prevalece a semiaridez, traz consigo outras sérias consequências
que comprometem o ritmo de regeneração dos povoamentos florestais, a exemplo da degradação do solo.
As realidades supracitadas são similares e tão graves quanto as que acontecem em
relação à supressão da Caatinga no estado do Rio Grande do Norte (RN) visando acesso à
madeira para uso como recurso combustível. O consumo neste estado se dá, prioritariamente, por meio da queima direta, destacando-se o consumo pelo setor industrial e, neste, por
sua vez, a demanda é abastecida como resultado de uma exploração, em maior proporção, de
forma não planejada.
Dados da ASSOCIAÇÃO PLANTAS DO NORDESTE (2020) indicam que, atualmente, há
apenas 26 empreendimentos rurais comercializando madeira que é explorada sob MFS no estado do
RN, o que significa uma redução nos últimos dez anos de 37% no número de áreas que exploram e comercializam madeira dentro do estado do RN, sob a prática do manejo florestal sustentável. Ou seja,
uma vez que não houve redução no número de empreendimentos na cadeia produtiva industrial do
estado (considerou-se aqui o setor da indústria de cerâmica vermelha) que dependem deste recurso,
infere-se que o aumento das áreas em processo de desertificação tende à aumentar uma vez que, por
analogia, a exploração ilegal aumenta para suprir à necessidade deste, além das demandas dos setores
doméstico e comercial.
Dentro desse contexto, sugere-se que as áreas que são exploradas sob controle de fiscalização
realizada pelo órgão ambiental responsável no estado do RN, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA/RN), sejam unidades de experimentação para realização de pesquisas, incluindo unidades de conservação integral dentro da Caatinga Potiguar, de modo que seja seguro
apresentar projeto de lei referindo o estudo das características das madeiras das espécies nativas que
ocorrem em cada sítio, o que favorece a indicação do uso potencial, assim como o acompanhamento
da fitossociologia da vegetação ao longo dos anos e os estudos sobre prospecção da idade ideal de
corte, por região, relacionando-a às condições climáticas e aos dados de produção e produtividade
em lenho.
•

Ainda que o MFS seja considerado uma opção ideal no que se refere à sustentabilidade ambiental no processo de supressão florestal da Caatinga, há de levantar a
questão se em áreas sujeitas à desertificação, o manejo florestal sustentável é viá-
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vel, mesmo que resulte em maior número de trabalhos e renda, sem investimento
do produtor já que é um recurso da natureza, além da questão primordial, que é
o ritmo da regeneração natural mediante as condições climáticas tão específicas.
Este trabalho foi realizado atendendo à diretriz do Projeto Piloto de Combate à Desertificação, o qual foi implementado na região Seridó no estado do Rio Grande do Norte (RN),
Brasil. O objetivo do presente trabalho foi apresentar o resultado da experiência de atividades realizadas e voltadas ao combate e à mitigação de consequências resultantes, especialmente das ações antrópicas, em áreas suscetíveis à desertificação naquela região, priorizando
os eixos temáticos da preservação, conservação, manejo sustentável dos recursos naturais e
ampliação sustentável da capacidade produtiva.

2. PARCERIA ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE - UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS/ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MATERIAIS E O PROJETO GOVERNO CIDADÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO PILOTO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO

O presente trabalho é resultado da parceria consolidada a partir da ação do Governo do Estado do
RN, por intermédio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Estado do Trabalho, da habitação
e da Assistência Social (SETHAS), executores do Projeto Piloto de Combate à Desertificação, na região Seridó/RN. A parceria foi caracterizada a partir da efetivação do Termo de Cooperação Técnica
datado de 03/12/2018, para desenvolvimento de ações referentes ao ensino, pesquisa e extensão, integrando os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN/UAECIA/EAJ) às diversas atividades,
como parte do cronograma do projeto, realizadas nas nove comunidades contempladas, sendo três em
cada município, a saber: Carnaúba dos Dantas/RN, Parelhas/RN e Equador/RN.
O escopo do trabalho foi o acompanhamento da implantação de um sistema de manejo florestal
sustentável na Caatinga Potiguar, na Associação de Desenvolvimento Rural Beira Rio, localizada
no sítio Beira Rio, município de Parelhas/RN, visando à exploração e à comercialização da madeira
como fonte de energia renovável como alternativa sustentável para aliar conservação dos recursos
naturais à geração de renda para as comunidades assistidas pelo projeto, conforme termos estabelecidos no PARECER TÉCNICO 2019 – IDEMA/SETOR FLORESTAL, Processo: 22400261, emitido
pelo Instituto de Defesa do Meio Ambiente/RN (IDEMA/RN), órgão ambiental responsável por este
controle no estado do RN e, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH).
No âmbito acadêmico o trabalho foi realizado sob a orientação da Professora Dra. Rosimeire
Cavalcante dos Santos, Engenheira Florestal, Docente e Pesquisadora de ensino superior da UFRN
- SIAPE: 1880266, Coordenadora do Grupo de Estudos em Energia da Biomassa (GEEB/UFRN) e
membro do Laboratório de Estudos da Madeira (LABEM/UFRN).
Por meio de processo seletivo, a Professora orientadora elegeu a aluna Fernanda de Macedo Silva,
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do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica da UFRN, como bolsista do Projeto Piloto de
Combate à Desertificação para atuar de acordo com as diretrizes do projeto e de forma geral, participar das seguintes ações:
•

Visitas Técnicas de Acompanhamento: Visitas realizadas aos beneficiários para acompanhamento das ações e projetos implementados, coletar documentos ou dados necessários quando
solicitados, verificar o desenvolvimento social de cada família, entre outros; Visitas realizadas
às associações com intuito de discutir a gestão de cada ação implantada (campo de palma, barragem subterrânea, reuso de águas, biodigestor, viveiro, entre outras); termos de convivência,
contrapartida, entre outros.

•

Oficina de Aprendizagem: Atividades coletivas nas associações contempladas pelo projeto
com temas como: Gestão da Associação (social, práticas de associativismo), Práticas Ambientais (sistemas de reuso de águas; sistemas agroflorestais, barragens subterrâneas, obras de contenção e proteção do solo, cercas vivas, biodigestores, cadastro ambiental rural, entre outras).

•

Assessoria Técnica: Orientações nas ações de Manutenção e Manejo do Sistema Agroflorestal;
Educação Ambiental; Reciclagem de Resíduos Sólidos e acompanhamento da implantação do
Manejo Florestal Sustentável na Comunidade Beira Rio (Sendo este o escopo do trabalho
resultante desta parceria), no município de Parelhas/RN.

•

Intercâmbios de Visita: Sistema Agroflorestal da Associação ACAMBRAMM/Carnaúba dos
Dantas/RN.

•

Dias de Campo: Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, Coleta de Sementes de Espécies Nativas, Socialização das práticas exitosas.
3. ÁREAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO PILOTO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO - ESTADO DA ARTE SOBRE DESERTIFICAÇÃO NA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - DESTAQUE PARA A ÁREA DE ESTUDO

No Projeto Piloto de Combate à Desertificação do Seridó/RN foram estabelecidos os critérios
de seleção para a escolha das áreas a serem contempladas pelas práticas referentes às diversas ações.
Conforme citado anteriormente, os municípios selecionados e situados na região do Seridó/RN foram: Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Equador, uma vez que estes apresentam características de áreas
visíveis com degradação ambiental maximizada e onde os efeitos da conjugação de variáveis naturais
e humanas se evidenciam de forma clara, deixando transparecer no espaço a deterioração das relações
socioambientais (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a, op. cit., p. 53).
Mas, na realidade, seis municípios compõem a área considerada como Núcleo de Desertificação na região do Seridó/RN, a saber: Acari, Carnaúba do Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador e
Parelhas. Esses municípios, exceto Equador, fazem parte do Polo Cerâmico do Seridó e há também
registros históricos de práticas inadequadas em atividades relacionadas à agricultura, à pecuária, ao
cultivo de algodão, fatos estes que cooperaram para um quadro ambiental bastante fragilizado, atual-
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mente, nesses locais (ARAÚJO, J.A & SOUZA, R.F, 2017). No presente, as atividades de base mineral, sobretudo a produção de cerâmica vermelha, estão incrementando ainda mais esse quadro, devido
ao consumo de lenha (madeira) e argila (ADESE, 2008; RIO GRANDE DO NORTE, 2010).
Trazendo a atenção para algumas características do estado do Rio Grande do Norte, este
abrange uma área de 52.811.047 km², com 167 municípios e população de 3.168.027 habitantes,
sendo 2.464.991 na zona urbana e 703.036 na zona rural (IBGE, 2010a). As economias fundadoras
do estado foram a cana-de-açúcar, no litoral (primeira atividade econômica que serviu de base para o
povoamento), a pecuária, da qual surgiram as primeiras fazendas de criatório implantadas no sertão,
no início do século XVIII, e a economia algodoeira no espaço sertanejo, que foi objeto de exportação
(FELIPE; ROCHA; CARVALHO, 2011).
No Rio Grande do Norte, as áreas suscetíveis à desertificação (ASD), ou seja, aquelas onde
o processo pode vir a ocorrer, equivalem a 95,21%, compreendendo 159 municípios dos 167 existentes, destes 143 pertencem ao semiárido, 12 ao subúmido seco e 3 às áreas do entorno, totalizando
51.519,01 km², dos quais 2.792,418 km2 abrangem o Núcleo de Desertificação do Seridó (ARAÚJO,
J.A & SOUZA, R.F, 2017). Suas áreas degradadas resultam de atividades agropastoris, mineradoras,
ceramista, salineira (RIO GRANDE DO NORTE, 2005; SILVA NETO, 2012).
A região fitogeográfica do Seridó abrange uma área de 2.987 km² com 260 mil habitantes.
Essa área combina a escassez de água e pouca expressividade dos processos pedogenéticos que originam uma vegetação arbustiva pouco densa e de porte baixo típica da caatinga hiperxerófila, com
herbáceas que crescem apenas na estação chuvosa (PEREZ-MARIN, 2012).
O estudo de Bezerra et al. (2011) analisou e identificou, por meio da técnica de espacialização,
áreas propícias ao processo de degradação ambiental que resultam na desertificação. Percebeu-se
que a região semiárida do RN está sendo afetada e que os municípios mais propícios aos processos
de desertificação são os localizados nas microrregiões de Angicos, Agreste Potiguar, Baixa Verde,
Borborema Potiguar, Macau, Mossoró, Médio Oeste, Serra de Santana, além do Seridó Ocidental e
Seridó Oriental, os quais são os mais impactados.
De acordo com o estudo de Morais et al. (2010), a cartografia da desertificação no Rio Grande
do Norte referenda a correlação estabelecida entre o fenômeno e a área do ecossistema da caatinga, ou
seja, sob o domínio do semiárido. Tem-se um quadro em que apenas a microrregião do Litoral Sul, ou
seja, 2,4% da superfície potiguar, não demonstra susceptibilidade à desertificação. No outro extremo,
situa-se a região do Seridó, onde o nível intenso de degradação da terra conferiu o reconhecimento da
existência de um núcleo de desertificação.
3.1 A Região do Seridó Potiguar
A região do Seridó/RN está localizada na Mesorregião Central Potiguar, sendo composta por
duas microrregiões, Seridó Ocidental (7 municípios) e Seridó Oriental (10 municípios). Juntos, esses
17 municípios possuem população de aproximadamente 215.896 habitantes, de acordo com dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Macêdo (2012) enfatiza que, historicamente, o Seridó/RN se constituiu sob a economia pecuarista. Ostensivamente, foram as atividades
pastoris que moldaram a história seridoense, de forma quase absoluta, até o final do século XIX.
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A partir do século XX, mudanças começaram a surgir na região, nos contingentes populacional e econômico. Os espaços urbanos foram se ampliando, bem como o setor terciário. Desse
modo, estabeleceu-se a coexistência entre antigas e novas economias, destacando-se a produção de
cerâmica vermelha que obteve significativo crescimento, apesar de ser extremamente danosa ao meio
ambiente. Além disso, as cidades se expandiram e se multiplicaram, estradas foram construídas e
muitas alterações foram impressas ao espaço. Neste processo, elevaram-se as demandas em relação
aos recursos naturais, mas também foram ampliadas as possibilidades de intervenção do homem no
espaço empregando-se tecnologias. Todavia, já são notáveis os sinais de descompasso entre os recursos naturais disponíveis e o atendimento às demandas sociais (MORAIS, op. cit. p. 75, 2010).
Identifica-se que as principais atividades econômicas da região Seridó/RN foram causadoras
de um quadro ambiental crítico, sendo consideradas como primícias da degradação na região, como
a pecuária e a cotonicultura. Atualmente, as atividades de base mineral, com destaque para a cerâmica vermelha, vêm agravando ainda mais esse quadro. “A extração de argila de solos de aluviais,
tendo como destino a produção ceramista, foi apontada como causa principal da desertificação” (RIO
GRANDE DO NORTE, 2010, op. cit., p. 31).
No entanto, a retirada da vegetação para abastecer os fornos não só das cerâmicas, como também das indústrias de panificação, caieiras, carvoarias, queijeiras, entre outros, contribui para o avanço da degradação na região, haja vista que “o conjunto dessas atividades explora da natureza a sua
principal fonte energética – lenha, de maneira indiscriminada” (ADESE, 2008, não paginado). Vale
ressaltar a ausência de políticas públicas que atendam à convergência entre as questões ambientais e
sociais daquela região, em particular.
O setor ceramista teve um crescimento significativo a partir da década de 1980. De acordo
com Rio Grande do Norte (2005b, op. cit.), em 1980, as estatísticas sobre a região do Seridó registravam apenas 8 unidades de produção de telhas e tijolos, utilizando-se de um processo de produção
artesanal. No ano 2000, contava-se com 71 cerâmicas. Em 2007, de acordo com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE), o número de cerâmicas era de 82 unidades fabris. No
ano de 2013, a região do Seridó/RN possuía 99 cerâmicas em atividade, que correspondiam à 53%
do número de unidades no estado, caracterizando-se como a região do RN que concentrava o maior
número de cerâmicas e produzia 57% do total de peças cerâmicas do estado (SEBRAE/RN, op. cit.).
SCHWOB et al. (2017) referiram que o RN possuía, naquele ano, 186 empresas ativas produzindo cerca de 111.000 milheiros/mês, sendo 54% correspondentes à produção de telhas, 42% à
tijolos/blocos de vedação e 4% à outros produtos. No RN esta atividade consome cerca de 103.000
m³/mês de lenha, correspondendo a 50% da lenha de planos de manejo da Caatinga e outros 50%
de resíduos florestais, como as madeiras de algaroba e da poda do cajueiro (SCHWOB et al., 2017).
Segundo Silva (2017), estas empresas estão dispostas em todo o estado do Rio Grande do Norte, mas
concentram-se em três principais pontos, conhecidos como polos ceramistas, sendo estes localizados
próximo à grande Natal, na região do Seridó e no Vale do Assú, estes dois últimos marcados pela
maior presença dessas empresas (Figura 1).
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Figura 1. Distribuição das indústrias de cerâmica vermelha no Rio Grande do Norte. (Fonte:
Adaptado de SILVA, 2017).
Dentro da realidade atual do Seridó Potiguar a atividade ceramista é responsável pela mudança significativa da economia na região, bem como pela geração de vários de empregos diretos
e indiretos. Por outro lado, a demanda de recursos naturais que esse tipo de atividade requer pode
estar contribuindo para as formações dos núcleos de desertificação existentes no Nordeste brasileiro,
reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b).
Dessa forma, considerando a necessária convergência entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais, o estado do RN necessita de intervenções nas políticas públicas baseadas em pesquisa aplicada e em parcerias com as Universidades e Institutos de Pesquisa para responder sobre a
dinâmica do Bioma a depender da região do estado, além de investir na modernização e tecnologia
dos fornos no setor de cerâmica vermelha. O que ocasionará, entre outros benefícios, a redução do
consumo de madeira para uma mesma produtividade e redução nas emissões de gases e particulados.
Estas serão ações que basearão as ações a serem executadas visando o combate à desertificação não
só na região do Seridó, mas, também, em todo estado do RN.
Fazer uso da madeira como fonte de energia caracteriza-se como uso nobre e moderno e é
energia renovável com possibilidade de renda para o produtor rural, desde que, como acontece para
qualquer recurso natural, a extração seja feita sob planejamento, pois é uma fonte renovável e de baixo impacto ambiental quando considera-se o processo de combustão de um combustível de origem
orgânica.

4. A PRÁTICA DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
A finalidade do manejo florestal é conseguir que as florestas forneçam continuamente benefícios
econômicos, ecológicos e sociais, mediante um planejamento mínimo para o aproveitamento dos
recursos madeireiros e não madeireiros disponíveis (GAMA; BENTES-GAMA; SCOLFORO, 2005).
Para tanto, o manejo florestal sustentável é um processo de gerenciamento e planejamento florestal,
no sentido de analisar as melhores ações para uma resposta socioeconômica e ambiental favorável a
médio e longo prazo (CARIELLO, 2008). Os principais objetivos do MFS são a produção de bens
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madeireiros, não-madeireiros ou serviços ambientais.
Para a submissão, aprovação e implementação de um plano de manejo florestal são necessários
procedimentos técnicos e administrativos, de acordo com a legislação vigente. De acordo com o
MMA (2008), os procedimentos fundamentais no Bioma Caatinga incluem:
a)
Definição da área a ser manejada, com demarcação e indicações das
respectivas classes de uso de solo da propriedade, ou seja, o mapeamento da área a ser
manejada, da área de preservação permanente (APP), áreas produtivas (agricultura,
plantios florestais e/ou pastagens) e demais atividades ou estruturas físicas existentes.
b)
Inventário Florestal, com o quantitativo e qualitativo das espécies
existentes na área a ser manejada (quantidade, tamanho e identificação das árvores
e o volume utilizável - tecnicamente denominado estoque). Para o inventário são
instaladas parcelas amostrais, onde são medidas todas as árvores nesta amostragem.
Essas parcelas são distribuídas na área a ser manejada e oferecem, no seu conjunto,
uma representação da área total.
c)
Estimativa do crescimento, pela mensuração contínua do crescimento
do estoque florestal ao longo do tempo. O Incremento Médio Anual – IMA é a forma
mais utilizada para expressar o crescimento médio, normalmente em volume de
madeira por hectare e por ano, em metros cúbicos ou metros estéreos (metro de lenha
empilhada). Conhecer o crescimento é fundamental para definir o período necessário
para obtenção do rendimento máximo do produto desejado de forma sustentada. Este
período é o ciclo de corte, ou o número de anos entre um corte e o seguinte.
d)
Técnicas de intervenção florestal, sendo os mais aplicados o corte raso
e o corte seletivo, com maior destaque para o primeiro, no Bioma Caatinga. Para cada
espécie devem ser aplicados tratos silviculturais que garantam a sustentabilidade da
produção.
e)
Definição do arranjo da exploração da área a ser manejada, ao dividir
a área em Unidades de Produção Anual (UPA) ou Talhões. O número de talhões é
normalmente igual ao ciclo de corte, que é o tempo necessário para a vegetação se
recuperar.
f)Tratos silviculturais, sendo os principais no manejo florestal do Bioma
Caatinga, o controle da rebrota e controle de espécies invasoras.
Para que o manejo seja oficializado junto aos órgãos ambientais competentes, o interessado
deverá apresentar o “Plano de Manejo Florestal Sustentável” da área, composto pelas informações
apresentadas acima, além de toda a documentação exigida por lei, como a regularidade da propriedade e
do proprietário. O Plano de Manejo Florestal deverá ser elaborado e acompanhado por um profissional
habilitado que assume formalmente a responsabilidade técnica pelo mesmo. Após ser protocolado
no órgão ambiental competente, o Plano de Manejo será analisado tecnicamente, incluindo vistoria
de campo. Se houver necessidade serão exigidas modificações no documento apresentado. Com a
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aprovação, poderá ser iniciada a exploração do primeiro talhão. A cada 12 meses, o responsável
técnico deve apresentar o relatório técnico anual e o detentor do Plano de Manejo deverá solicitar
autorização para continuar o manejo no ano seguinte (MMA, 2008).
A nível do Estado do Rio Grande do Norte, tem-se a lei complementar Nº 272, de 3 de março
de 2004 que dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente e em seu Art. 3º, o inciso
III, estabelece critérios e padrões de qualidade ambiental, além de normas relativas ao uso e manejo de
recursos ambientais que, mantido o equilíbrio ambiental, atendam às necessidades e peculiaridades do
Estado. Sendo complementado pelo inciso IV, incentivar e difundir o desenvolvimento de pesquisas e
tecnologias orientadas para o uso sustentável dos recursos ambientais (RIO GRANDE DO NORTE,
2004).
No RN, o principal uso da madeira proveniente dos PMFS é o uso energético. Para o uso
energético, a madeira é comumente chamada de lenha, sendo, historicamente, empregada como fonte
de energia, no aquecimento e cocção de alimentos. Posteriormente, passou a ser utilizada como combustível em todas as suas formas (sólido, líquido e gasoso), em processos diversos, como térmico,
mecânico e elétrico (BRITO, 2007). Assim, com relação à utilização da vegetação, a proporção listada quanto a algumas categorias de importância para o uso de espécies da Caatinga se dá da seguinte
maneira: construção (70,49% das espécies), medicamentos (65,57%) e combustível (54,91%) (SANTOS; ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 2007). No entanto, dados do IDEMA (2018) evidenciam que,
para todos os planos de manejo vigentes, o destino é para lenha, ou seja, uso energético.
Diversos estudos de inventários foram realizados nos últimos anos em áreas de Caatinga,
fornecendo importantes informações sobre o número de indivíduos por hectare, área basal ocupada e
riqueza florística. No entanto, existe uma escassez de estudos sobre regeneração natural nessa vegetação, e tais conhecimentos são essenciais para a elaboração e aplicação correta dos planos de manejo
e tratamentos silviculturais, permitindo uma exploração florestal (ALVES JUNIOR et al, 2013). Uma
vez que o manejo sustentável de florestas tem como função promover a reposição e regeneração natural das espécies de forma a assegurar futuramente a produtividade e conservação da floresta, evitando
e/ou minimizando prejuízo às produções (GÓMEZ, 2011).
Segundo a Associação Plantas do Nordeste (2017), no Estado do Rio Grande do Norte, encontravam-se cadastrados 62 planos de manejo florestais, no entanto, para o mesmo ano, o IDEMA (2018)
informou que apenas 21 (Tabela 1) permaneciam com a licença vigente até o início do ano de 2018.
Tabela 1. Empreendimentos/localizações dentro do RN que comercializam madeira sob PMFS
com licenças vigentes até 16/03/2018.
Empreendimento

Município

Fazenda Horizonte
Fazenda Dona Elvira
Fazenda Baixa da Oiticica
Jarleno Braz Galvão

Campo Grande
São José de Mipibu
Upanema
Acari
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Fazenda Serra da Volta
Fazenda Massapê
Fazenda Lagoa de Pedra
Fazenda Milhã/Poço da Pedra
Sítio Tirol
Fazenda Itapitanga
Fazenda Espera
Fazenda Santa Maria
Fazenda Riacho do Cabra
Fazenda Regalia
Chanteaubriand Suassuna Carneiro
Fazenda Dominga
José Algusto Galvão Pereira
Fazenda Guarita
Fazenda Castelo
Fazenda Santa Zélia
Fazenda Solidão

Angicos
Carnaubais
São José do Campestre
João Câmara
Caraúbas
São Gonçalo do Amarante
Angicos
Caiçara do Rio dos Ventos
Santa Cruz
São José do Campestre
Rodolfo Fernandes
Caicó
Currais Novos
Tangará
Paraú
Pendencias
Serra Negra do Norte
Fonte: IDEMA (2018)

Na Tabela 2 estão apresentados dados referentes à produção média (m3/ha) em áreas sob Plano
de Manejo Florestal Sustentável vigentes no RN, de acordo com dados levantados em referências
bibliográficas e acervo de empresa privada de consultoria florestal. Observa-se que as áreas apresentam
diferentes capacidades produtivas e diferentes capacidades de regeneração, ou seja, diferentes ritmos,
conforme a localização/idade do povoamento.
Tabela 2 – Produção média de áreas sob Plano de Manejo Florestal vigentes no RN.
Fazenda

Idade

Dominga

20.0

Milhã/Poço da Pedra

12.3

Milhã/Poço da Pedra

9.3

Milhã/Poço da Pedra

7.2

Milhã/Poço da Pedra

6.6

Belo Monte

16.0

Estrela do Norte

15.0

São Pedro

15.0

Riacho do Cabra

15.0

(anos)

Produção Média (m³/ha)

IMA

Tipo de

(m³/ha.ano)

corte

14.89
29.05
3.95
1.24
1.04
49.71
40.29
60.88
38.50

0.74
2.36
0.42
0.17
0.16
3.11
2.69
4.06
2.57

Fase

Referência

Seletivo

Momento de corte

Santos et al. (2013)

Seletivo

Em regeneração

Carvalho (2018)

Seletivo

Em regeneração

Carvalho (2018)

Seletivo

Em regeneração

Carvalho (2018)

Seletivo

Em regeneração

Carvalho (2018)

Seletivo

Momento de corte

Santos (2019)

Seletivo

Momento de corte

Santos (2019)

Seletivo

Momento de corte

Santos (2019)

Seletivo

Momento de corte

Morais (2020)

Logo, reforça-se a sugestão de que deve haver outro direcionamento para a definição do ciclo
de corte correto em cada área, de acordo com a capacidade produtiva de cada local. Atualmente,
não se adotam estimativas de crescimento que levassem em conta os fatores do local, assumindo
indistintamente o ciclo de corte de 15 anos (MEUNIER et al., 2014). Associado à isto há a necessidade
de trabalhos de extensão de modo que se possa conscientizar a população e os empresários acerca da
adesão às práticas de uso sustentável desses recursos e a colaboração para a implementação de novas
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políticas públicas voltadas para a gestão e o manejo adequado do uso do solo, da vegetação e da água.
Essa situação é ainda mais incerta ao manejar áreas em processo de desertificação. O
processo de desertificação é um tipo de degradação ambiental, que tem origem do desequilíbrio
natural, posto que a retroalimentação negativa do ecossistema não seja recompensada por completa
pela retroalimentação positiva, no que diz respeito à degradação do solo, da fauna, da flora e dos
recursos hídricos, resultando em perda da qualidade de vida das populações atingidas (NIMER, 1988;
MATALLO JUNIOR, 2001).
Para evitar este processo, este trabalho de acompanhamento foi realizado em uma das
associações contempladas pelo projeto. O acompanhamento das ações de implantação de um Plano
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Caatinga Potiguar para o uso com fins de geração de
energia renovável foi analisada pela equipe do projeto, sugerindo novas investigações para subsidiar
as políticas públicas para a prática do manejo florestal sustentável nestas áreas.
5. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO FLORESTAL COMO AÇÃO DO PROJETO
PILOTO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO

Esta ação foi direcionada à Associação de Desenvolvimento Rural Beira Rio localizada na zona
rural da cidade de Parelhas/RN, mais especificamente no Sítio Beira Rio. A área total da propriedade é de 208,22 hectares, onde apenas 60,15% desse total estão aptos ao manejo florestal sustentável, conforme dados apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Uso atual da Propriedade Beira Rio
Tipo de Uso
App 01
App 02
Corpo D’agua 01
Corpo D’agua 02
Estradas e caminhos
Área Consolidada
Manejo Florestal Sustentável - MFS
Reserva Legal
Área Total do Imóvel
Fonte: Plano de Manejo Florestal Fazenda Beira Rio, 2018.

Área (ha)
24,7
1,10
5,57
0,18
1,68
4,61
125,23
45,07
208,22

%
11,90
0,53
2,67
0,09
0,81
2,21
60,15
21,65
100,00

De acordo com a autorização para implementação e execução das ações sob Manejo Florestal Sustentável na propriedade, a área da fazenda está apta ao manejo florestal e a supressão será realizada sob

corte raso, com a retirada de todas as árvores, respeitando o ciclo de corte inicial de no mínimo 15 anos,
conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01 de 25 de julho de 2009.
A propriedade apresenta vegetação com potencial volumétrico de biomassa (lenha) da ordem de
3.663,22 m³, rendimento de 29.3 m³/ha e energia equivale a um potencial de 16,38x 106 Mcal, disponíveis para aproveitamento, dentro de uma base de sustentabilidade que se dará através de um Plano
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de Manejo Florestal Sustentado (Plano de Manejo Florestal Fazenda Beira Rio, 2018).
Em setembro de 2019, por meio do parecer técnico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável
e Meio Ambiente-IDEMA, processo n° 22400261, foi autorizado a UPA 1, de 65,44 ha para exploração
florestal sustentável (Plano de Manejo Simplificado).
A vegetação da área é caracterizada por uma densidade de 2.267 indivíduos por hectare e
área basal de 5,42 m²/ha. O volume estimado foi de 21,48 m³/ha (±11,9% a 90% de probabilidade). A
análise da estrutura da população demonstra que 97,79 % dos indivíduos se encontram na classe de
DAP (1,5 a 7,5 cm), o que representa 88,90% do volume empilhado. Esse resultado é um indicativo
de que a área encontra-se em estágio de sucessão. A altura média encontrada para todas as árvores foi
de 3,51 metros. Dentre as técnicas de exploração, adotou-se práticas coerentes para PMFS: não aplicação de fogo na área; corte das árvores a uma altura aproximada de 30cm do solo; não utilização de
equipamentos que danificam o sistema radicular das árvores; rebaixamento dos tocos para preparação
de carreadores, aceiros e estradas para escoamento da produção.
A área foi subdividida em 2 talhões ou UPAs (Unidades Produtivas Anuais), com áreas de
dimensão de 59,79 ha e 65,44 ha. Tal medida garante renda ao produtor por apenas dois anos, seguido
de pousio da área durante o período mínimo de regeneração de 15 anos.
As medidas mitigadoras propostas incluem a permanência das galhadas como cobertura do
solo, não utilizar fogo, baixa densidade de cabeças de gado a serem colocadas na área após a exploração, conforme Art. 14º da IN 03/2001 do MMA.
A viabilidade econômica para a exploração da área foi de R$ 132.829,00, sendo 77% com a
venda de lenha e 23% com a destinação para estacas.
Há de se ter atenção especial para as áreas sujeitas à desertificação quando da proposição de
implantação do PMFS, uma vez que este pode não ser viável considerando-se a condição de aridez,
como a observada para a região do Seridó/RN, a qual é caracterizada por uma grave falta de água, a
ponto de limitar e/ou impedir a regeneração natural do ambiente.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultado da observação da implantação do Sistema de Manejo Florestal Sustentável
(SMFS), considerou-se que: há de se ter atenção especial para as áreas suscetíveis à desertificação
quando da proposição de implantação do SMFS, uma vez que este pode não ser viável considerando-se a condição de semiaridez, como a observada para a área em estudo localizada na região
do Seridó do RN, a qual é caracterizada por uma grave escassez de água, a ponto de limitar e/ou
impedir a regeneração natural do ambiente após o corte raso da floresta; sugere-se, nesta área avaliada, assim como em todas as outras onde há o SMFS no estado do RN a implantação de parcelas
permanentes de modo a se fazer possível avaliar e monitorar os estoques e dinâmicas de biomassa
(especialmente a produção/regeneração de madeira), porcentagens de carbono disponível e de
nutrientes na vegetação nativa da Caatinga que encontra-se sob manejo florestal sustentável, inclusive monitoramento por meio de estudos dos solos. Assim sendo, a Universidade e o Governo
do Estado poderão elaborar ações que resultarão em respostas de modo a ser possível inferir, para
cada região dentro do estado do RN, qual o ciclo de corte que se aplica como “sustentável” para
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as condições locais, uma vez que, atualmente, o ciclo de corte estabelecido por lei é de 15 anos,
independente da condição edafoclimática local e quais intervenções se aplicam ao manejo e conservação do solo nas diferentes regiões.
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