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Introdução
Este trabalho visa compreender melhor o papel que teve a Convenção das Nações Unidas
para Combate à Desertificação (UNCCD) no Brasil, tanto do ponto de vista da formulação de
políticas públicas para o setor como também da mobilização da sociedade civil notadamente
no Nordeste Brasileiro, onde o tema da desertificação tem uma especial relevância. O
processo de mobilização que levou o Brasil a se envolver no tema contou com participação
decisiva de entidades da sociedade civil em um contexto de gradativa redemocratização do
Brasil.
A sociedade civil e a COP3 no Recife – marco inicial
A terceira Conferência das Partes da UNCCD (COP-3), ocorreu em Recife em setembro de
1999. Ainda que naquele momento o foco principal ainda erao progresso da implementação
da Convenção na África, ela catalisou uma ampla mobilização da sociedade civil no Brasil,
notadamente no Nordeste Semiárido. Pode-se dizer que naquele momento houve mais
influência da COP sobre o Brasil do que do Brasil sobre a COP.
A sociedade civil começou a se mobilizar muito tarde, principalmente por falta de informação
em relação a Conferência. No entanto, em poucos meses foram realizados uma série de
seminários setoriais, junto ao movimento sindical, academia, municípios, ONGs, e outros
organizados microrregionalmente. Esses eventos resultariam em documentos base
paracompor uma versão preliminar das propostas da sociedade civil brasileira.
O processo de articulação retomou as estratégicas definidas em 1993 durante a ocupação da
SUDENE(FORUM NORDESTE, 1993), levando a uma retomada e ampliação do próprio

processo de articulação sob a liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais em uma
parceria de sucesso com as ONGs que atuavam pelo desenvolvimento rural. A ideia de se
retomar esta articulação recolocou a Região Semiárida na pauta do desenvolvimento regional
Brasileiro.
A retomada da articulação levou à organização de um fórum paralelo simultaneamenteà
Conferência do Recife, onde se plantou a semente da Articulação no Semiárido Brasileiro a
ASA.
Das diretrizes até a política nacional de desertificação
As mobilizações e articulações realizadas a partir da COP3 nas esferas públicas e da sociedade
civil levaram a transformações irreversíveis no que se refere a introdução do tema da
desertificação no Brasil.
O Governo Brasileiro pode então contar com um envolvimento da sociedade para elaboração
de políticas. Colaboraram para isso o processo de redemocratização do país e aumento dos
canais de diálogo estabelecidos a partir da constituição de 1988.
A partir dos documentos precursores (FORUM NORDESTE, 1993; MMA/PNUD/FGEB, 1998), o
diálogo com a sociedade civil prosseguiu no âmbito da Articulação do Semiárido Brasileiro,
permitindo ao Governo Brasileiro honrar com seus compromissos diante da UNCCD. Foi
criada no âmbito do Ministério do Meio Ambiente um grupo executivo encarregado da
elaboração do PAN Brasil. Em 2005 foi publicado o Programa de Ação Nacional de Combate à
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAN-Brasil(MMA/SRH, 2005), cujos aspectos
principais são:
•
•
•
•

Redução da Pobreza e da Desigualdade com especial atenção aos programas de
seguridade social.
Reestruturação Fundiária nas áreassuscetíveis a desertificação, para reduzir a pressão
sobre as terras.
Reforça à educação básica
Fortalecimento da Agricultura Familiar e Segurança Alimentar com ampliação
sustentável da capacidade produtiva.
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A gestão participativa é um ponto forte o que pode abrir caminho para se refinaros
indicadores e os critérios para zoneamento ecológico-econômico, base para um futuro
Sistemas de Alerta Precoce.
Este documento, ainda que publicado em 2005, continuou em tramitação no congresso
nacional e foi aprovado no senado federal e encaminhado à câmara (SENADO FEDERAL,
2007). O Projeto de Lei 2447/07, do Senado, que torna lei a Política Nacional de Combate à
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e cria a Comissão Nacional de Combate à
Desertificação (CNCD).Após um longo debate, de quase 10 anos, oPlenário da Câmara dos
Deputados aprovou com mudançaso projeto no dia 25 de fevereiro de 2015(PIOVESAN,
2015).
Um novo momento talvez esteja próximo, quando o projeto será encaminhado para a sanção
da Presidência da Republica, e terá enfim força de lei.
Perspectivas do debate no âmbito da UNCCD
Com a nacionalização do debate, houve um afastamento da sociedade civil e do governo
brasileiro das relações com a UNCCD. No entanto, as contribuições da Sociedade Civil
Internacional na COP-11 apresentam importantes questões para os debates da UNCCD nas
próximas conferências (UNCCD, 2013). Parte destas preocupações dizem respeito direto ao
caso brasileiro. Dentre elas destacam-se:
Reforço a abordagem bottom-upe foco nas pessoas - há uma insistência para que a UNCCD
mantenha-se construindo referencias pela base, ao invés de transferir o enfrentamento da
desertificação para planos globais de governança. Isso ajudaria a manter o foco nas pessoas e
comunidades afetadas pela desertificação.
Há uma polêmica sobre as credenciais de observadores concedidas a representações de
empresas que possuem atuação em segmentos econômicos que contrariam a luta contra a
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desertificação, notadamente as empresas de mineração e as que produzem e manipulam
organismos geneticamente modificados.
Um outro ponto de embate refere-se às comunidades tradicionais. Nenhuma mineração deve
ser permitida em parques nacionais, áreas protegidas e outros ecossistemas sensíveis em
zonas áridas. Em qualquer caso, as operações de mineração deveriam prever a compensação
para os afetados, incluindo as populações indígenas e tradicionais, que perdem suas terras.
Para tanto é preciso fazer cumprir a decisão de fechamento de minas e estabelecer fundos
para a reabilitação de áreas de mineração após o encerramento das suas atividades.
Por fim segue a demanda de que haja apoio financeiro para as organizações sociedade civil,
para que possam oferecer às comunidades locais uma maior capacidade de documentar estas
boas práticas de combate à desertificação.
Conclusões
Seria possível reconectar o debate no Brasil com os que vem sendo desenvolvidos no âmbito
internacional? As expectativas em relação ao Brasil hoje são de uma inserção nos debates
internacionais crescentemente como Upper-middle-income Country. Neste cenário, qualquer
retomada de diálogo entre a sociedade civil do Brasil com a esfera da UNCCD deverá levar em
conta este novo perfil. Certamente a experiência de construção do PAN no Brasil poderá
servir de referência para uma eventual colaboração Sul-Sul no âmbito da desertificação.
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