
II Encontro de Estudos

 e Iniciativas de Combate a 

Desertificação no Ceará

25 a 27
março

2020

PALESTRAS, TRABALHOS ACADÊMICOS,

CONFERÊNCIAS, PESQUISADORES 

N A C I O N A I S  E  I N T E R N A C I O N A I S 

Foto JP Martins

R
e

a
li

za
çã

o

P
a

rc
e

ir
o

s 
in

st
it

u
ci

o
n

a
is

A
p

o
io

Local:  Auditório da Faculdade Cisne 
Av.  Av. Dr. Antônio Moreira Magalhães, 453.

Jardim Monólitos. Quixadá – Ceará 

Caderno de Programação



II ENCONTRO DE ESTUDOS 

E INICIATIVAS DE COMBATE

A DESRTIFICAÇÃO NO CEARÁ 

Realização

25 A 27
MARÇO
DE 2020

Quixadá-Ceará



II ENCONTRO DE ESTUDOS E INICIATIVAS DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO CEARÁ |  Quixadá-Ceará

01

Apresentação

 O II Encontro de Estudos e Iniciativas de Combate a Desertificação (EICD) 2020, que será 

realizado de 25 a 27 de março de 2020, na cidade de Quixadá. Trata-se de um esforço para que a 

temática desertificação possa ser pautada como política pública pelos poderes municipais, estadual e 

federal, numa ação de governos, sociedade civil organizada e comunidade cientifica de forma a 

promover a integração da política de recursos hídrico e meio ambiente, criando estratégias de ação 

para recuperação de nossa bacias hidrográficas, proteção de áreas de preservação permanente (APP) 

de nossos rios, e mitigação dos efeitos da desertificação. Os efeitos da desertificação estudados e 

conhecidos em três micro regiões do Ceará, conforme a Convenção das Nações Unidas para o Combate 

à Desertificação (UNCCD),  às Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASDs) no Ceará, são: Irauçuba e 

Centro Norte, Sertões do Médio Jaguaribe e Sertões dos Inhamuns (PAE-CE, p. 72,73 2010)

Objetivo Geral

 Discutir estratégicas de elaboração de políticas públicas para o controle e mitigação da 

desertificação, estabelecer uma agenda de compromissos envolvendo sociedade civil, poder público 

eacademia para superação dos desafios. 

Objetivos Específicos

Ÿ Estabelecer um compromisso das instituições públicas e sociedade civil na definição de estratégias 

para superação dos efeitos da desertificação no semiárido nordestino. 

Ÿ Conhecer as experiências mitigadoras da desertificação no Nordeste brasileiro; 

Ÿ Discutir as causas, os efeitos e os impactos da desertificação sobre os recursos naturais;
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Metodologia

 As apresentações de cada palestrantes, terá duração de 30 minutos, prorrogados até 10 

minutos para conclusão. As intervenções serão de até dois minutos para garantir ampla participação. 

 Todos(as) inscritos no evento terão a opção de escolher a apresentação de experiência, 

pesquisa e temática estudada, distribuída em 08 salas. Cada sala, deverá contar com a média de 30 

participantes. 

 O evento está estruturado em 04 plenárias, sendo plenária de abertura; 02 conferências 

temáticas; 02 mesas redondas para discussão técnica e política de temas específicos, que fortaleça 

análise da desertificação e a plenária final de consolidação de encaminhamentos do último dia do 

evento. 

 Todos os inscritos terão direito a certificados de participação no evento. Os participantes que 

apresentarem trabalhos científicos, bem como os colaboradores: conferencistas, palestrantes, 

coordenadores de mesa e relatores. Os certificados serão expedidos pela FACULDADE CISNE.

Público-Alvo

 Profissionais técnicos de instituições públicas inseridos na políticas de recursos hídricos e Meio 

ambiente do Ceará; membros de Comitês de Bacias Hidrográficas do Ceará; Organizações não 

governamentais que trabalham a temática; estudantes e professores; pesquisadores; agricultores  e 

técnicos experimentadores que desenvolvem ações de mitigação dos efeitos da desertificação.  

Palestrantes e Conferencistas Convidados

Pós-doutorado em 

Recursos Naturais no 

Departamento de 

G e o g r a fi a  d a 

Un i v e r s i d ade  d e 

Damasco (Síria) em 

2 0 1 1 ,  M e s t r e  e 

doutor pela USP/SP 

em Geografia física.    Luís Antonio Venturi

Eng. agrônomo pela 
Universidade Federal 
de Viçosa-MG, doutor 
pela Universidade de 
São Paulo (USP). Foi 
professor titular e 
d i re to r  da  an t i ga 
Escola Superior de 
A g r i c u l t u r a  d e 
M o s s o r ó ( E S A M ) , 
atualmente UFERSA.Benedito Vasconcelos 
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Palestrantes e Conferencistas Convidados

Professora Titular do 
D e p a r t a m e n t o  d e 
G e o g ra fi a  d a  U F C . 
D o u t o r a d o  e m 
Engenharia Agronômica 
na Univers idade de 
Almería-Espanha (UAL), 
e Professora de curso de 
G r a d u a ç ã o  e  P ó s -
G r a d u a ç ã o  e m 
Geografia.Vládia Pinto Vidal 

Graduada em Ciências 
Biológicas (2008) pela 
Universidade Regional 
do Cariri, Mestre em 
C iênc i a s  F l o re s ta i s 
( 2 0 1 0 )  p e l a 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e 
Doutora em Ecologia e 
Re c u r s o s  N a t u r a i s 
(2015) pela UFC.Maria Amanda  Meneses Silva

Mest re  em manejo 
florestal, especialista 
e m  p l a n e j a m e n t o , 
ordenamento florestal e 
f o r t a l e c i m e n t o 
institucional. Coordenou 
a  implementação de 
programas de combate 
à  d e s e r t i fi c a ç ão  e 
s u s t e n t a b i l i d a d e 
ambiental.Francisco Barreto Campello 

Mesas Temáticas

Temática

Sistemas agroflorestais na mitigação 
da desertificação

Mesa

01 03

Sala

Palestrante Francisco Nildo da Silva

Doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal de 
Lavras e a University of Califórnia. Tema: Produção de 
Água em Sistemas Agroflorestais. Professor de solos na 
Unilab, Diretor Presidente da orgânico Baturité, Micro 
empresa familiar de produção, transporte e comércio de 
produtos orgânicos.

Temática

Tecnologia social - Alternativas para 
agricultura familiar

Palestrante Luiz Carlos Guilherme

Mestre em Zootecnia (1991) pela Universidade Federal de 

Lavras MG e doutorado em Genética e Bioquímica pela 

Universidade Federal de Uberlândia (2005). Foi professor 

de genética na Universidade Federal de Uberlândia (2006-

2008).  Pesquisador da EMBRAPA Meio Norte. 

Horário

Mesa

02 05

Sala Horário

Técnico da Instituição 

Centro de Estudo do 

Trabalho e Assessoria ao 

Trabalhador – CETRA, 

Coordenador territorial 

do Programa estadual, 

Projeto Paulo Freire na 

região Norte do Ceará. 
Mário Farias 

Técnico agropecuário, 

com licenciatura em 

agropecuária pela UECE, 

S u b  s e c r e t á r i o  d e 

Desenvolvimento Rural  

e Meio ambiente do 

município de Granja       

(CE), membro do CBH.
Roberto Chaves Ferreira

14h às 
16h

14h às 
16h
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Mesas Temáticas

Temática

Monitoramento e recuperação de nascentes
Mesa

03 01

Sala

Palestrante Clemilton da Silva

Horário

14h às 16h

Temática

Mesa

04 02

Sala

Palestrante Joaquim Favela Neto 

HorárioApresentação dos resultados do trabalho 
experiência do Programa de Desenvolvimento 
Hidroambiental-Prodham/SRH(CE) 

Temática

Mesa

05 02

Sala

Palestrante Sonia Perdigão 

Horário

Temática

Mesa

06 03

Sala

Palestrante Francisco Nildo da Silva 

Horário
Sistemas agroflorestais na mitigação da 
desertificação

Ações de controle da desertificação na Sub 
Bacia Hidrográfica (Alto do Jaguaribe) - 
experiência do Projeto Brum. 

Temática

Mesa

07 04

Sala

Palestrante Margareth Benício 

HorárioÁreas Susceptíveis à Desertificação no Ceará 
(características, escala e política pública do 
Estado do Ceará para superação/mitigação.

Temática

Mesa

08 05

Sala

Palestrante Francier Simião 

HorárioDesenvolvimento de ações convivência com 
Semiárido, tecnologias sociais na recuperação de 
áreas degradadas a partir da agroflorestal.

Temática

Mesa

09 06

Sala

Palestrante Aldrin Martin Perez Marin  

Horário

Temática

Mesa

10 06

Sala

Palestrante Lucas Silva

HorárioSOFTWARE SISBHI-CE como ferramenta 
geradora de índice de sustentabilidade nos 
municípios das bacias hidrográficas do Ceará.

Desertificação e agroecologia em Terras Secas.

Temática

Mesa

11 07

Sala

Palestrante Rodrigo de Almeida Barbosa  

Horário

Temática

Mesa

12 08

Sala

Palestrante Vládia Pinto Vidal 

HorárioMitigação da desertificação em Cabo Verde 
(África)

Aproveitamento de água de esgoto para 
irrigação. 

14h às 16h

14h 16h00

14h às 16h

14h às 16h

14h às 16h

14h às 16h

14h às 16h

14h às 16h

14h às 16h
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Programação

25 de Março - Quarta-Feira | 1° dia de Evento

- 14h00 - Credenciamento e entrega dos materiais 

Moderador(a): Prof.  Dr. Paulo de Tarso – 

Universidade Federaldo Ceará -Campus de 

Quixadá – Curso de engenharia da computação.

Profª Drª Maria Amanda Menezes- IFCE - Campus 

de Quixadá;

O papel das instituições públicas de ensino e 

pesquisa no enfrentamento dos efeitos da 

desertificação: desafios e contradições

Profª Drª Vládia Pinto Vidal de Oliveira – UFC- 

Departamento de Geografia – Campus do Pici -

UFC- Fortaleza. 

15h30 às 17h - Mesa redonda 1

- Manhã - Chegada dos(as) participantes a 

Quixadá;

Moderador: Prof. Ms. Agostinho Venâncio – 

Faculdade Cisne -  Quixadá

 

- 20h00 - Palestra inaugural: Semiárido: a 

ciência e a vivência na superação da 

desertificação

19h - Abertura Solene

Prof. Dr. Benedito Vasconcelos – Universidade 

Federal Rural do Semiárido (UFERSA) Mossoró - 

RN 

26 de Março - Quinta-Feira | 2° dia de Evento

8h às 9h30 - Palestra: O uso dos recursos 

na tura i s  na  mi t igação  dos  e fe i tos  da 

desertificação. Prof. Dr. Luís Antônio Bittar Venturi 

Universidade do Estado de São Paulo – USP - 

Departamento de geografia

10h ás 12h - Mesa redonda 2

A política brasileira de combate à desertificação: 

avanços e desafios na interface com a United 

Nations Convention to Combat Desertification 

(UNCCD) – Dr. Gertjan Beeknam - Instituto de 

Cooperaração para Agricultura - IICA Brasília – DF

Moderador: Antonio Balhmann - Secretário 

Executivo do Conselho de Altos Estudos da 

Assembleia Lesgislativa do Ceará.

A Gestão Ambiental da Caatinga como 

alternativa de combate ao fenômeno da 

desertificação: análise socioambiental das Áreas 

Susceptíveis a desertificação no Nordeste 

brasileiro Eng. Florestal, Ms. Francisco Campello 

- IBAMA Recife- PE. 

12h às 14h - Intervalo de Almoço

14h às 16h - Exposições: pesquisas, 

experimentos com ações e experiências na 

mitigação e combate à desertificação.

Moderador (a): Prof. Dr. Francisco Nataniel 

Batista de Albuquerque- IFCE- Campus de 

Iguatu(CE) - Coordenador de curso de 

geografia.
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Programação

Moderador: Prof. Ms. José Maria Vasconcelos-

Presidente CBH Acaraú  

Monitoramento e recuperação de nascentes - 

Prof. Dr. Clemilton da Silva Ferreira- Diretor Chefe 

- Departamento de Ensino-IFCE - Campus de 

Tianguá

Eng. Agrônomo Joaquim Favela Neto -Secretaria 

de Recursos Hídricos (SRH) CE

Apresentação dos resultados do trabalho 

experiência do Programa de Desenvolvimento 

Hidroambiental-Prodham/SRH(CE) 

Sala 01 - Situação da degradação nas Bacias 
Hidrográficas no Ceará

Desenvolvimento de ações convivência com 

Semiárido, tecnologias sociais para mitigação da 

desertificação -Mário Farias técnico da  

Organização Governamental- CETRA

Ações de controle da desertificação na Sub bacia 

hidrográfica (Alto do Jaguaribe)- experiência do 

Projeto Brum)-  Dr. Sonia Perdigão - Gerência de 

Estudos e Pesquisa em Meio Ambiente 

–Funceme – Fortaleza 

Moderador: Daniel Gomes, médico veterinário 

– Pentecoste (CE) Presidente do CBH Curu

Sala 02 - Políticas de Convivência com o 

semiárido e combate à desertificação

Moderadora: Prof. Francisca Araújo Machado, 

Coreaú (CE), vice presidente da Fundação CIS. 

Recuperação de áreas degradadas a partir da 

Carnaúba e do cultivo da sabiá

Prof. Dr. Francisco Nildo da Silva  Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira-Redenção (CE)

Roberto chaves Ferreira - Técnico agropecuário, 

licenciado em agropecuária,  membro CBH 

Coreaú/Prefeitura Municipal de Granja.  

Sistemas agroflorestais na mitigação da 

desertificação

Sala 03 - Estratégias pública locais de 
planejamento e enfrentamento da desertificação

Moderador: Ricardo  Tannus- ICMbio Chefe da 
Área de Proteção Ambiental da Serra da 
Ibiapaba- Viçosa

Política de carbono/Pagamento por serviços 
ambientais (PSA) (marco legal – representante 
da Agência Nacional de Águas (ANA) – 
Brasília(DF) 

Áreas Suscetíveis à Desertificação no Ceará 
(características, escala e política pública do 
Estado do Ceará para superação/mitigação

Ms. Margareth Benício – Funceme  

Plano de Ação Municipal de Combate da 
Desertificação (PAM) representante da 
Prefeitura Municipal de Irauçuba (CE) 

Sala 04 - Políticas de Convivência com o 

semiárido e combate à desertificação

Tecnologia social - alternativa para agricultura 

familiar - Dr. Luís Guilherme – Embrapa Meio 

Norte- Parnaíba (PI)

Moderador: Prof. Dr. José Neuciano Pinherio de 

Oliveira- IFCE- Campus de Acaraú. 

Desenvolvimento de ações convivência com 

Semiárido, tecnologias sociais na recuperação de 

áreas degradadas a partir da agroflorestal- 

Francier Simião da Silva Junior- Eng. Agrônomo 

Ms.  Desenvolvimento Regional, técnico da 

Associação Cristã de Base – Crato CE. 

Sala 05 - Produção de alimentos e segurança 

alimentar: mitigação dos efeitos da desertificação

SOFTWARE SISBHI-CE como ferramenta 

geradora de índice de sustentabilidade nos 

municípios das bacias hidrográficas do Ceará- 

Prof. Dr. Lucas Silva- IFCE – Campus de Quixadá 

(CE)

Desertificação e agroecologia em Terras Secas – 

Dr. Aldrin Martin Perez Marin – Instituto Nacional 

do Semiárido- INSA- Campina grande (PB)

Moderador: Marcos Monteiro Freitas 

Sala 06 - Experiências tecnológicas de 

monitoramento, estudos e pesquisas com base  

nos fenômenos da desertificação 
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Programação

Aproveitamento de água de esgoto para irrigação 

– Ms. Eng. Sanitarista-  Rodrigo de Andrade 

Barbosa – INSA Campina Grande (PB)

Moderador: Mardneuson  

Sala 07 - Armazenamento de água e seu reuso 
no Semiárido

Mitigação da desertificação em Cabo Verde 

(África)

Ematerce em Irauçuba. 

Moderador: Samuel Meneses Pimenta – 

zootecnista, orientador de célula Monolitos de 

Quixadá- Secretaria do Meio Ambiente(SEMA)

Sala 08 - Estratégia de manejo pastoril em 

áreas degradadas na região semiárida na 

interface com bacia hidrográfica

16h às 18h | Conhecendo as belezas de 

Quixadá/passeio turístico;

Noite | Atividade artística e cultural na praça de 

Quixadá. E feira da Agricultura Familiar.

27 de Março - Sexta-Feira | 3° dia de Evento

Ÿ Plenária de encerramento;

Ÿ Apresentação de ideias propositivas pela plenária;

Ÿ Apresentação da cidade que sediará o próximo evento em 2022.

Ÿ Indicação de nomes e proposições para criação da coordenação executiva;  

Ÿ Carta de Quixadá;

8h ás 12h | Plenária Final

Memória do I Encontro

 Carta de Sobral-Ce

 Nós participantes do Encontro das Áreas em Processo de Desertificação do Norte Cearense realizado no 
período de 14 a 16 de julho de 2010, no Auditório Central da Universidade Estadual Vale do Acaraú, na cidade de 
Sobral – CE, composto por 150 participantes, representado por diversos segmentos da sociedade civil, órgãos 
públicos governamentais e não governamentais. Tendo como objetivos discutir a problemática da desertificação no 
Estado do Ceará; aproximar os Comitês de Bacias Hidrográficas; conhecer as experiências mitigadoras do 
processo de desertificação e estabelecer compromissos das instituições públicas, sociedade civil na definição de 
estratégias para conter os avanços de degradação e desertificação das áreas do semiárido cearense. Diante de 
estudos e experiências apresentados, ficou evidente o avanço do processo de desertificação no estado através de 
indicadores físicos utilizados pela FUNCEME, caracterizado pela ausência ou escassez de vegetação; sinais 
evidentes de erosão dos tipos laminar e/ou em sulcos e/ou vossorocas; presença de plantas exóticas ou invasoras tais 
como capim panasco e/ou cactáceas; presença quase sempre de afloramentos rochosos de maior ou menor expressão. 
Dessa forma fica evidente a insuficiência política das instâncias colegiadas, tais como comitês de bacias, conselhos, 
etc. Preocupados com esta drástica e inexorável realidade propomos:
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Ÿ Sistematizar, ampliar e fortalecer experiências exitosas de convivência com o semiárido no Ceará, e de 
outros estados no combate à desertificação, tais como: Feira agroecológica, Casa de sementes, Sistemas 
agroflorestais, Programas de cisternas, Quintais produtivos, Barragens subterrânea e sucessiva, Terraços, 
agroindústria de beneficiamento dos produtos do semiárido, Reflorestamentos como prática de 
convivência com o semiárido além inúmeras outras;

Ÿ Cobrar eficiência, coerência, transparência e lisura dos órgãos públicos principalmente de cunho 
ambiental;

Ÿ Promover integração das diversas políticas executadas por diferentes órgãos do município, estado e da 
união no tocante o combate a desertificação;

Ÿ Realizar audiências públicas na temática da desertificação para divulgação do PAE;

Ÿ Implementar novas políticas públicas e ampliar as já existentes (a exemplo do PRODHAM) de combate a 
desertificação com a participação da sociedade;

Ÿ Criar e implementar um programa estadual de educação com formação contextualizada com o semiárido;

Ÿ Implementar gestão de Zona costeira dos recursos ambientais;

Ÿ Considerar, valorizar e estimular a importância do papel das organizações civis na construção de uma 
agenda política nos colegiados de gestão principalmente nos comitês de bacias hidrográficas para que os 
mesmos reflitam os anseios da sociedade e a eficácia de uma política pública de combate a desertificação;

Ÿ Fiscalizar de forma eficiente e eficaz as ações causadoras de desertificação;

Ÿ Implementar a criação de Unidades de Conservação no Bioma Caatinga;

 Por fim entendemos a importância de um maior compromisso por parte da sociedade e do poder público 
no combate a desertificação como sendo a forma acertada de desenvolvimento solidário e sustentável para o 
semiárido cearense.

Ÿ Implementar as políticas de monitoramento e avaliação da caatinga, acordada pelo PAN Brasil e PAE-
CE;

Ÿ Ampliar, apoiar e difundir novas linhas de pesquisas de combate a desertificação;

Ÿ Defender o Código Florestal Brasileiro de 1965;

Ÿ Acompanhar, monitorar e responsabilizar os órgãos ambientais nas ações de combate a desertificação;

Ÿ Elaboração do ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico) nas áreas em processo de desertificação;

Ÿ Reconhecer o Estado do Ceará como semiárido;

Ÿ Gerar e tornar publico novas linhas de credito como forma de incentivo as ações de mitigação.

Comissão Organizadora

Agostinho Venâncio (Faculdade Cisne - Comissão 
científica);

( *)Imagens de arquivo da Fundação CIS 

Paulo Ferreira (Gerente da Cogerh - Bacia 
Banabuiú);

Francisco Almir Furtuoso Severo (Presidente do 
CBH  Banabuiú)

Arthur Jordam (IFCE Campus/Quixadá - Comissão 
científica);

Benedito Francisco Moreira Lourenço 
(Presidente do CBH do Coreaú Geral);  

Francisco Nataniel Batista de  Albuquerque  
(IFCE Campus/Iguatu - Comissão Científica) 

Emanuel de  Oliveira (Assessor de Planejamento 
da Cogerh);

Dayana Magalhães  (Cogerh Gerência de  
Quixeramobim Bacia do Banabuiú);

Maria Rosilene Buriti (Câmara Municipal de 
Vereadores de Quixadá);

José Cláudio (Colônia de Pescadores e Pescadoras 
de Quixadá. Z-65 ).

Margareth Benício (Funceme)  

Paulo de Tarso (UFC/Campus de Quixadá); 

Airton Buriti (Prefeitura Municipal de Quixadá);  

Francisca Araújo Machado (Fundação CIS); 

Kamylle Prado (Cogerh Gerência de Sobral Bacia do 
Acaraú e Coreaú);

Fátima Feitosa (Assembleia Legislativa - Conselho 
de Altos Estudos); 
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