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Resumo da apresentação 
Para se combater a desertificação através da neutralidade da degradação da terra e a implementação 
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15.3, o Departamento de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Combate à Desertificação, desenvolveu, no âmbito da Lei 13.153, de 20 de julho de 
2015, que instituiu a Política Nacional de Combate à Desertificação, a Estratégia URAD - Unidades
de Recuperação de Áreas Degradadas e Redução da Vulnerabilidade Climática. As URAD são 
operacionalizadas através da implantação de Ações Ambientais (curva de nível, cordoamento de 
pedra, barragens sucessivas, etc.), Ações sociais (segurança hídrica, energética e fossas sépticas) e 
Ações Produtivas (apicultura, processamento de frutas, bordados, Integração Lavoura Pecuária e 
Floresta, SAF, etc.) no âmbito do planejamento municipal. Para o monitoramento das ações serão 
utilizados.
Como linha de base, serão utilizados os indicadores de Cobertura Vegetal, Produtividade Primária e 
Estoque de Carbono Orgânico no Solo. A implementação de todas as ações conta com a 
participação direta das comunidades beneficiadas, de forma a que estas se apropriem das técnicas e 
metodologias utilizadas e possam oportunamente replicá-las. Para dar suporte à esta participação, 
estão sendo realizadas capacitações antes e durante a implementação das ações. Esta estratégia vem 
sendo aplicada em municípios da região do semiárida de Sergipe, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba,
Pernambuco e Bahia, envolvendo recursos nacionais e internacionais. Além da recuperação de 
nascentes e do controle da erosão, são evidentes as melhorias na qualidade de vida das comunidades
alcançadas pelo projeto. Importante destacar também os resultados dos módulos produtivos 
implementados como a produção de mel e seus subprodutos, a produção de polpa de fruta, 
artesanatos, bordados e da horticultura.


