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RESUMO 
A pesquisa foi realizada no Sítio Amaro, no município de Palmeira dos Índios/AL. A 
localidade possui várias nascentes que contribuem com o Rio Coruripe, essas 
nascentes foram alvo de interesse do projeto de extensão universitária: 
Recuperação de Nascentes no município de Palmeira dos Índios/AL, cujo objetivo foi 
a recuperação de nascentes no município. A pesquisa trilhou pelo legado histórico 
da comunidade como também considerou os aspectos socioeconômicos e a 
relevância do projeto para as famílias que ali residem. Para tal foi necessário estudo 
bibliográfico, entrevistas, história oral e questionários que nortearam a pesquisa. A 
intervenção na comunidade vislumbra um melhor aproveitamento da água das 
nascentes recuperadas, a ampliação da geração de renda através da 
comercialização, a redução de doenças de veiculação hídrica e a permanência do 
homem no campo.  
Palavra Chave:  Recuperação de Nascentes -  Qualidade de vida – Geração de 
renda 

ABSTRACT: 

The survey was conducted on the Site Amaro, in Palmeira dos Indios / AL. The town 
has several sources that contribute to the Rio Coruripe, these springs were the target 
of interest of university extension project: Recovery of springs in Palmeira dos Indios 
/ AL, whose goal was the recovery of springs in the city. The research trodden by the 
historical legacy of the community but also considered the socio-economic aspects 
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and the relevance of the project for the families living there. For this it was necessary 
to study literature, interviews, oral histories and questionnaires that guided the 
research. The intervention in the community envisions a better use of reclaimed 
water from the springs, the expansion of income generation through 
commercialization, the reduction of waterborne diseases and the permanence of man 
in the field. 

Keyword: Recovery Springs - Quality of Life - Income Generation 

INTRODUÇÃO  
 

A água doce tem sido um dos temas debatidos quando se trata das 

preocupações com o Planeta e a responsabilidade de cada indivíduo para com o 

meio ambiente. Nesse sentido, esta pesquisa está centrada nas nascentes do Sítio 

Amaro - zona rural de Palmeira dos Índios/AL, e procura contribuir com a natureza, 

no tocante aos mananciais, dando vida as nascentes que já não estavam mais em 

condições de abastecer seus usuários ou mesmo contribuir com a vazão dos 

riachos, córregos e consequentemente os rios. A referida pesquisa é resultado de 

um projeto de extensão universitária desenvolvido no sítio supracitado. 

A grande quantidade de nascentes nesta região geográfica do Planalto da 

Borborema apresenta condições ambientais preocupantes, os minadouros dos quais 

as famílias que ali residem consomem água, estavam em completa degradação, 

enfrentando problemas como desmatamento, assoreamento e contaminação da 

água conforme análise realizada pelo Instituto de Meio ambiente (IMA/AL). 

 Tendo em vista a necessidade de atuar de forma minimizadora dos 

impactos ambientais existentes nas nascentes, o Projeto de Recuperação de 

Nascentes4, objetiva a recuperação de nascentes, o reflorestamento, a geração de 

renda e a mitigação do êxodo rural naquela comunidade. Além disso, buscou-se 

atuar diretamente nos minadouros, contribuindo para intensificar a fluidez da água 

das minas. 

   Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário o uso de alguns 

instrumentos de pesquisa como o trabalho de campo: visita aos locais, essencial 

para a efetivação do projeto, entrevista com moradores, georeferenciamento das 

nascentes, a identificação da relevância destes mananciais para a comunidade, 
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Palmeira dos Índios (CARPIL) a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, o Governo do Estado de 
Alagoas, e o Centro Educacional Cristo Redentor. 
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fotografias e vídeos. Com a coleta de dados foi possível direcionar os trabalhos para 

os pontos mais cruciais do Sítio Amaro, onde grande parte dos moradores sofria 

com a esquistossomose, inclusive com o registro de óbitos, situação relatada por 

moradores e agentes de saúde que atuam na comunidade.  

Para maior amplitude do contexto foi necessário a busca de embasamento 

teórico, neste momento baseou-se nos escritos nos escritos de Leite (2005) onde 

discorre sobre o saber ambiental nos aspectos da atualidade globalizada e a busca 

pela sustentabilidade. Bouguerra (2004) que expõe sobre a batalha das águas, a 

luta por este recurso natural que é gerador de tantos problemas, como também 

buscou-se em Guerra (2007) subsídios teóricos para entender a realidade no que 

tange as intervenções do homem no meio. 

 

CONTEXTO GEOHISTÓRICO  

 

O Sítio Amaro, onde a pesquisa foi realizada localiza-se no município de 

Palmeira dos Índios/AL, o qual está inserido no planalto da Borborema, região 

situada em latitudes baixas, possui clima tropical megatérmico quente e subúmido, 

do tipo seco, durante quase todo ano. As temperaturas mensais pouco variam 

durante o ano, exceto no período de novembro a abril, período seco, quando sobe 

até 34ºC e com mínimas de 25ºC. No período chuvoso, (maio a agosto), a 

temperatura diurna é bem mais acentuada que a noturna. O regime sazonal 

apresenta características da chamada zona do Agreste. (Enciclopédia dos 

Municípios Alagoanos, 2006).      

A precipitação pluviométrica registrada anualmente gira em torno de 800 a 

1000 mm, com probabilidade de concentração de chuvas (em torno de 75%), no 

período de maio a agosto. No restante do ano chove menos do que na Zona da 

Mata. A escassez das chuvas de setembro até março são insuficientes para a 

demanda ambiental dificultando a situação com o aumento da temperatura na região 

com a elevação da evapotranspiracão. (Enciclopédia dos Municípios Alagoanos, 

2006). 

 A região do Sítio Amaro apresenta duas versões formadoras do seu 

contexto histórico, de acordo com os relatos de moradores mais antigos da 

localidade, o Sitio Amaro foi inicialmente ocupado pelos índios Xucuru-Kariri, que 
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desde o período mais remoto da história do município (Século XVIII) – esta região 

era atrativa pelo fato de possuir muitas nascentes, solo fértil e grande altitude que os 

protegiam dos invasores. Consequentemente, a abundância dos recursos hídricos 

propiciou aos nativos a introdução do cultivo de hortaliças e de outras lavouras.  

Atualmente, o Sítio Amaro é ocupado por 94 famílias (dados da pesquisa de 

campo, 2011), que permanecem executando as práticas de cultivos de seus 

ancestrais: a produção de hortaliças, das quais tiram o sustento da família. 

Outra vertente relatada pelos moradores complementam a história do 

surgimento do sítio,  contam que com a catequização dos índios, no município de 

Palmeira dos Índios/AL,  realizada por portugueses e holandeses, (estes ocupavam 

a região da serra da Mandioca – área próxima) houve a doação dessas terras do 

atual Sítio Amaro para holandeses que  fixaram moradia, assim desenvolvendo a 

localidade com a produção de hortaliças dentre outras atividades de subsistência.   

As famílias residentes no sítio apresentam biótipos semelhantes aos 

referidos grupos europeus. Dessa forma, tem-se visivelmente a identificação desta 

contribuição social da migração no período da colonização brasileira, 

especificamente, durante a época em que Alagoas pertencia a Capitania de 

Pernambuco.  

 

CENÁRIO AMBIENTAL  

 

 Na região a vegetação, em sua maioria, é do tipo arbustiva, existem 

também alguns focos de matas como a Mata da Catarina e a Mata da Cafurna,  

onde se pode encontrar madeiras de várias espécies tais como ipês (roxo, amarelo), 

mulungu, jurema, espinheiras, caatingueira, marmeleiro, embaúba, pau ferro, cipós, 

dentre outros.  

As matas estão ladeadas pelas áreas que foram transformadas para atender 

as necessidades econômicas das famílias, antigas matas deram lugar para as 

pastagens, como a pecuária extensiva, esta é uma das ações humanas que gera 

impactos ambientais nas nascentes, não somente no local da pesquisa, mas na 

maioria das áreas onde prevalece a pecuária e a agricultura. Marx apud Guerra 

(2007, p. 18) vem corroborar afirmando que “o homem modifica as formas da 

natureza para satisfazer suas necessidades”. 
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Dessa forma, a vegetação nativa ficou restrita a pequenas áreas e a maior 

dimensão está sendo ocupada pela horticultura, plantio de capins para a 

sustentação dos rebanhos e agricultura de subsistência. Estas transformações 

elucidam as necessidades humanas, nesse processo o homem da região passou a 

se organizar para ter acesso e uso dos recursos naturais disponíveis naquela área. 

 Quanto à base hidrográfica da região em estudo, tem-se um denso lençol 

freático muito próximo da superfície, o qual dá origem a dezenas de nascentes que 

alimentam córregos, riachos e contribuem com a Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe. 

Devido à riqueza hídrica e a ocupação intrusiva do homem os impactos ambientais 

passaram a interferir na sobrevivência dos moradores. 

 Cabe destacar má qualidade da água consumida pelos moradores. Assim, o 

projeto de Recuperação de Nascente passou a atuar nestas minas d’água desde 

março de 2010, mobilizando a comunidade para a relevância do projeto e seus 

possíveis resultados para a comunidade e, consequentemente, para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Coruripe.  

Este trilhar encaminha os trabalhos no sentido de possibilitar as 

transformações da situação encontrada durante o diagnóstico de modo a melhorar a 

qualidade de vida daquela população nos aspectos sociais, econômicos e 

ambientais.  

  

RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

 

O referido Projeto pauta pela disseminação da técnica de recuperação de 

nascentes5, almejando a concretude de seus objetivos. Dessa forma, os trabalhos 

que foram desenvolvidos no Sítio Amaro atenderam quatorze nascentes, as quais 

apresentavam diferentes impactos e, mesmo assim, suas águas estavam sendo 

utilizadas pelas famílias. 

O processo de recuperação teve início na comunidade com a sensibilização  

focalizando as questões ambientais, o emprego da técnica de recuperação de 

                                                           
5 A técnica consiste na limpeza dos minadouros, uso de rochas – que servirá como filtro, canos para 
saída de água e fechamento da nascente, a qual não terá mais nenhum contato com materiais 
externo. A mesma foi desenvolvida pelo Sr. Pedro Diesel (COOPAVEL- Paraná) e repassada para 
uma equipe em Palmeira dos índios/AL, através da intercooperação COOPAVEL/CARPIL). 
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nascente, a importância da água, a necessidade de conservação da vegetação no 

entorno das minas, enfim, buscando despertar um compromisso onde todos se 

percebem protagonistas do processo de melhoria. 

                                        
O processo de recuperação de nascentes envolveu as famílias na ação: 

crianças, jovens, adultos e idosos, onde todos participaram para compreender e 

valorizar o trabalho, ao mesmo tempo em que, foram treinados para serem 

multiplicadores da técnica e das ações propostas. 

Na fase inicial durante o processo de sensibilização da comunidade foram 

realizadas palestras objetivando auxiliar aos moradores a introduzir novas formas de 

cultivo, conservação ambiental, melhor aproveitamento do solo de modo a conservar 

seus nutrientes naturais, e a importância da diversificação da produção. A partir daí 

alguns produtores mudaram as antigas técnicas de cultivo a adaptaram-se aos 

modelos expostos pelos técnicos6.  

 

SITUAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR AO PROJETO  

 

As famílias do Sítio Amaro, têm sua fonte de renda fundada na produção de 

hortaliças - ainda cultivando de forma tradicional ou melhorada, (melhor 

aproveitamento do solo, utilização de água limpa proveniente das nascentes para a 

irrigação, introdução de novas variedades e espécies de hortaliças) após a 

intervenção técnica. Além da venda de hortaliças, os moradores complementam o 

sustento com as bolsas recebidas dos programas sociais do Governo Federal e das 

aposentadorias dos idosos, entre outras fontes.   

As famílias também apresentavam alto índice de doenças de veiculação 

hídrica. Durante a pesquisa foram identificados e comprovados pela Secretaria 

Municipal de Saúde vários óbitos causados pela esquistossomose, doença 

transmitida por caramujos alojados em nascentes das quais era retirada a água para 

o consumo doméstico e para a irrigação das hortaliças produzidas na comunidade. 

 A comunidade possui sua estrutura etária formada por 49% de jovens, 42 % 

de adulto e 9% de idosos. Percebe-se que a categoria jovem prevalece, sendo 

                                                           
6 Os técnicos foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura de Palmeira dos 
Índios/AL, parceira no projeto. 
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urgente a preocupação em tornar a região atrativa para aqueles que desejarem 

permanecer no campo não migrem para os centros urbanos em busca de emprego. 

No tocante a educação, as famílias residentes no sítio Amaro têm acesso à 

educação escolar na comunidade vizinha (fazenda Boa Sorte) que oferece até os 

anos finais do Ensino Fundamental sob a responsabilidade do município de Palmeira 

dos Índios. A partir do Ensino Médio, os estudantes deslocam-se para a sede do 

município para freqüentarem as escolas estaduais.  

Pelos dados obtidos, percebe-se um alto índice de analfabetismo na 

comunidade totalizando 33%. Outro dado que chama atenção é a descontinuidade 

da educação escolar, pois apenas 2% da população está cursando, ou concluiu, o 

Ensino Médio. Esses dados são preocupantes no tocante a formação de mão de 

obra qualificada que repercute na dificuldade de melhoria das condições de vida das 

famílias. 

 

ATUAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 

 Após as ações de recuperação das nascentes realizadas pelo Projeto na 

comunidade do Sítio Amaro, os moradores vivem outra realidade. As pesquisas 

realizadas no local demonstram os resultados positivos obtidos com os trabalhos 

desenvolvidos nas nascentes. Como pode ser elucidada pelo depoimento de Dona 

Marinete7: 

“em toda minha vida bebi água dessas nascentes, sempre vi 
muitos caramujos na fonte, nada era feito, também o povo num 
[sic]conhecia, sempre a gente teve dor de barriga, amarelão, 
tomava remédio do mato, hoje já vem remédio da rua, que o 
doutor passa [...], com esse serviço que fizeram na fonte  a gente 
bebe uma água limpinha, sem nada, nem precisa coar, nunca 
mais se reclamou de dor de barriga”. 

                                                                                                                     
Esse depoimento dá maior veracidade aos resultados no que tange a saúde 

da referida comunidade, que é comprovada pela fala do Agente de Saúde Fernando, 

que confirma a diminuição dos problemas causados pela água, trazendo redução 

nas consultas médicas que eram em grande frequência e na utilização de 

medicamentos. 

                                                           
7 Entrevista realizada com a Srª. Marinete da Silva (70 anos) em sua residência no Sítio Amaro – 
22/04/2011. 
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Na questão ambiental, o processo de recuperação de nascentes exibe um 

total de quatorze nascentes recuperadas, num volume de 90.000 litros/dia de água 

que abastecem as famílias atendendo suas necessidades e mantendo os córregos.  

 O desenvolvimento do projeto também está trazendo a comunidade 

ampliação na geração de renda, com a expansão dos canteiros de hortaliças. Além 

daquelas que já produziam outras famílias passaram a produzir. Outro elemento 

importante constatado e que deve ser considerado é o retorno de cinco famílias da 

cidade para o campo, tudo isso com os resultados obtidos através da efetivação do 

Projeto de Recuperação de Nascentes. 

Com relação ao retorno cidade campo, o migrante Antônio Marcos8, revela 

que:  

“Eu trabalhava na cidade numa firma com carteira assinada, com 
todos os meus direitos trabalhistas, depois que vi o trabalho que 
estava sendo realizado nas minas, aqui no Amaro, com a grande 
quantidade de água jorrando então vi que eu podia ganhar 
dinheiro produzindo na minha terra ( duas tarefas), então pedi 
baixa na carteira, mesmo assim o patrão não queria aceitar minha 
saída, mas insisti e voltei para trabalhar no lugar onde nasci. Hoje 
com minha esposa produzo verduras com água limpa, sem adubo 
químico e tenho bons resultados em cada feira”. 

 Diante da fala do migrante pode-se constatar os resultados de seu retorno 

para o campo, onde é exibida parte de sua produção de hortaliças que é irrigada 

com água limpa originária da nascente recuperada em sua propriedade a qual 

possui uma vazão de 10.000 litros/dia de água, assim, a água abastece a família, 

gera renda e alimenta o riacho.  

                                                 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos estudos preliminares que conduziram este trabalho, procurou-se 

ressaltar a relevância de um projeto de intervenção na comunidade através do 

projeto de Recuperação de Nascentes no Sítio Amaro, no que tange a efetivação do 

mesmo, através da recuperação das nascentes degradadas, as quais apresentavam 

forte impacto ambiental, dentre eles o assoreamento, desmatamento e a 

contaminação da água. 

                                                           
8 Entrevista realizada com o Sr. Antônio Marcos Torquato da Silva ( 22 anos ), em sua residência no 
Sitio Amaro. 15/09/2011. 
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A sucinta trajetória explicitada neste trabalho sobre a recuperação de 

nascentes traz ao meio ambiente ocupado pelo homem e transformado diante de 

suas necessidades, resultados relevantes na melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da comunidade em estudo. Essa melhoria é visível nas falas que tiveram 

grande contributo para construção do texto e nas imagens que são fonte 

comprobatória de existência do processo. 

Dessa forma, o projeto vem atendendo as necessidades humanas do Sítio 

Amaro, juntamente com a contribuição da comunidade local que já está se 

preocupando mais com o meio ambiente, contribuindo com o reflorestamento e a 

conservação dos minadouros. Assim, o Projeto de Recuperação de Nascentes 

destaca-se como modelo para outras regiões do município, para outros municípios 

alagoanos. 

 Além disso, é necessário ressaltar a importância de uma ação utilizando 

técnicas tão simples, mas que alcança resultados amplos do ponto de vista social e 

ambiental, contribuído para o enraizamento de conceitos e práticas que conduzam a 

sustentabilidade sócio-ambiental. 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
BOUGUERRA, Mohamed Larbi.  As Batalhas das águas por um bem comum da 

humanidade. Petrópolis, RJ Vozes, 2004 . 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Preservação e Recuperação das nascentes de água e de vida. Piracicaba, 2004. 

CRESWELL, Jonh W. Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. 2ª Ed. Porto Alegre, Artmed, 2007.  

GUERRA, Antônio José Teixeira (Org.). A questão ambiental: diferentes 

abordagens. 3ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

INSTITUTO ARNON DE MELLO: Enciclopédia dos municípios de Alagoas. 2006.                       

LEITE, Marcelo. Meio ambiente e sociedade. São Paulo: Editora Ática, 2005.      
 


