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RESUMO 

O semiárido Brasileiro possui uma trajetória marcada por diversos conflitos e eventos 

relacionados com a escassez de água e a seca. Esses conflitos além de provocarem problemas 

de justiça ambiental, causam impactos desiguais nos grupos sociais que há séculos vem sendo 

castigados com a falta de recursos nessa região. Considerando a importância desse debate na 

atualidade, o município de Poço Verde, localizado no Estado de Sergipe, presente no nordeste 

brasileiro, foi o local escolhido para a execução desta pesquisa. Esta região apresenta um 

regime pluviométrico marcado por extremas irregularidades de chuvas, no tempo e no espaço, 

porém; na última década, o quadro de extrema pobreza e a espoliação social vem diminuindo 

com a chegada de políticas públicas sustentáveis. Com base nessas premissas, o objetivo desta 

pesquisa foi analisar a sustentabilidade da água no município de Poço Verde-SE a partir das 

transformações ocorridas com a chegada de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento e convivência com o semiárido. A pesquisa possui caráter qualitativo, 

contudo a análise dos dados foi realizada quantitativamente, uma vez que a investigação da 

pesquisa envolveu questões mensuráveis e outras não mensuráveis, permitindo desse modo 

uma visão interdisciplinar da problemática. A metodologia foi dividida em: Levantamento 

bibliográfico, documental, instrumentos para coleta de dados, caracterização da área de estudo 

e o método escolhido para esta pesquisa foi o fenomenológico. Na conclusão deste estudo 

verificou-se que as ações de convivência com a seca têm garantindo a disponibilidade de água 

e diminuído os efeitos socioambientais no município de Poço Verde-SE. Entretanto, são 

necessárias que sejam desenvolvidas mais políticas públicas e práticas sustentáveis voltadas 

para o desenvolvimento da região, portanto como preposição sugeriu-se um conjunto de 

propostas/recomendações para que sejam aplicáveis tanto pelos governantes quanto pelos 

moradores do semiárido Nordestino. 

 

Palavras Chave: Semiárido NE. Políticas Públicas. Tecnologias Sociais. Sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

 

The Brazilian semiarid region has a path marked by lots of conflicts and events related to the 

water shortage and drought. Besides causing problems with the environmental justice, these 

conflicts provoke impacts in social groups that for centuries have been chastised with the lack 

of resources on that region. Considering the importance of the debate nowadays, the county of 

Poço Verde, located in the state of Sergipe, Brazilian northeast, was the place chosen for the 

execution of this research. This region presents a pluviometric regimen marked by extreme 

irregularities of rain, in time and space, although; in the last decade, the scenario of extreme 

poverty and social pillage has been decreasing with the arrival of the sustainable public 

politics. Based on these premises, the objective of this research was to analyze the water 

sustainability of Poço Verde county from the transformations that occurred after the arrival of 

the sustainable public politics, that aimed to the development and coexistence of the semiarid. 

The research has qualitative nature, but, the data analysis was quantitative, once the research 

investigation involved measurable and immeasurable questions, allowing an interdisciplinary 

vision of the problematic. The methodology was divided in: Bibliographical survey, records, 

data acquisition instruments, area of study characterization and the chosen method for this 

research was phenomenological. In the conclusion of this study, it was found that the 

coexisting actions with the drought has been securing water availability and reducing 

socioenvironmental effects in Poço Verde county. However, more public politics and 

sustainable techniques are required for the development of the region, thus, it has just been 

suggested a number of propositions/recommendations that can be applied, both by the leaders 

and residents of the Northeastern semiarid. 

 

Keywords: Semiarid NE. Public Politics. Social Technology. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos compostos químicos mais importantes do planeta, assim como o sol, 

a água é fonte de vida e elemento fundamental para o equilíbrio e manutenção dos 

ecossistemas terrestres. Desde os primórdios da civilização, todos os seres vivos e os 

processos naturais que ocorrem na terra dependem desse recurso para sustentação da vida e 

para o desenvolvimento socioeconômico da população.  

Atualmente, o Brasil possui reservas hídricas privilegiadas em relação a outros países, 

entretanto, existem lugares em seu território que a disponibilidade hídrica não é equilibrada 

ou favorável, ou seja, enquanto há regiões com forte abundância de chuvas e rios, outras não 

dispõem do mínimo diário de 20 a 50 litros de água por pessoa como é recomendado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para atender as demandas básicas da população. 

Nota-se que, mesmo a água sendo um líquido vital indispensável para a sobrevivência 

humana, nem todos tem acesso a ela em quantidade e qualidade suficientes para garantir o seu 

bem-estar social, a saúde e o desenvolvimento econômico. 

A região semiárida do Brasil é um bom exemplo dessa desigualdade. Boa parte dos 

mais de 10 milhões de brasileiros que residem nesta região está enfrentando desde 2011 a pior 

seca dos últimos 50 anos. A seca que castiga o ser humano por séculos, agrava-se por falta de 

políticas públicas eficientes que sejam capazes de promover um modelo de desenvolvimento 

que assegure não apenas a saúde humana como também a sustentabilidade social, alimentar, 

ambiental e econômica do semiárido.  

Neste sentido, nota-se que o semiárido possui uma trajetória marcada por diversos 

conflitos e eventos relacionados com a escassez de água e a seca. Esses conflitos além de 

provocarem problemas de justiça ambiental, causam impactos desiguais nos grupos sociais 

que há séculos vem sendo castigados com a falta de recursos nessa região.  

Considerando a importância desse debate na atualidade, o município de Poço Verde, 

localizado no Estado de Sergipe, presente no nordeste brasileiro, foi o local escolhido para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Esta região apresenta um regime pluviométrico marcado por 

extremas irregularidades de chuvas, no tempo e no espaço, porém; na última década, o quadro 
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de extrema pobreza e a espoliação social vem diminuindo com a chegada de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento e convivência com o semiárido.  

A razão que motivou o desenvolvimento desta pesquisa encontra-se no fato de que nos 

últimos anos vem se alicerçando outras formas no que se diz respeito ao combate a seca e isso 

é evidenciado devido ao novo modelo posto, ou seja, se antes a população do semiárido lutava 

contra a seca, hoje está direcionado a convivência com a mesma, uma vez que se pode viver 

simultaneamente com o semiárido, mas para isso, é necessário que sejam desenvolvidas 

políticas públicas mais consistentes e práticas sustentáveis voltadas para as particularidades 

dessa região. E para que ocorra um processo sustentável no semiárido, faz necessário antes de 

tudo, conhecer suas potencialidades, o seu clima, bioma e principalmente, o ser sertanejo. 

Com base nesse fundamento, a pesquisa norteia-se nas seguintes questões: atualmente 

existe consistência entre as ações desenvolvidas no município de Poço Verde e os objetivos 

estabelecidos pela Articulação do Semiárido (ASA) e pelo Programa Um Milhão de Cisternas 

Rurais (P1MC e o P1+2)? As políticas públicas para o sertão têm aumentado o nível de vida e 

garantido a permanência das pessoas (comunidades) nas áreas rurais? As ações de 

convivência com a seca têm garantindo a disponibilidade de água e diminuído os efeitos 

socioambientais no município? 

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo geral: Analisar a 

sustentabilidade da água no município de Poço Verde-SE a partir das transformações 

ocorridas com a chegada de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e convivência 

com o semiárido. 

A fim de atender o objetivo geral, são apresentados os seguintes objetivos específicos:  

 Identificar se no período chuvoso a população faz captação da água da chuva 

para consumo; 

 Apontar quais tipos de reservatórios a população se utiliza para armazenar a 

água da chuva; 

 Verificar as alternativas utilizadas pelos moradores do município para adquirir 

água no período de seca prolongada; 

 Identificar sob a ótica dos moradores o que mudou em relação à seca dos 

últimos 20 anos em relação as mais recentes; 
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 Avaliar o nível de satisfação em relação à quantidade e qualidade da água 

disponível atualmente; 

 Descrever como ocorre a distribuição de água para abastecimento público no 

período de estiagem; 

 Identificar como os órgãos governamentais fornecem subsídios para minimizar 

o problema da falta de água no município; 

 

Ressalta-se que esta dissertação está baseada nas seguintes hipóteses:  

 As ações governamentais propiciam transformações socioambientais no 

município de Poço Verde-SE; 

 As políticas públicas revertem o quadro de espoliação social e 

promovem um processo sustentável de desenvolvimento no semiárido. 

De maneira específica, esta dissertação foi estruturada em cinco blocos: a introdução, 

onde é apresentada uma análise parcial do problema de pesquisa; as questões norteadoras, os 

objetivos específicos e a justificativa, anteriormente apresentada, três capítulos e em seguida 

as considerações finais. O capítulo 1 apresenta as bases teóricas que direcionaram a 

fundamentação deste trabalho. Foram utilizadas obras conceituadas que discorre sobre 

disponibilidade hídrica, questões ambientais, seca no nordeste, desenvolvimento sustentável e 

sobre as políticas públicas de combate e convivência com a seca. 

 

O Segundo capítulo deste trabalho trata dos procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa que teve como principal objetivo apresentar detalhadamente: o método de 

abordagem predominante, o universo, amostras, instrumentos utilizados para coleta de dados, 

análise e interpretação dos resultados.  

 

No terceiro capítulo é apresentado a interpretação dos resultados. E, em seguida, as 

considerações finais da pesquisa. 
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1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

No presente capítulo tratar-se-á sobre a disponibilidade hídrica e a questões ambientais 

que atualmente afetam a qualidade e quantidade de água no mundo. Em contrapartida, serão 

apresentados os eventos, o conceito e a trajetória do desenvolvimento sustentável no mundo e 

como essa proposta tem colaborado para a mudança paradigmática do combate a seca para 

convivência com o semiárido.  

 

Ademais, será destacado o fenômeno seca enquanto processo climático, político, 

social e ambiental, destacando principalmente suas potencialidades e os fenômenos que 

colaboram para a ocorrência das secas no nordeste. A partir disso será exposto o histórico de 

secas na região semiárida e as primeiras medidas emergenciais de combate a seca realizada 

pelos governantes, desde a época da colonização até os dias atuais. 

 

O trabalho apresentará, neste capítulo as políticas públicas (ASA, P1MC E P1+2) 

contra os efeitos da seca no nordeste e as tecnologias sociais de convivência. Por fim, serão 

apresentadas propostas sustentáveis para o desenvolvimento e produção no semiárido. 

 

1.1 DISPONIBILIDADE HÍDRICA E QUESTÕES AMBIENTAIS  

 

A água é um recurso natural indispensável para a sobrevivência humana assim como 

para a vida dos animais e vegetais. Desde os primórdios da civilização, a água tem sido um 

dos principais componentes do planeta terra e constitui-se em um elemento fundamental para 

o equilíbrio e manutenção dos ecossistemas terrestres. 

Diante disso, a água é mais que um recurso vital. Ela exerce notável influência sobre 

todas as formas de vida que se apresentam na natureza e por estar presente há bilhões de anos 

na terra, a água é considerada por muitos estudiosos, uma parte íntegra do nosso planeta, 

responsável por toda dinâmica funcional da terra.  

De acordo com Petrella (2002), todos os habitantes da terra sejam eles animais, 

humanos ou vegetais, necessitam da água para continuarem existindo, não é uma questão de 

escolha, todos precisam dela. A água por não ser substituída por qualquer outro composto faz 
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dela um bem básico que não deve ser subordinado a um único princípio setorial de 

valorização, legitimação e regularização. Assim, ela se enquadra basicamente nos princípios 

sociais e jurídicos de funcionamento da sociedade como um todo, considerada por muitos 

pesquisadores como Tundisi (2009), Rebouças (2002), Petrella (2002), Ab Sáber (1999) um 

bem comum, social, básico a qualquer ser humano. 

Observa-se que a água é fonte de vida, e sem a sua ingestão, animais, vegetais e os 

seres humanos padecem em poucos dias. O corpo humano, por exemplo, depende de 70% de 

água para um bom funcionamento de seu sistema, assim como os seres vivos, as plantas 

necessitam da água para continuarem existindo. Além do mais, a água é agente fundamental 

na transformação da superfície do planeta, pois os rios, os lagos, as geleiras e os oceanos 

erodem as rochas, depositam seus sedimentos, e assim a moldam, ao longo do tempo 

geológico. Mas, umas das grandes questões que tem gerado grandes questionamentos, é que 

nem toda a água existente no planeta é diretamente utilizável para o consumo humano, pois, 

de toda água da superfície apenas 3% não é salgada, mas, desse percentual 68,7% encontram-

se indisponíveis, por estarem presas nas calotas polares. Acrescente-se ainda, que a maior 

parte da água doce restante superficial 30,1% encontra-se nos reservatórios subterrâneos 

(TEIXEIRA et al., 2009). Nesta perspectiva,  

Pode-se dizer, portanto, que, de toda água doce liquida (ou seja, toda a água. 

potencialmente serviria para o consumo), 99,01% são subterrâneas e apenas 0,99% 

são superficiais, esse número é impressionante se for considerada a imponência de 

corpos de água superficial como o rio Amazonas, por exemplo. Mesmo essa água 

não está totalmente disponível pelas tecnologias atuais, por estar localizada em áreas 

de difícil acesso, em aquíferos muito profundos. A água como recurso, ou seja, 

aquela que pode ser explorada economicamente é bem mais restrita e representa 

apenas uma ínfima parte do total de água do planeta: 0,007% (TEIXEIRA et. al., 

2009,p. 448). 

 

Segundo Tundisi (2006, p. 82) a América do Sul é abundante em rios, os quais têm 

papel econômico, social e ecológico extremamente relevante para o desenvolvimento do país. 

A área de várzea, os rios e as vastas planícies de inundação, associados a muitos lagos 

permanentes e temporários, são responsáveis pela grande variedade de habitats, fauna e flora 

altamente diversificada e especializada e, além do mais, possui uma importante reserva da 

água doce utilizada para diversas finalidades. 

O Brasil encontra-se em posição privilegiada em relação à disponibilidade de água, 

com 53% da água doce da América do Sul e 12% da vazão total mundial dos rios, o que 
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equivale a 177.900 m³/s. Isso é resultado da sua posição climática e geográfica, o qual 

apresenta índices pluviométricos em mais de 90% do território na faixa de 1.000 a 3.000 

mm/ano. Entretanto, existem lugares no Brasil em que a disponibilidade hídrica não é 

favorável, representados pelas regiões semiáridas do nordeste (TEIXEIRA et al., 2009, p. 

454).  Diante desse contexto,  

O Brasil apresenta em todos os quadrantes do seu território as condições necessárias 

ao desenvolvimento da vida, já assinaladas por Aristóteles, no século IV aC – a 

presença simultânea de terra, ar, água e calor. “Terra e ar existem em todos os 

lugares e com qualidade propícia à vida em geral. Restam água e calor: se falta um 

ou outro, a vida desaparece”. Água e calor não faltam no Brasil e, relativamente, 

água na região Nordeste (REBOUÇAS, 1997, p.128). 

 

Observa-se que o Brasil é privilegiado por possuir em seu território grande número de 

rios e uma forte abundância de chuvas, porém, mesmo tendo esta disponibilidade hídrica 

privilegiada são necessários cuidados, uma vez que esta água não está distribuída de maneira 

uniforme, para se ter um exemplo a bacia Amazônica concentra cerca de 73%  dessa água 

superficial e é habitada por apenas 5% da população brasileira, sendo assim restam 27% desta 

água para os 95% restantes da população brasileira (TUNDISI, 2009). 

Todavia, a despeito de ser o Brasil o maior detentor mundial de água doce, ao levar em 

conta a disponibilidade absoluta de recursos hídricos renováveis, aquela relativa à população 

dele dependente, o país deixa a posição primeira e passa ao vigésimo terceiro do mundo. 

(PAZ et al., 2000).  

O nordeste brasileiro, dentro desse contexto, é retratado como uma região pobre, por 

não possuir em seu território um elevado saldo de descarga dos rios, face às condições 

climáticas dominantes que provocam a existência de rios temporários com regime incerto, 

apesar de permanentes. Dentre os rios da região, o Parnaíba e o São Francisco se destacam 

pelo seu volume de água e pela sua larga extensão, ambos utilizados para a produção de 

energia elétrica. O nordeste também possui rios de menor expressão e permanentes, onde 

podem ser encontrados na Bahia e no Maranhão, enquanto rios de regime temporários são 

encontrados na porção nordestina que se estende do Ceará até a porção setentrional da Bahia 

(ANA, 2005a).  

Neste sentido, Rebouças (1997, p. 128), reporta ao discurso que embora o Brasil 

possua uma forte abundância de chuvas e grande número de rios em seu território o sertão 

nordestino enfrenta secularmente graves problemas relacionados com a seca. 
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Nota-se, que independentemente da disponibilidade que a água se apresenta na 

natureza, existe um aspecto social relacionado à distribuição da água que merece uma melhor 

atenção em seu gerenciamento, pois, cerca de 50% da população mundial ainda sofre com a 

falta de água, principalmente as regiões semiáridas do Brasil. Acredita-se que a interferência 

humana no ciclo hidrológico seja dos principais fatores que afetam a qualidade da água, tanto 

que em alguns países os níveis desse recurso já esta sendo considerado esgotável por muitos 

cientistas, que alertam para uma possível crise da água em algumas regiões do planeta, pois os 

efeitos provocados pelas atividades agropecuárias e industriais em áreas rurais e urbanas dos 

chamados países em desenvolvimento são visíveis e inegáveis, já que, de maneira geral, esses 

impactos ocorrem dentro das bacias hidrográficas de maiores dimensões e com maior 

potencial hídrico de aproveitamento pelo ser humano que estão localizadas as principais 

cidades, os aglomerados industriais e as áreas agrícolas (CASTELLAR, 2002).  

Para Ricklefs (2003), 

A espécie humana tem um imenso impacto na Terra, manejando ou de outra forma 

afetando a maior parte da superfície da Terra ou das águas. As atividades humanas 

causaram deterioração nos ecossistemas e a extinção de muitas espécies. As 

repercussões estão se acelerando, conforme a população cresce o consumo per capita 

de energia e recursos aumentam correspondentemente (RICKLEFS, 2003, p. 13). 

 

É importante deixar claro que desde os primórdios da civilização o homem vem se 

apoderando da natureza com o intuito de satisfazer suas necessidades, sendo ele, o principal 

responsável, pelas diversas formas de contaminação dos recursos hídricos. Diante dessa 

realidade, as perdas e o uso demasiado desse recurso ocorrem tanto na exploração das águas 

superficiais, quanto nas águas presente no subsolo. 

O que se constata, portanto, é que com o surgimento da agricultura, a natureza nunca 

mais permaneceu a mesma, o homem tornou-se sedentário e a partir dessa nova adaptação, 

passou a extrair da natureza sua principal fonte de subsistência. A partir desse processo o 

homem começou a criar lugares superficiais próprios, possibilitando a criação de animais e o 

cultivo de plantas para a sua sobrevivência.  

Após anos vivendo de maneira arcaica, com a utilização de técnicas e a fabricação de 

instrumentos, o homem passou a criar lugares artificiais para o cultivo de plantas e a criação 

de animais, protegendo esses de outros animais selvagens e tornando-se proprietário do 

espaço do terreno, surgindo então a propriedade privada. Assim, surgem as cidades, lugar de 
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aglomeração humana, que desenvolvida sem planejamento interfere no ponto de vista 

ambiental. 

Nesse contexto, a partir da revolução industrial o homem passou a devastar cada vez 

mais a natureza, provocando uma maior exploração do meio natural, objetivando e 

impulsionando o crescimento das cidades e o aumento do capital.   

Segundo Bateson (1987 apud. SANTOS, 2007), foi com a revolução industrial que o 

homem transformou ainda mais a fase do planeta, a natureza de sua atmosfera e a qualidade 

de sua água. Segundo estudos comprovados de alguns cientistas, o impacto da ação antrópica 

sobre o meio ambiente tem sido comparado às grandes catástrofes do passado geológico da 

terra. O autor explica ainda, que a humanidade deve se conscientizar que agredir o meio 

ambiente põe a sobrevivência de sua própria espécie em risco. Portanto, é a vida que está em 

jogo. Em contrapartida, com o acelerado crescimento populacional, formou-se uma demanda 

sem precedentes, que tinha como promoção satisfazer os interesses do desenvolvimento 

tecnológico e consequentemente, submeter o meio ambiente a uma agressão avassaladora, a 

qual provocou sérios declínios de sua qualidade e de sua capacidade para sustentação da vida 

na terra. 

Como é possível observar, o atual modelo de desenvolvimento marcado pelo grande 

avanço tecnológico e pelo aumento na produção e consumo, passou a ser responsável pela 

forma contínua e desigual, que sem maiores precauções levam paulatinamente à degradação 

ambiental. Desse modo, com o aumento da degradação, pode ocorrer a perda da qualidade de 

vida, a destruição de habitats, desertificação, contaminação das águas e possivelmente 

redução da biodiversidade no planeta (DIAS, 2004). 

É de suma importância ressaltar, que dentre os ambientes naturais mais afetados pela 

ação antrópica, está a água, recurso essencial para a sobrevivência da espécie humana na terra. 

Embora seja um recurso finito e necessário para manter toda forma de vida na terra, os 

impactos provocados sobre ela estão cada vez mais intensos, tanto no aspecto qualitativo 

como no aspecto quantitativo (SIRVINSKAS, 2008).  

Tundisi (2009, p. 31) relata que “Ao longo de toda a história da humanidade o 

desenvolvimento econômico e a diversificação da sociedade resultaram em usos múltiplos e 

variados dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.” E à medida que as sociedades 
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crescem e desenvolvem suas necessidades, a demanda por água aumenta ainda mais no país 

(REBOUÇAS, 2004). 

Um fator preocupante em relação às águas brasileiras além da contaminação é o 

desperdício, apesar de possuir vastos recursos hídricos ainda existem regiões com crise de 

abastecimento, pois metade da água não chega a seu consumidor final seja por desvios 

clandestinos ou vazamentos na tubulação. Segundo Fietz (2007, p. 86), o Brasil é campeão em 

desperdício, suas perdas chegam a 46%, isso daria para abastecer França, Bélgica, Suíça e o 

norte da Itália. Ainda de acordo com esse autor, 90% dos recursos hídricos presente no Brasil, 

são utilizados para produção industrial, consumo humano e produção agrícola. Sendo que os 

outros 10% são destinados para uso urbano e abastecimento animal. Dessa forma,  

 
Embora dependam da água para sobreviver e para o desenvolvimento econômico, a 

sociedade humana polui e degrada esse recurso, tanto as águas superficiais como as 

subterrâneas. A diversificação dos usos múltiplos o despejo de resíduos líquidos e 

sólidos em rios, lagos e represas e a distribuição das áreas alagadas e das matas 

ciliares tem produzido contínua sistemática deteriorização e perdas extremamente 

elevadas em quantidade e qualidade da água. (TUNDISI, 2009, p. 1). 

 

Segundo Teixeira et. al (2009, p. 451), o uso da água aumenta de acordo com as 

necessidades da população no mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o 

aumento do consumo de água superou em duas vezes o crescimento populacional durante o 

século XX, desse modo, o crescimento populacional foi inferior ao consumo de água, isso 

provavelmente significa que as pessoas adotaram um modelo de vida que lhes possibilitam 

um maior consumo dos recursos hídricos.  

Salienta-se que as pessoas que residem nas cidades grandes sugam cada vez mais água 

do planeta. Esse crescimento desordenado é provocado pelo processo acelerado de 

urbanização, que nas últimas décadas vem comportando mais da metade da população 

mundial em centros urbanos, e consequentemente, provoca a contaminação e o aumento do 

consumo de água, principalmente nos países desenvolvidos ou considerados emergentes. 

Neste sentido, percebe-se que a interferência humana é um dos fatores que causam a 

contaminação da água, e o uso de substâncias tóxicas pela indústria, pela agricultura e o 

lançamento de efluentes não tratados nos rios e lagos, são alguns dos diversos fatores que 

também contribuem com a poluição e degradação dos recursos hídricos. 
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Portanto, torna-se evidente que o esgotamento das reservas hídricas que está ocorrendo 

por todo mundo, não está sendo provocado por fatores naturais, mas pelo mau gerenciamento 

que atualmente vem se fazendo das fontes e de seus usos. 

Dessa forma, verifica-se que a água doce presente no planeta é um bem natural de 

direito universal e deve ser encarada como o elemento mais precioso da vida na terra, sendo 

essencial preservá-la para a satisfação das necessidades humanas básicas, como a saúde, 

produção de alimentos, a energia e a manutenção dos ecossistemas regionais e mundiais 

(CASTRO & SCARIOT, 2005, p. 82). 

Pruski & Pruski (2011, p. 28) revela que a água presente na superfície ou interior da 

terra não é apenas um elemento necessário somente para as necessidades humanas, mais é um 

componente fundamental do meio ambiente e da paisagem. Os autores afirmam, que quando 

há elevada abundância, a água pode ser tratada como um bem de uso comum, sem 

necessidade de atribuir valor econômico, por outro lado, quando ocorre aumento da demanda 

e surgem conflitos entre os usuários a água passa a ser considerada escassa, necessitando ser 

gerenciada como um bem econômico, atribuindo-lhe um valor simbólico que seja capaz de 

sustentar o seu uso demasiado pela população.  

Com base nisso, ressalta-se que, a escassez dos recursos naturais, a seca na região 

nordeste e a ameaça de extinção têm gerado cada vez mais uma mobilização gradativa para a 

construção de um modelo novo e sustentável de desenvolvimento que não engloba apenas o 

sistema de produção, mais o associe à conservação dos recursos naturais numa perspectiva 

livre, coletiva, ética e democrática que represente uma reflexão crítica dos princípios 

sustentáveis (MEDINA, 2002). 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

E AMBIENTAL  

 

Desde os primórdios da civilização o homem vem se apoderando da natureza com 

intuito de garantir a sua sobrevivência e assim, passou a transformar o meio em que vive. A 

partir de então, ao ser caçador ou coletor ele interferiu em algumas cadeias alimentares, 

visando somente o seu consumo, ou seja, no início o ser humano fazia parte do ambiente 

natural e sua atuação gerava danos pequenos, assim que o homem passou a utilizar os 
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recursos para fins econômicos, ele deixou de fazer parte daquele meio natural e se 

transformou em um agente modificador.  

Segundo Gonçalves (1998), atualmente em nossa sociedade, prevalece a visão que a 

natureza é um objeto a ser dominado por um sujeito, o homem. Essa visão antropocêntrica, 

onde o homem acredita que ter bens naturais é mais vantajoso que ser natural, nos traz a 

reflexão de como a natureza foi ou é tratada pela atual sociedade. Essa atitude colabora para a 

ideia de homem não natural e possivelmente fora da natureza. Esse pensamento está presente 

muitas vezes pelo fato do homem, ser uma espécie dotada de habilidades e competências (a 

inteligência), e por meio disto procura controlar a natureza com intuito de atender aos seus 

interesses, ignorando a limitação dos demais sujeitos presente no meio ambiente. 

Assim, é na natureza que o homem se envolve e se desenvolve. O homem pertence à 

natureza e deve a ela a sua sobrevivência. Ao mesmo tempo em que o homem a constrói 

[cultural e materialmente], ele a destrói através de suas ações (BARRETO, 2011, p. 27). 

Desse modo, o homem como membro da sociedade materialista torna a natureza uma moeda e 

não prevê o desaparecimento dessa reserva de riqueza impossível de quantificação 

(MENEZES, 2004, p. 21). De acordo com Furtado (1974), 

O estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma 

minoria. O custo em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é 

de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco a sobrevivência da espécie humana 

(FURTADO, 1974, p. 75). 

 

Em vista de toda essa problemática, somente no período Pós-Guerra, com os impactos 

provocados pelo efeito estufa, pela chuva ácida, deterioração da camada de ozônio, ameaça de 

extinção de espécies, escassez de água e pela deteriorização da qualidade ambiental é que 

surgiu a preocupação de se repensar em uma forma de sustentar as necessidades humanas sem 

precisar comprometer a qualidade e a quantidade dos recursos naturais do planeta 

(BARBIERI, 2005). 

Dessa forma, com a intensidade dos problemas sociais, econômicos e ambientais 

ocasionados também pelo crescimento das cidades, pelo aumento desenfreado da população, 

pelo processo de desenvolvimento das atividades comercias e indústrias, surgiram algumas 

conferências no âmbito mundial com a expectativa de planejar um modelo de 



14 

 

desenvolvimento que culminasse na junção do crescimento econômico sem degradar tanto os 

recursos naturais essenciais para a sustentação da vida na terra. 

Nesse contexto, iniciou-se na época da Guerra Fria e da plena crise do Vietnã, ano de 

1968, as primeiras reuniões com enfoque ambiental. É possível afirmar ainda que a primeira 

discussão foi a Reunião do Clube de Roma que resultou no Relatório intitulado: Os Limites 

para o Crescimento (The Limits to Growth). Faz mister ressaltar, que este relatório foi 

elaborado “por meio de simulações matemáticas no qual fez projeções do crescimento 

populacional, da poluição e esgotamento dos recursos naturais da terra” (TINOCO; 

KRAEMER, 2008, P. 30).  

Com base nisso, até a década de 1970, o discurso internacional sobre os problemas 

ambientais era focado no crescimento populacional dos países subdesenvolvidos, o qual dizia 

que o crescimento destes países iria gerar um aumento na demanda pelo consumo dos 

recursos naturais (PORTILHO, 2010). Esse crescimento traz a tona um problema crucial: o 

ambiente assim como o espaço sofrem sérias modificações em seus fluxos de energia e de 

matérias, e a partir desse processo incorporam-se novos caminhos e dinâmicas em sua história 

(PHILIPI JR, 1999, p. 20). 

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em meados da década de 

1970, com o livre pensamento e sobre influência das guerras e movimentos de libertação. 

Nascia uma nova percepção dos valores da vida e do desenvolvimento. Dessa forma, mesmo 

com a forte pressão do desenvolvimento capitalista e o acelerado aumento nos impactos 

ambientais, a percepção nascia com o objetivo de criar na sociedade em geral, uma 

consciência participativa, que propusesse uma radical mudança no estilo de vida das pessoas e 

principalmente da produção (LEFF, 2006).  

É importante deixar claro, que antes do conceito de desenvolvimento sustentável virar 

moda, o termo ecodesenvolvimento foi bastante discutido na década de 70 do século XX. 

Ignacy Sachs foi um dos autores que participou desse momento histórico, ao reformular esse 

conceito e definir suas dimensões (CHACON; BURSZTYN, 2005, p. 9). Neste contexto, a 

estratégia do ecodesenvolvimento idealizada por Ignacy Saches abrangeu de maneira 

interdisciplinar, cinco dimensões de sustentabilidade: a social, a econômica, ecológica, a 

espacial e por fim a cultural.  
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Sachs (1986, p. 64) conceitua o ecodesenvolvimento como um “estilo de 

desenvolvimento que insiste em buscar soluções específicas, em cada ecorregião, para seus 

problemas particulares, tendo em vista não somente os dados ecológicos, mas também os 

culturais e as necessidades imediatas e de longo prazo”. 

Por outro lado, de acordo com Omena et al., (2012, p. 1),  

Quando surgiu, no início da década de 1970, o vocábulo sustentável assumia apenas 

o papel de coadjuvante, estando implícito nos preceitos do ecodesenvolvimento. No 

final dos anos 80 com a divulgação do relatório Nosso Futuro Comum emerge como 

adjetivo (sustentável), sendo utilizado para qualificar e quantificar a palavra 

desenvolvimento, no sentido de transmitir a ideia de um modelo permanente, capaz 

de se manter ao longo do tempo-Desenvolvimento sustentável (OMENA et al., 

2012, p. 1). 

 

 

 

Desse modo, pensando em uma proposta de consumo sustentável do meio ambiente 

sem comprometermos a utilização desses mesmos recursos para as futuras gerações, foi 

elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento o Relatório de 

Brundtland (Nosso Futuro Comum) que teve como principal objetivo, apresentar um conceito 

sobre Desenvolvimento Sustentável capaz de preservar a natureza e seus recursos para futuras 

gerações.  

Para Santos (2012, p. 70), o relatório elaborado pela comissão Brundtland (1987), 

conceituou desenvolvimento sustentável como “ O desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem 

às suas próprias necessidades.”   

Leff (1986), explica que o Relatório de Bruntland tinha inicialmente uma proposta 

primordial: avaliar a degradação do meio ambiente e a eficácia das políticas aplicadas como 

forma de solucionar as questões ambientais do mundo. Segundo o autor, este relatório 

reconheceu as implicâncias entre os países e teve como principal objetivo criar uma política 

séria que englobasse os diferentes interesses entre os países que por estes motivos impediam o 

desenvolvimento sustentável.  

Neste sentido, a propagação do paradigma da sustentabilidade começa a ganhar corpo 

nos debates realizados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Humano 

em Estocolmo, em 1972. O “intuito dessa conferência foi tratar das questões ambientais e sua 

relação com o desenvolvimento” (PONTES; MACHADO, 2009). Neste evento, 
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estabeleceram-se ainda os desafios resultantes da degradação ambiental, do crescimento 

desordenado, bem como os limites da racionalidade econômica entre países (LEFF, 2008).  

Para Portilho (2010), com a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Humano surgiu um discurso mais político e consistente capaz de justificar a devastação 

ambiental através da forma de produção dos países desenvolvidos e não apenas pelo 

crescimento demográfico. A partir dessa nova perspectiva, adotou-se um novo discurso de 

sustentabilidade, que não mais justificava os problemas ambientais pelo crescimento 

populacional, mas sendo o processo tecnológico produtivo o principal responsável pelos 

impactos ambientais em uma escala global.  

A discussão sobre o modelo de desenvolvimento sustentável consolidou-se mais ainda 

a partir da década de 1980 e teve a finalidade de aplicar o conceito de sustentabilidade pelo 

mundo. Deste modo, “discute-se a idéia de um desenvolvimento expresso em maior equidade, 

dialogando com as necessidades e demandas sociais, não deixando de se preocupar com o 

equilíbrio do meio ambiente” (PONTES; MACHADO 2009, p. 4).   

Corroborando ainda mais com esse argumento,  

A conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a “ECO-92”, realizada 

no Rio de Janeiro (1992), consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável, já 

defendido, em 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Comissão Brundtland) e se destacou por trazer a discussão sobre 

o meio ambiente e desenvolvimento, como também, por conceber a Agenda 21 

como programa de ação pautada na sustentabilidade do planeta no século XXI 

(SANTOS, 2012, p. 70).  

 

De acordo com Portilho (2010), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), denominada cúpula da terra ou simplesmente Rio-

92, realizou-se com o intuito de promover soluções para a crise ambiental. Através dessa 

conferência surgiram novos estudos no cenário ambiental internacional, fato este que foi 

quebrado o protocolo de que apenas produção causava danos ao meio ambiente, mas também 

toda forma de consumo. Dessa forma, as questões ambientais da atualidade estão relacionadas 

ao processo de produção, e além do mais, com o estilo de vida e consumo das populações 

residentes em países desenvolvidos.  
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De acordo com esse pensamento, Neto (2009, p. 62) afirma que a conferência tinha 

entre os seus principais objetivos: Estabelecer um sistema de cooperação internacional para 

prever ameaças ambientais, Prestar socorro em casos emergências; Examinar a situação 

ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o estilo de desenvolvimento vigente; 

estabelecer mecanismos de transferências de tecnologia não poluentes aos países 

subdesenvolvidos e examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de 

critérios ambientais ao processo de desenvolvimento. 

Como resultado da ECO-92 ou RIO 92, foram aprovados diversos documentos para 

diminuir os problemas sociais, econômicos e ambientais globais, entre eles a Agenda 21, 

considerada um dos principais plano de ação a ser executado pelas agências de 

desenvolvimento, governos e diversas entidades que  afeta direta ou indiretamente os recursos 

naturais. Posteriormente,  

A cúpula da terra sobre o desenvolvimento sustentável, a “ RIO+10”, reunida em 

Joanesburgo (2002), não só afirma os compromissos da Agenda 21 como propôs 

maior integração das dimensões que perpassam o desenvolvimento sustentável ( 

econômica, social e ambiental) por meio de programas e políticas com foco nas 

questões sociais e, especificamente, nos sistemas que envolvem a proteção social 

(SANTOS, 2012, p. 70). 

 

Nesse contexto, o grande marco dessa conferência, resultou em 2003, além da 

implementação da Agenda 21 Brasileira a elevação para a categoria de Programa do Plano 

Plurianual (PPA 2004-2007) que tinha como prioridade a construção de um país sustentável, 

através da compatibilização do crescimento econômico, conservação ambiental, equidade e 

justiça social. 

A partir de então, o desenvolvimento, de acordo com Castro (2003), é encarado como 

forma de alcançar a paz e superar as desigualdades. Em contrapartida, para que isso se torne 

possível, ele aponta a necessidade de uma mudança paradigmática no modelo de 

desenvolvimento vigente, de modo que ocorra uma profunda ascenção humana por meio de 

um conjunto simples de mudanças profundas e sucessivas (CASTRO, 2003, p. 105). 

No contexto atual, a mais recente Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, “RIO+20”, realizou-se em junho de 2012 na cidade do Rio de 

Janeiro. Nesta conferência foi possível comemorar os 40 anos da primeira reunião realizada 

em Estocolmo onde foram iniciadas as primeiras discussões relacionadas à questão ambiental 
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em nível global. Em contrapartida, foram apresentadas as dificuldades de se promover o 

desenvolvimento sustentável entre pais desenvolvidos e emergentes, como também foram 

lançadas metas para encarar a crise atual que se configura como econômica e/ou financeira.   

De acordo com Santos (2012, p. 71), “outras contribuições dessa conferência foram 

objeto de resolução baixada pela Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecendo três 

alicerces: a ideia de economia verde, a necessidade de erradicar a pobreza e a governança.” O 

que se constata, portanto, é que este três alicerces enquadrou ainda mais os princípios do 

desenvolvimento econômico, ambiental e social nos países e além do mais continuou com o 

mesmo objetivo: promover o crescimento do país/região sem comprometer a qualidade dos 

recursos naturais das presentes e futuras gerações. 

Porém, após anos de lutas e discussão para promoção da sustentabilidade dos recursos 

naturais, Sachs (1994), afirma que o desenvolvimento sustentável de qualquer região só é 

possível mediante uma pluralidade de soluções locais e adaptadas a cada sistema social; 

soluções essas, que se utiliza como paradigma os sistemas de produção planejada pelo 

homem, aplicando-se a racionalidade camponesa no nível mais elevado da espiral do 

comportamento humano.  

Em contrapartida, Silva (2006) explica que a concepção atual de desenvolvimento 

sustentável encontra-se em crise. Os indicadores sociais e econômicos em alguns países 

pertencem a uma parcela da humanidade e por conta disso delimitam as fronteiras da riqueza 

e da pobreza entre os países, populações e entre continentes. Essa concepção moderna de 

desenvolvimento aumenta paulatinamente a degradação dos recursos naturais e o 

agravamento das desigualdades sociais que há anos colocam em risco as gerações presentes e 

futuras. 

 

1.2.1 O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE NO SEMIÁRIDO  

 

O nordeste, mais especificamente o semiárido brasileiro foi denominado por muitos 

estudiosos como a região problema do país, essa denominação se deu, devido a semiaridez do 

seu clima, pelas irregularidades de chuvas e pelas constantes secas que de uma maneira geral, 

causam uma desmobilização gradativa no sertão.  



19 

 

Deste modo, sempre que ocorre uma longa estiagem milhares de pessoas não 

conseguem ter acesso à água e alimentos básicos em qualidade e quantidades suficientes para 

satisfazer suas necessidades básicas. De acordo com Baptista e Campos (2013), esse problema 

ainda persiste por causa de um modelo de desenvolvimento em execução no semiárido que há 

anos não considera as peculiaridades da região e vive a sombra de um projeto de 

desenvolvimento fundado nos preceitos do positivismo e no ideário do progresso 

autossuficiente.  

Neste sentido, percebe-se que as causas dos problemas socioambientais do semiárido 

não são resultados apenas das limitações do seu clima, mas, sobretudo, da falta de políticas 

efetivas de convivência com o fenômeno que ano após ano assola a população desta região do 

país. É importante ressaltar que nas últimas décadas, existe “um processo de construção de 

uma nova concepção de desenvolvimento sustentável que possibilite a harmonização entre a 

justiça social, a prudência ecológica, a eficiência econômica e a cidadania política” (SILVA, 

2006, p. 16).  

 

Nota-se, que o conceito de desenvolvimento sustentável se fortifica cada vez mais na 

sociedade atual, principalmente no discurso político do Brasil e no que se refere à região 

nordeste. A seca a partir desse novo contexto passa a ser vista diariamente como um problema 

ecológico, mudando neste sentido o enfoque secular das políticas públicas que diagnosticava a 

seca apenas como uma calamidade natural sem solução (CHACON, BURSZTYN, 2005).  

Nesta perspectiva, para que a realidade do semiárido nordestino seja transformada 

positivamente em benefícios permanentes para a população que há anos sofrem com os males 

causados pela seca é necessário uma nova racionalidade que se constitua em imperativo 

fundamental para a sustentabilidade do desenvolvimento. Uma nova racionalidade que seja 

permeada por valores, ética, orientações de base ecológica e teorias que influencie nas 

mudanças políticas e comportamentais das pessoas (SILVA, 2006).  Para Baptista e Campos 

(2013, p. 66), 

Não se constrói, então, um desenvolvimento sustentável se não se busca o conjunto 

da realidade de modo sistêmico e interrelacionado. Por isso, entre as premissas do 

desenvolvimento encontram-se: o acesso à terra e à água; assistência técnica e 

créditos adequados; comercialização e incremento de renda. Contudo, a vida das 

pessoas não se restringe a produzir e aumentar a renda. Ela é, também, cultura, festa, 

religião, educação em seus modos variados de ser, aí incluída a educação escolar. 

Esse desenvolvimento será uma política que contemple sistemática e constantemente 

todos esses aspectos, numa perspectiva de sustentabilidade e de promoção do 

crescimento e da vida integral das pessoas. 
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Seguindo esse raciocínio Baptista e Campos (2013, p. 66) ressaltam ainda que 

iluminado por essa perspectiva de convivência, o desenvolvimento do semiárido passa por 

premissas tais como:  

 O compromisso com as necessidades e potencialidades da população local;  

 A conservação e o uso sustentável da biodiversidade; a recuperação das áreas 

degradadas;  

 A quebra do monopólio da terra e da água; a valorização do patrimônio cultural, 

étnico, material e simbólico do semiárido;  

 O reconhecimento da agricultura familiar como categoria sociopolítica e 

estratégica do desenvolvimento e o reconhecimento do meio rural como território 

de produção e reprodução da vida; 

 A valorização das tradições e conhecimentos das comunidades;  

 E o reconhecimento da diversidade étnica e cultural do semiárido com seu 

patrimônio, colocando sua população como coautora das políticas e não como sua 

simples beneficiária. (BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p.66). 

 

Com base nessas premissas, verifica-se que a região nordeste do Brasil necessita de 

um fator vital e de um recurso totalmente estratégico para que se possa garantir o seu 

desenvolvimento, pois essa região carece de decisões sérias e políticas públicas consistentes e 

cada vez mais contínuas. Por outro lado, para que ocorra um processo sustentável no 

semiárido, faz necessário antes de tudo, conhecer suas potencialidades, o seu clima, bioma e 

principalmente, o ser sertanejo. 

 

1.2.2 O SEMIÁRIDO E O SEU TERRITÓRIO   

 

O semiárido brasileiro está compreendido em uma área de 982.566 km
2
 o que 

corresponde a 18,2 % do território nacional e abrange 1.133 municípios.  De acordo com os 

estudos realizados pelo Ministério da Integração e a Articulação no Semiárido Brasileiro 

(ASA) o semiárido brasileiro ocupa 86,6% da Paraíba, 93,4% do território do Rio Grande do 

Norte, 88,0% Pernambuco, 86,8% do estado do Ceará, 59,9% do Piauí, 45,6% de Alagoas, 

50,9% do Sergipe, 69,7% do território da Bahia, além de 17,7% do Norte de Minas Gerais e 

aproximadamente 1% do estado do Maranhão. (ASA, 2009). 
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Segundo dados publicados pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), a maior 

parte populacional rural do Brasil encontra-se no semiárido nordestino com cerca de 22 

milhões de habitantes o que torna a região semiárida brasileira a maior do mundo com essa 

característica (ASA, 2009).  

O Ministério da Integração atualizou, conforme a Portaria Ministerial n° 89, de março 

de 2005 a área de abrangência do semiárido nordestino, e para definir as áreas semiáridas, foi 

levando em consideração três critérios técnicos: 

1) Precipitações pluviométricas médias anuais iguais ou inferiores a 800 mm;  

 

2) Índice de aridez entre 0,5 e 0,21, calculado pelo balanço hídrico que relaciona 

as precipitações e a evaporação potencial, no período de 1961 a 1990;  

 

3) Risco de seca superior a 60%, relativo ao período de 1970 a 1990 (BRASIL, 

2005).  

 
Mapa 1-Delimitação do Semiárido Nordestino  

Fonte: Brasil, 2005. 
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Desse modo, a região semiárida caracteriza-se pela deficiência e/ou irregularidade de 

chuvas, onde a evaporação normalmente supera a precipitação, provocando a perda de grande 

parte da água superficial e a intermitência de quase toda a rede hidrográfica constituindo um 

severo problema para a captação e o armazenamento desse recurso essencial para a vida. 

Nessas áreas o fenômeno da seca assola a população periodicamente (REBOUÇAS, 2002).   

Como visto, o semiárido é uma região caracterizada como pobre em relação ao volume 

de escoamento de água dos rios. Esse mecanismo pode ser explicado em virtude da 

variabilidade temporal das precipitações e das características geológicas dominantes na 

região, há a predominância de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e baixas trocas de 

água entre o rio e o solo adjacente que por sua vez causa a densidade da rede de rios 

temporários (CIRILO, 2008). 

Assim, o sertão é uma das sub-regiões localizada no nordeste brasileiro caracterizado 

pela irregularidade das chuvas e pela semiaridez do seu clima, que ora inunda, ora escasseia a 

água na região (CUNHA, 2011, p. 47).  

Segundo Pruski & Pruski (2011, p. 28) “ O conceito de seca varia expressivamente 

conforme o tipo de usuário que  define e a caracteriza por eventos extremos associados a um 

período anômalo em que as precipitações ocorrem.” Enquanto que “ a escassez hídrica é 

comumente definida como uma situação na qual a disponibilidade de água em um país ou 

região está abaixo de 1000m³ por pessoa por ano (PEREIRA et al., 2002). Segundo esses 

autores, a escassez de água em determinada região não se refere necessariamente à 

quantidade, mas também a indisponibilidade devida à qualidade da água.  

A escassez, por sua vez, está associada a uma situação em que a disponibilidade 

hídrica é insuficiente para atender às demandas e manter as condições ambientais mínimas 

necessárias para o desenvolvimento sustentável ” (PRUSKI & PRUSKI, 2011, p. 28). 

Favero (2006, p. 19) explica que, a seca (escassez natural) é um desequilíbrio 

temporário na disponibilidade de água, assim como a escassez (desertificação e problemas de 

gestão de recursos hídricos), sendo que esta última é artificialmente desencadeada pela seca. É 

mister ressaltar que, o desequilíbrio causado pela seca nas regiões semiáridas é sempre 

natural, embora a ação antrópica possa intensificá-lo.  

Com base nesse fundamento, “ as secas podem ocorrer sob a forma de drástica 

diminuição ou de concentração espacial e/ou temporal da precipitação pluviométrica anual” 
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(DUARTE, 2001, p. 425). Seguindo esse raciocínio, Andrade (1986, p. 126) apresenta uma 

divisão dos tipos de seca presente no sertão nordestino. Neste sentido, destaca que:  

[...] há dois tipos de seca no Nordeste, a anual, que dura de sete a oito meses, 

correspondendo ao longo período de estio entre dois períodos chuvosos de três a 

quatro meses, e que não se constitui um grande problema, de vez que o sertanejo já 

está adaptado a ela e dispõe de reservatórios d‟água que dão para atravessar este 

período. Ao lado desta existem as secas periódicas, de difícil previsão e que se 

efetivam quando em um período normalmente chuvoso – dezembro a março – não 

caem as chuvas esperadas, fazendo com que aquele período seco de sete a oito 

meses se estenda por dois e às vezes três a quatro anos. 

 

 

Observa-se então, que o fenômeno da seca pode ter duas variantes, porém, um mesmo 

dilema: A primeira acontece anualmente no período chuvoso, desta a população esta 

inteiramente adaptada; a outra variante é caracterizada como uma seca mais longa e danosa, 

pois se alastra por mais tempo na região provocando diversos problemas socioambientais para 

a população. 

Neste sentido, Andrade (1986), explica que existem apenas dois tipos de seca presente 

no semiárido: a periódica e a anual. Contrário a ele, os pesquisadores Campos e Studart 

(2001), dividem a seca nordestina em quatros tipos distinta: a seca climatológica, que provoca 

a seca edáfica que gera a social, e por fim a gera a seca hidrológica. Esses quatros tipos de 

seca, sempre estão interligados. 

A primeira, é a seca climatológica, que “ refere-se à ocorrência, em um dado espaço e 

tempo, de uma deficiência no total de chuvas em relação aos padrões normais que determinaram 

as necessidades” (CAMPOS, STUDART, 2001, p. 3). 

Em contrapartida, a segunda ocasionada pelo efeito da seca climatológica, é a edáfica, 

que segundo os autores Campos e Studart (2001):   

A seca edáfica tem como causas básicas a insuficiência ou distribuição irregular das 

chuvas e pode ser identificada como uma deficiência da umidade, em termos do 

sistema radicular das plantas, que resulta em considerável redução da produção 

agrícola. Esse tipo de seca, associado à agricultura de sequeiro, é a que maiores 

impactos causa no Nordeste Semi-Árido. Os efeitos são conhecidos: severas perdas 

econômicas e grandes transtornos sociais como fome, migração e desagregação 

familiar. É a seca social (CAMPOS, STUDART, 2001, p. 3). 

 

A partir de então, ocasiona a seca social que é o resultado das causas diretas e indiretas 

da seca edáfica. Por fim, a seca hidrológica ou de suprimentos de água que é caracterizada 
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pelos baixos escoamentos nos cursos d´água e ou/sobreuso das disponibilidades hídricas. Com 

efeito, essa seca pode ocorrer por uma sequência de anos ocasionando o colapso ou o 

racionamento em sistemas de abastecimento de água das cidades. 

Observa-se que embora a causa principal das secas que assola o semiárido nordestino 

resida na insuficiência ou irregularidades de chuvas, existe uma sequência de causa e efeitos 

que varia segundo o ponto de vista do observador. Desse modo, Pereira et al. (2002), 

reconhecem que a seca é sinônimo de tragédia e quando não identificadas provocam graves 

problemas econômicos, políticos e sociais na região. Segundo esses autores, a seca 

caracteriza-se por seu inicio lento e são usualmente reconhecidos somente quando estão 

totalmente estabelecidos. Além de ser um fenômeno de longa duração, a seca costumam afetar 

grandes áreas da região. 

 

1.3 O FENÔMENO DA SECA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

Há dois fenômenos climáticos que influenciam o semiárido nordestino e faz com que a 

seca se agrave nessa região. O primeiro é conhecido como Zona de Convergência Climática 

Intertropical (ZCIT) e o outro fenômeno por EL NIÑO que tem sua origem no Oceano 

Pacífico Equatorial.  

A ZCIT é formada de um anel de ar úmido que envolve a terra, próximo á linha do 

Equador. Ela oscila entre as latitudes de 10 graus ao Norte e 5 graus ao Sul, onde os ventos 

alísios dos dois hemisférios se encontram (RIBEIRO, 2007). Desse modo, no hemisfério sul 

os ventos de alta pressão circula no sentindo anti-horário e no sentindo horário no hemisfério 

norte, em direção às regiões equatoriais. O que determina um inverno chuvoso ou seco no 

nordeste brasileiro é a diferença entre as variações de 1 °C a 0,5 °C entre as águas do 

Atlântico Sul ou Atlântico Norte.  

Dessa forma, acredita-se que “ a ZCIT migra sazonalmente, em anos considerados 

normais, de sua posição mais ao norte (14°N), durante agosto-setembro, para sua posição 

mais ao sul (2°S) durante março-abril” (MENESES, 2013, p. 10).  

Do ponto de vista meteorológico as causas responsáveis pelo fenômeno das secas é 

principalmente a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que quando determinada pelo 

encontro dos ventos alísios do Atlântico Norte e Atlântico Sul, forma-se uma gigantesca faixa 

de precipitação e instabilidade. Assim, a ZCIT não segue, com rigor matemático, às órbitas 
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celestes, podendo oscilar ao acaso, com pequenos deslocamentos de latitude, ocasionando 

grandes mudanças climáticas, o que consequentemente, poderá resultar numa seca (RIBEIRO, 

2007, p. 155). 

Em contrapartida, o EL Niño é um fenômeno de baixa e alta pressão que se caracteriza 

pela elevação inesperada da temperatura superficial do oceano Pacífico equatorial leste. Com 

base nisso, 

As fortes correntes de ar quentes geradas pelo EL Nino, que se deslocam de Oeste 

para Leste, interceptam as frentes frias do Sul para o norte que, estão estacionárias, 

se precipitam causando aguaceiros e enchentes no sul do Brasil e outras regiões do 

mundo. São essas mesmas correntes que inibem a formação de nuvens na região 

inter-tropical, provocando as longas estiagens (RIBEIRO, 2007, p. 159). 

 

De acordo com Melo (1999, p. 13), constata-se que a ocorrência de secas no semiárido 

nordestino está associada ao fenômeno El Niño, no entanto, a intensidade deste fenômeno não 

determina sempre a ocorrência de grandes secas, devido aos fatores determinantes que as 

influenciam, como o surgimento de atividades vulcânicas e o Dipolo do Atlântico 

(aquecimento-esfriamento do Atlântico Sul/Norte). 

Aragão et al. (2000, p. 279) esclarece que as causas que atualmente assola e aumenta a 

variabilidade climática nas regiões semiáridas ainda não são profundamente entendidas, no 

entanto diversos estudos apontam sistemas da circulação geral da atmosfera, como os 

fenômenos do tipo ZCIT, El Niño-oscilação Sul (ENOS), como os principais responsáveis 

pela ocorrência dos distintos regimes de precipitação. Diante desse fato, a intensidade da 

precipitação presente no semiárido depende da atividade convectiva que está associada 

basicamente à incursão da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), mecanismo 

responsável por mais de 70% da precipitação de chuva nessa região.   

É importante deixar claro que a distribuição anual das chuvas no nordeste brasileiro 

está concentrada nos meses de fevereiro-abril, maio-junho, e entre os meses novembro-

janeiro. Essas precipitações, no entanto, acontecem sobre a porção sul do nordeste brasileiro, 

contemplando os estados do Maranhão, norte de Minas Gerais, Piauí e o estado da Bahia. 

Nessas regiões o período chuvoso acontece de novembro a fevereiro com um aumento 

pluviométrico significativo entre os meses de dezembro e janeiro. 

No entanto, a porção norte contemplada pelos estados de Sergipe, Ceará, Piauí, 

Maranhão, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, Pernambuco, norte e nordeste da Bahia e 
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Alagoas, possui um regime pluviométrico anual centrado entre os meses de janeiro e abril. 

Esse fato é possível devido a mecanismo conhecido como zona de convergência intertropical.  

Segundo Baptista & Campos (2013, p. 48), o Semiárido brasileiro é o mais chuvoso do 

mundo, o índice das chuvas pode chegar a mais de 800 milímetros por ano, enquanto em 

outros a média anual está em torno dos 300 milímetros, porém a concentração de chuvas em 

poucos meses aumenta o índice de aridez e dessa forma, mais de 90% de suas águas passam a 

não serem aproveitadas devido a sua evaporação e ao seu escoamento superficial. 

Convém lembrar que não apenas esses dois fatores climáticos (El Niño e ZCIT) 

prolongam os períodos de seca no nordeste, mais também as ações promovidas pelos 

humanos, através das pastagens e dos desmatamentos. Essas ações, além de aquecer o ar 

demasiadamente provocam ainda mais, um estado constante de aridez e baixa pluviosidade no 

sertão nordestino.  

São muitos os “ingredientes” que fazem chover ou que impedem a chuva no 

Semiárido. A Zona de Convergência Inter Tropical, el niño, la niña, frentes frias do 

sul, a temperatura da água da porção do Oceano Atlântico que se encontra entre o 

Nordeste do Brasil e a África. Além das contribuições feitas pelos humanos, através 

de desmatamentos, plantios extensos de pastos e grãos inadequados, trazem 

consequências, uma vez que a terra despida da sua roupa de caatinga aquece o ar 

demasiadamente e, por sua vez, empurra as nuvens em alturas inadequadas 

(SCHISTEK, 2013, p. 34). 

 

Todavia, a falta prolongada de chuva, a diversidade climática e a imprevisibilidade das 

estações chuvosas aumentam severamente a dimensão de calamidade pública no nordeste. Tal 

descompasso implica ainda mais, devido as frequentes secas que assolam o território 

nordestino. Com efeito,  

 

A ocorrência periódica de secas é um problema que a população do semiárido 

nordestino tem enfrentado secularmente, e com o qual terá de conviver. Porém, a 

falta prolongada de chuvas em um determinado período só assume a dimensão de 

calamidade pública devido à situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas 

naquela parte do Nordeste brasileiro. A escassez de chuvas no período do inverno ou 

a má distribuição espacial e/ou temporal das precipitações constituem, tão somente, 

elementos desencadeadores de um processo que transforma em indigentes as 

camadas mais pobres da população da zona semiárida (DUARTE, 2000, p. 437).   

 

 

 

Como é possível observar, diversos problemas econômicos e sociais estão presentes no 

semiárido brasileiro, dentre eles estão: a pobreza, elevadas taxas de mortalidade infantil, 

secas, fome, analfabetismo, baixos salários, subnutrição, elevada concentração de terra e 
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renda. As condições ambientais adversas do semiárido e a pobreza generalizada propiciam a 

prática de irrigação inadequada, o pastoreio excessivo, o desmatamento e principalmente o 

sobrecultivo. Essas práticas aceleram o ritmo de degradação dos recursos hídricos e do solo, o 

que consequentemente torna-se responsável por culminar o processo de desertificação que 

ultrapassa mais de 55% do semiárido nordestino. Para o Ministério do Meio Ambiente, 

aproximadamente  181.000km² da região encontra-se afetada pela desertificação (FALCÃO; 

OLIVEIRA, 2008). 

Verifica-se nesses exemplos, que os problemas que prejudicam a população do 

semiárido nordestino estão em quase sua totalidade relacionadas à resistência na elaboração e 

adoção de técnicas adequadas às condições climáticas e principalmente ao reconhecimento da 

aptidão dos recursos ambientais presente na região. Observa-se que as secas periódicas que 

assolam o semiárido brasileiro são, portanto, a base de sustentação, direta ou indireta, das 

ações que conduzem a um estado excludente de pobreza absoluta de uma parte significativa 

da população que habita a região, especialmente da zona rural (ANDRADE et at.;  2010, p. 2). 

 

1.3.1 HISTÓRICO DAS SECAS E A INTERVENÇÃO DO ESTADO  

 

Por muito tempo, o Nordeste brasileiro, em particular o semiárido, esteve em 

evidência como “região problema” do Brasil. O sertão nordestino tem sua história 

socioeconômica e política diretamente associada ao seu caráter de território onde se instalou 

uma atividade acessória à antiga economia açucareira da Zona da Mata. Neste lugar, não foi à 

mão de obra escrava que serviu de base ao sistema produtivo, mas sim a unidade familiar 

atrelada ao que veio a ser o latifúndio. Esse antigo modelo se formou a partir do sistema de 

sesmarias, e se valeu de formas pré-capitalistas de exploração, tais como, a parceria e a 

meação (CHACON; BURSZTYN, 2011). 

Dessa forma, acredita-se que as primeiras notícias sobre o fenômeno das secas no 

semiárido nordestino é percebido desde as primeiras décadas da colonização. Os relatos 

iniciais tiverem visibilidade ainda no século XVI, em 1583, registradas por Fernão Cardin que 

viajava pelos sertões de Pernambuco e Bahia. No século XVIII, D. João V, rei de Portugal, 

determinou providências para amenizar os impactos ocasionados pelas secas no período 

referente a 1721-1727.  Devido às secas ocorridas no período correspondente a 1790-1793, 
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surgiu a organização Pia Sociedade Agrícola criada com intuito de socorrer os flagelados da 

seca (ANDRADE et at.;  2010, p. 2). 

Segundo Campos e Studart (2001, p. 2) a ocorrência periódica de secas no semiárido 

brasileiro é secular. As condições adversas do Nordeste, incluindo as severas secas, 

retardaram muito o início da ocupação portuguesa da região. Dessa forma, até a primeira 

metade do século XVII o domínio das áreas secas do interior do Nordeste de Pernambuco ao 

Ceará pertencia apenas aos índios. Por outro lado, 

A ocupação dos sertões nordestinos intensificou-se a partir do início do século 

XVIII quando uma Carta Régia proibiu a criação de gado numa faixa contida desde 

o litoral até uma distância de 10 léguas em direção aos sertões. A partir de então, a 

pecuária passou a desempenhar importante papel na economia regional. O algodão, 

introduzido em meados daquele século, complementava as atividades econômicas 

dos estabelecimentos. Mesmo assim, as recorrentes secas sempre impuseram um 

forte obstáculo ao crescimento populacional (CAMPOS; STUDART, 2001, p. 2). 

 

Assim, “ a seca na região semiárida só passou a ser considerada como problema no 

século XVIII, depois que se efetivou a penetração da população branca nos sertões, com o 

aumento da densidade demográfica e com a expansão da pecuária bovina” (SILVA, 2006, 

p.36). 

A partir de então, a ocupação do semiárido seguiu até meados do século XIX, sem que 

houvesse nenhuma seca severa, o que impulsionou o aumento da população e a criação de 

rebanho e mandioca na região. Por outro lado, esse crescimento impulsionado sem 

planejamento, acarretou em um despreparo em infraestrutura de água e de transporte. Nesse 

período, a população tornou-se vulnerável ao fator climático, das reservas de água dos 

pequenos açudes e dependente da intervenção do estado para suprir suas necessidades básicas.  

Em 1790 houve uma grande seca que se prolongou por mais de três anos, tendo sido 

considerada a maior da época; esta seca provocou uma mortandade extraordinária no 

rebanho, fazendo com que caísse a produção de carne e que numerosas „oficinas‟ 

tivessem de encerrar as suas atividades, provocando a transferência de alguns 

produtores cearenses para o Rio Grande do Sul, onde implantaram as famosas 

charqueadas gaúchas que passaram a monopolizar a produção (ANDRADE, 1999, p. 

32-33). 

 

Veio então, como sempre vem, outra seca severa que atingiu novamente o frágil 

ecossistema e a sociedade despreparada. Foi a grande seca de 1877-1879. Há quem estime 

que “morreram mais de 500.000 pessoas no Ceará e cercanias” (CAMPOS; STUDART, 2001, 
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p. 2). Segundo esses autores, mesmo considerando algum exagero da estimativa, a seca 

ocorrida em 1877-79, foi o maior desastre que já atingiu uma região brasileira.  

As primeiras medidas adotadas pelo Reino para socorrer os flagelados e amenizar os 

problemas ocasionados pela seca foram no sentido de obrigar o cultivo da mandioca como 

alternativa para o problema da fome, organizar frentes de trabalhos e combater severamente 

os saques para desse modo evitar a desordem e à violência que se espalhava pelos sertões. 

Essas ações não foram suficientes para socorrer a toda população do semiárido e muitas delas 

morreram sedentas de alimentos e água. 

Outra característica da ação governamental no Semi-Árido, durante o Império e nos 

primeiros anos da República, foi o assistencialismo imediatista e descontínuo. Por 

ocasião da seca de 1877 a 1879, quando morreram mais de um milhão de sertanejos, 

o Imperador Pedro II ofereceu as jóias da coroa para acabar com a seca na região. 

Esse gesto caritativo é emblemático da postura que o governo adotou no socorro 

circunstancial às vítimas das secas, a serviço da reprodução do sistema algodoeiro-

pecuário e do poder dos seus coronéis (SILVA, 2006, p. 42-43). 

 

Nessa perspectiva, com o fim da colonização portuguesa, durante o primeiro reinado, a 

ação governamental foi mantida para socorrer às vítimas da fome durante os longos períodos 

de estiagem. Porém, a ajuda governamental chegava após insistentes pedidos das províncias, 

quando relatava quadros de extrema miséria e morte da população do sertão (SILVA, 2006, p. 

48). 

Dessa forma, com o intuito de aumentar a oferta de água, alimentos e fortalecer o 

sertão nordestino, foi instituída em 1909 a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) que 

mais tarde em 1919 se transformaria em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS), essas duas ações foram responsáveis pela construção de Poços tubulares, açudes e 

perfuração de poços. 

Mesmo com a criação de várias comissões de combate a seca, décadas depois, outra 

severa e duradoura seca atingiu o Nordeste Brasileiro. Foi a seca de 1888, conhecida como a 

seca dos três oitos. A partir de então, o debate de uma solução para o problema tornou-se mais 

profícuo (CAMPOS; STUDART, 2001, p. 3). 

Secas como as de 1915, 1932, 1958 e 1970 impuseram prejuízos de magnitude e 

natureza variada sobre os viventes nas áreas semiáridas do nordeste brasileiro (CARVALHO, 

2012, p. 48). Porém, a seca de 1877-79 foi a que resultou na primeira repercussão nacional 
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pela imprensa e passou a atingir os grandes proprietários de terras da região que suscitaram 

em obter os recursos consideráveis para as vitimas do flagelo, e a partir dessa ação fez as 

bancadas “nortistas” presentes no parlamento identificarem a arma poderosa que tinha nas 

mãos: a seca. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 62).  Dessa forma, “ além da grande mortandade 

de pessoas na seca de 1877, pesavam interesses políticos dos coronéis com as perdas dos 

rebanhos e com a possibilidade de ampliar as suas riquezas por meio da situação de 

calamidade instaurada. 

De acordo com Chacon e Bursztyn (2011, p. 10) após diversas formas de combate à 

seca, apenas no século XX foi possível testemunhar algumas iniciativas governamentais 

eficazes e algumas voltadas para a população do semiárido. Dessa forma, é importante deixar 

claro, que foi no início deste século que começou a mudar a postura estatal para uma ação 

mais sistemática de prevenção e enfrentamento das consequências das secas no Semiárido. 

 

1.3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA OS EFEITOS DA SECA NO NORDESTE  

 

A intervenção do Estado no Nordeste foi sempre marcada pela centralização e 

fragmentação das ações, e se concretizava com a criação de órgãos nacionais para o combate 

à seca, os quais se transformavam em objeto de disputas políticas (PASSADOR & 

PASSADOR, 2010, p. 70). 

Como ver-se-á adiante, para atenuar os efeitos sociais e econômicos provocados pela 

seca no semiárido nordestino, o governo federal desenvolveu, especificamente a partir do 

século XX, políticas públicas para combater os efeitos provocados pelos frequentes períodos 

de estiagem.   

O conceito de políticas públicas é caracterizado pelo seu caráter difuso e 

completamente diverso, visto que a sua base esta centrada no direito coletivo, na satisfação 

das necessidades humanas e sociais numa relação de antagonismo e reciprocidade entre o 

estado e a sociedade como um todo (SOUZA, 2004, p. 16). 

Logo, foi criado através do Decreto 7.619 de 21 de outubro de 1909 editado pelo então 

Presidente Nilo Peçanha o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

conhecido também sob o nome de Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) que está 
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inteiramente vinculada ao Ministério da Integração Nacional, sendo considerado o primeiro 

órgão responsável em combater os problemas no semiárido nordestino.  É mister ressaltar que 

em 1948, também foi gerada a comissão do Vale do São Francisco, que tinha como principal 

finalidade criar mecanismos de gestão e combate às longas estiagens.  

Além da criação do DNOCS, nessa mesma década foi criada a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), órgão paralisado em 2001 e retomado no ano de 

2007, com a função de administrar e caracterizar um fundo de recursos que fosse capaz de 

financiar as atividades agropecuárias no Nordeste e consequentemente, aumentar o 

desenvolvimento nessa região.  

Outra ação governamental de combate aos efeitos socioambientais provocados pela 

seca foi à criação de uma legislação específica para a região, que passou a ser caracterizada 

como Polígono das secas.  

O denominado Polígono das Secas foi criado pela Lei nº 175 de janeiro de 1936, como 

área a ser objeto das políticas de combate às secas. O Polígono foi alvo de várias 

modificações. Tais que “[...] de 1936 a 1989, a superfície do Polígono foi ampliada e passou 

de 672.281,98 km² para 1.085.187 km²”.  Pois, neste ano por consequência da “Constituição 

Federal de 1988. Sua delimitação foi realizada de acordo com as disposições da Lei nº 7.827, 

de 27.09.1989, que instituiu o FNE
1
”, e designou a Região Semiárida do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (BRASIL, 2005, p. 9). 

Em contrapartida, em 1952, com o intuito de financiar as regiões castigadas pela seca 

foi criado o Banco do Nordeste e anos depois, mais especificamente em 1956 o Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) também foi criado para realizar 

pesquisas relacionadas aos problemas econômicos e sociais provocados pelas longas estiagens 

e quando possível propor medidas para combate-las. 

Nesse contexto, em 1970 diversos programas foram criados para impulsionar o 

desenvolvimento regional do país, dentre eles destaca-se: o Programa de Redistribuição de 

Terra e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra, 1971), Programa de 

Integração Nacional (PIN) e o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

                                                 
1
 O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é uma política pública federal que tem 

como principal finalidade contribuir com o desenvolvimento social, produtivo e econômico do semiárido do 

Brasil. Operado pelo Banco do Nordeste em parceria com o plano regional de desenvolvimento, essa política 

pública vêm combatendo paulatinamente a pobreza e as desigualdades que assolam a população nordestina. 
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Nordeste (Polonordeste, 1974). É de suma importância ressaltar que todos esses programas 

foram desenvolvidos com o auxilio do I e II Plano de Desenvolvimento Nacional (I PND/ II 

PND).  

Em 1976, “Foi criado o Projeto Sertanejo, que visava tornar a economia mais 

resistente aos efeitos da seca pela associação entre agricultura irrigada e seca” ( PASSADOR 

& PASSADOR, 2010, p. 72)  

Nesta perspectiva,  

Em 1979, foi implementado o Programa de Recursos Hídricos do Nordeste 

(Prohidro), através de acordo de cooperação com o Banco Mundial, para aumentar a 

oferta de recursos hídricos por meio da construção de açudes públicos e privados e 

perfuração de poços. Mais tarde o programa foi renomeado Proágua. Em 1978, foi 

criada a Política Nacional de Irrigação, que enfatizava a função social da irrigação, 

destacando, no caso nordestino, o combate à pobreza e a resistência à seca ( 

PASSADOR & LUIZ PASSADOR, 2010, p. 72). 

 

É importante destacar que mesmo com a criação de órgãos, leis e ações de combate à 

seca realizada pelo estado, existem ainda vários problemas que prejudicam o desenvolvimento 

do semiárido brasileiro. Com efeito, a falta de acesso à água pelas populações rurais difusas, a 

concentração de poder dos grandes latifundiários e a extrema pobreza que vive a população 

dessa região, era considerada, uma das principais preocupações da sociedade brasileira.  

De acordo com Pinto (1999, p. 109), 

Os planos, as estratégias e as políticas federais (DNOCS/SUDENE/CODEVASF) e 

locais (GOVERNO ESTADUAL), são na maioria das vezes, desarticulados entre si, 

não alcançando os resultados esperados; não há preocupação em assegurar os efeitos 

permanentes das ações públicas; planejamentos não são de ordem preventiva e os de 

ordem corretiva mostram-se ineficazes; há pouca participação popular nas etapas de 

discussão e elaboração em qualquer política, ficando a mercê das decisões 

superiores e principalmente de sua própria capacidade de adaptação, variável 

segundo o nível de educação básica e ambiental (conhecimentos 

empíricos/populares). 

 

 

Numa perspectiva mais recente, faz mister ressaltar que durante o mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), devido à falta de atenção e planejamento, 

ocorreu em 1998, uma das maiores secas do século (MELO, 1999, p. 17).  Após o longo 

período de seca e fome, o governo pressionado pela população sentiu a necessidade de 
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combater de maneira mais eficaz a seca do semiárido com base nos princípios da 

sustentabilidade local. 

De acordo com Silva (2006), para amenizar os impactos provocados pela seca durante 

os anos de 2001/2002 foi criado o Programa Sertão Cidadão: convívio com o semiárido e 

inclusão social. Além dessa política de combate o governo propôs a criação de um Sistema de 

Planejamento e Gestão do semiárido com o intuito de monitorar a dinâmica espacial e 

temporal de sistemas socioeconômicos e ecológicos no semiárido. 

No contexto atual, observa-se que o Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), 

em conjunto com o programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido da ASA tem mudado positivamente a realidade do sertão, ou seja, apesar dos 

problemas socioeconômicos que ainda persiste na região semiárida, com a chegada dessas 

políticas públicas a sociedade pode perceber que é possível conviver com a seca e viver bem 

no sertão, desde que com políticas comprometidas com o desenvolvimento sustentável da 

região. 

A partir destas ações mencionadas, Silva (2006, p. 74) afirma ainda que os “ 

programas governamentais federais para o semiárido passaram a incorporar o discurso da 

sustentabilidade do desenvolvimento como um de seus referenciais, embora com enfoques e 

diferentes graus de adesão às alternativas de convivência com o semiárido.”   

Dessa maneira,  

A convivência com o Semiárido significa uma nova perspectiva do 

desenvolvimento, capaz de visualizar a satisfação das necessidades fundamentais 

como condição de expansão das capacidades humanas e da melhoria da qualidade de 

vida, concebida como redução das desigualdades, da pobreza e da miséria (CONTI, 

PONTEL, 2013, p. 25). 

 

 

No contexto atual, o governo vem adotando essa nova racionalidade embasada não 

mais à noção de combate à seca mais a algo substancialmente denominado de “paradigma da 

convivência com o semiárido”. 
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1.3.3 DO COMBATE À SECA A CONSTRUÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM O 

SEMIÁRIDO 

 

Desde a época da colonização o semiárido brasileiro enfrenta de forma extremamente 

hierarquizada, um processo civilizatório e colonizador do qual o deixou a mercê da seca, do 

assistencialismo e dos grandes latifundiários da região. As frentes emergenciais criadas no 

intuito de combater a seca foram incapazes de concretizar alternativas básicas de convivência 

com o semiárido.  

Neste sentido, 

A política básica para o Semiárido foi e, em parte, ainda é aquela de combater a 

seca, como se isso fosse possível. O combate à seca, baseado em instrumentos das 

famigeradas frentes de trabalho como os carros-pipa, a escavação de açudes em 

terras dos mais ricos e ações que mantinham uns cada vez mais ricos às custas da 

maioria pobre e miserável, forma a base da industria da seca. Esta estratégia gerou a 

concentração da terra, da água, do saber, do poder e o aumento crescente da fome e 

da miséria no Semiárido (BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p. 53). 

 

Nota-se que, a população do semiárido nordestino vem enfrentando secularmente 

graves problemas relacionados com a seca, escassez de água e com concentração de poder nas 

mãos de poucos, sendo que muitas ações de combate a esses efeitos foram realizadas, no 

entanto, não foram suficientes para suprir tamanho problema que se alastra todos os anos, 

principalmente no período de estiagem.    

Com base nisso, Silva (2003), explica que as ações governamentais puramente 

assistencialistas não foram capazes de dar maior visibilidade ao semiárido, pois as ações de 

combate à seca foram sendo construídas com base nas seguintes características: 

 a) Caráter emergencial onde ocorria uma fragmentação descontínua dos programas 

executados em momentos de calamidade pública;  

b) Ações emergenciais ligadas intimadamente a “Indústria da Seca”, e,  

c) As grandes obras de solução hidráulica favoreciam apenas as oligarquias rurais da 

região.   

Como já destacado, por muitos anos o semiárido brasileiro enfrenta paulatinamente os 

problemas sociais e econômicos provocados pela seca. Porém, “ nas duas últimas décadas 

emerge, no semiárido, algo substancialmente novo embasado em uma nova racionalidade, que 
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se explicita em contraposição à noção de “combate à seca”, denominado de “paradigma da 

convivência com o Semiárido” (CONTI; PONTEL, 2013, p.23).  

A Convivência com o semiárido é uma proposta de desenvolvimento que se pauta na 

lógica de um sistema de vida e de produção eficientes e sustentáveis, onde se busca, 

através da formação de uma consciência coletiva, constituir um equilíbrio ambiental 

e social, capaz de garantir melhor as condições de vida para as populações dessa 

região (IRPAA, 2002). 

 

Corroborando com esse argumento, Chacon e Burszty (2005) discorre que com o 

aparecimento de um modelo novo e paradigmático de desenvolvimento sustentável, a seca 

antes diagnosticada como um fenômeno natural e imprevisível passa a ser tratada como 

problema ecológico e social, mudando dessa forma, o discurso secular das políticas públicas 

de combate à seca que a viam apenas como uma calamidade natural sem solução e por ser da 

vontade de Deus. Assim, o discurso político atual se fortifica baseado no conceito de 

convivência com a seca e não mais de combate à seca, preconizando desse modo a 

necessidade da gestão dos recursos hídricos para a promoção do desenvolvimento sustentável 

e, consequentemente, a diminuição da fome e da miséria no sertão. 

Nesta perspectiva, percebe-se que após anos de sofrimento e invisibilidade, os órgãos 

governamentais com intuito de garantir o desenvolvimento do semiárido passaram a usar o 

termo “convivência com o semiárido (CSA), esse conceito vem substituindo com toda força o 

termo “combate a seca” do sertão. Para Silva (2006, p. 272), conviver com o semiárido é:  

Uma perspectiva cultural orientadora da promoção do desenvolvimento sustentável 

no Semiárido, cuja finalidade é a melhoria das condições de vida e a promoção da 

cidadania, por meio de iniciativas socioeconômicas e tecnológicas apropriadas, 

compatíveis com a preservação e renovação dos recursos naturais. 

 

 Dessa maneira, Conti e Pontel (2013, p. 28), afirmam que “ a convivência manifesta 

uma mudança na percepção da complexidade territorial e possibilita resgatar e construir 

relações de convivência entre os seres humanos e a natureza, tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida das famílias sertanejas”,  ou seja, através dessa nova concepção o semiárido 

passa a ser considerado a partir de suas potencialidades e características próprias e não mais 

pelas culpas atribuídas as condições climáticas ou até mesmo por que era da vontade de Deus. 

 Baptista e Campos (2013, p .53), afirma que “Conviver com o Semiárido significa 

viver, produzir e desenvolver-se, não dentro de uma mentalidade que valoriza e promove a 

concentração de bens, mas sim enfatiza a partilha, a justiça e a equidade, querendo bem à 

natureza e cuidando de sua conservação.”  
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Dessa forma, “ o segredo da convivência com o Semiárido passa pela produção e 

estocagem dos bens em tempos chuvosos para se viver adequadamente em tempos sem chuva. 

O principal bem a ser estocado é a própria água”(MALVEZZI, 2007, p. 12) 

Em suma, torna-se evidente que para ocorrer o desenvolvimento no semiárido deve-se 

adquirir está perspectiva de convivência, construindo desse modo a mentalidade de que o 

sertão é um local viável e produtivo, mas que carece de políticas públicas de convivência que 

sejam capazes de garantir não somente a água necessária para as necessidades básicas, mas 

também o direito humano à segurança alimentar e nutricional da população. É importante 

deixar claro que desde 1999 com a criação da ASA (Articulação no Semiárido) essa 

mobilização de convivência vem ocorrendo no semiárido, sendo que nos dias atuais, “ estas 

estratégias e iniciativas são aspirações e propostas que devem ser efetivadas em políticas 

públicas. Algumas delas já estão sendo concretizadas, como o P1MC e o P1+2
2
” (PONTEL; 

CONTI; ARAÚJO, 2013, p. 199). 

 

1.4 A ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO (ASA) E O PROGRAMA UM 

MILHÃO DE CISTERNAS RURAIS (P1MC) 

 

A convivência com o semiárido é uma proposta defendida pela ASA desde a década 

de 90, porém, só ganhou força após as calamidades sociais e econômicas provocadas pela 

seca de 1988 e 1997 que culminaram para o fortalecimento de diversos grupos sociais 

atuantes no semiárido.  

Sendo assim, com o intuito de adquirir forças para atuar na esfera pública e assim 

propor um projeto alternativo para o sertão, essas organizações resolveram se articular em 

nível nacional em 1999, na cidade do Recife, onde acontecia a III Conferência das Partes de 

Combate à Desertificação e a Seca (COP III). Na ocasião, foi organizado um Fórum Paralelo 

da Sociedade Civil que incluíram as entidades organizadas nos fóruns regionais. A partir 

dessa iniciativa de reorganização dos movimentos sociais articulados nacionalmente surgiu a 

Fundação da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) (CORDEIRO, 2013). 

                                                 
2
 De acordo com a ASA, o 1 significa terra para a produção. O 2 corresponde a dois tipos de água 

(potável, para consumo humano, e água para a produção de alimentos). O objetivo desse programa além de 

fomentar a construção de processos participativos de desenvolvimento rural no semiárido, é promover a 

soberania, a geração de renda e emprego e a segurança alimentar e nutricional das famílias agricultoras através 

do acesso e manejo sustentáveis, tanto da terra quanto da água. 
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A Fundação da articulação do semiárido (ASA) tem seus princípios voltados para o 

desenvolvimento do semiárido e convívio com a seca tendo como principal finalidade: 

“Contribuir para a implementação de ações integradas para o semiárido; a conservação, o uso 

sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais; a quebra do monopólio do acesso 

à terra, água e outros meios de produção” (ASA, 2001, p.71). 

 

No momento atual, a ASA esta presente nos estados de Sergipe, Maranhão, 

Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, 

Alagoas e Bahia e conta com a colaboração de mais de mil organizações da sociedade civil, as 

principais são: movimentos sociais, Organizações Não Governamentais (ONGs), Sindicatos 

de Trabalhadores e trabalhadoras Rurais, cooperativas de produção, igrejas evangélicas e 

católicas entre outras que contribuem com a elaboração de políticas públicas voltadas para a 

convivência com o semiárido (ASA, 2011).  

A ASA foi responsável pela implantação das primeiras cisternas no semiárido, essa 

fase demonstrativa se deu entre 2000 e 2002 a partir de um convênio com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) em parceria com as diversas organizações sociais que fazem parte da 

ASA. 

Sob esta perspectiva, é importante ressaltar que através dessa articulação, foi 

planejado e atualmente continua sendo executado o Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o semiárido da ASA também conhecido como: Um Milhão de 

Cisternas Rurais (P1MC) e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2).  

Esses programas, mas especificamente o P1CM, tem como princípios norteadores: A 

parceria, a descentralização e participação como um todo, a mobilização social e inclusiva, a 

gestão compartilhada, o fortalecimento social e emancipação, a educação cidadã, o direito 

social e principalmente o desenvolvimento sustentável (ASA, 2008).  

Esses programas, de acordo com Silva (2003, p. 16), 

É uma iniciativa que pretende garantir o acesso de um milhão de famílias a 

equipamentos de captação e armazenamento de água de chuva para o consumo 

humano. Milhares de famílias foram beneficiadas com o acesso à água de qualidade 

próxima da residência. Além das cisternas, o Programa pretende estabelecer um 

processo de capacitação das famílias residentes no semiárido, abordando a questão 

da convivência com o semiárido, gerenciamento de recursos hídricos, cidadania e 

relações de gênero.  
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Com a criação destes programas percebe-se que é viável sim viver bem no semiárido 

nordestino, desde que de forma sustentável. “ Um dos arremates para isto é, a partir da 

mobilização das famílias sertanejas, captar água de chuva, utilizando a tecnologia das 

cisternas de placas, para garantir abastecimento nos períodos de estiagem” (PONTES; 

MACHADO, 2009, p.18). 

Com base nesse fundamento, esses programas vêm ganhando espaço e credibilidade 

com a construção de cisterna de placas, onde sua tecnologia é considerada simples e barata. 

Este reservatório construído no entorno da casa, possui capacidade para armazenar cerca de 

16 mil litros de água, esse armazenamento só é possível devido as calhas localizadas nos 

telhados das residências que recolhe toda a água da chuva para a cisterna e assim permite que 

uma família de pelo 5 pessoas tenham água suficiente para suas necessidades básicas durante 

um ano. Assim, o programa tem como principal meta construir 1 milhão de cisternas com 

intuito de garantir para as populações do semiárido água de beber com qualidade, além de 

abastecer aproximadamente 5 milhões de pessoas (MEDEIROS; SILVEIRA; NEVES 2010). 

Diante desse contexto, o Programa de Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) tem 

como prioridade contemplar as famílias rurais que não possuem condições necessárias para 

conseguir água para suas necessidades básicas e diárias. Dessa forma, “após a análise das 

famílias mais carentes são selecionadas aquelas que irão receber o Programa, de acordo com a 

capacidade do orçamento disponível no momento, e a partir de alguns critérios, como ter uma 

mulher como a chefe de família” (PONTES; MACHADO, 2009, p.18). Além dessa 

característica, outros critérios para seleção das famílias pelo P1MC são: As famílias que 

possuam idosos ou pessoas com deficiência, que tem uma renda per capita de até meio 

Salário mínimo ou famílias que tenham crianças entre 0 e 6 anos ou adolescentes que estejam 

matriculados e frequentando a escola regularmente. 

Segundo Pereira (2006), O valor total de uma cisterna com todos os componentes 

necessários para a captação de água da chuva sai em torno de R$ 1.800,00 reais. Desse valor, 

apenas R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) é de responsabilidade da família e destinado 

para escavação do buraco, hospedagem e alimentação dos pedreiros. Constata-se que a 

construção da cisterna gira em torno de aproximadamente R$1.450,00 reais o que equivale a 

80% no valor total da cisterna.  

Nesse contexto, tanto as entidades de base como as famílias participam diretamente da 

construção das cisternas colaborando desse modo com todas as etapas da construção que leva 
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em média 5 dias. De acordo com Cordeiro (2013, p. 192) “Embora o P1MC seja um programa 

financiado diretamente pelo Estado, as organizações de base e a participação das famílias 

beneficiárias no processo de construção das cisternas representam uma extensão das fronteiras 

políticas”. Neste sentido, 

 

Deve-se reconhecer que o P1MC é um grande e importante passo num processo que 

levará futuramente ao fim da agonia da falta d‟água no Semiárido Nordestino. O 

ponto forte do programa é a metodologia escolhida, que envolve as famílias com a 

ideia da sustentabilidade, não dando meramente a cisterna, no molde paternalista e 

assistencialista da “indústria da seca”, mas incentivando-as, através de um sistema 

de mutirão, a compreender a dimensão do trabalho coletivo e do potencial de 

mudança existente na mobilização social. (PASSADOR & PASSADOR, 2010, p. 

82). 

 

 

De acordo com esses autores, “ Para que as cisternas sejam um meio eficiente de 

minimizar o desequilíbrio socioambiental do Semiárido, é necessário que o alto envolvimento 

das famílias na construção das cisternas continue” (SOUZA PASSADOR; LUIZ 

PASSADOR, 2010, p. 82).  

Com base nesses argumentos, “ o Programa tem conseguido, para além da construção 

das cisternas, estimular uma forma de organização social historicamente constituída, que 

comprova que o Semiárido é espaço de vida, de relações tecidas ao longo do tempo” 

(MEDEIROS; SILVEIRA; NEVES 2010).  

Nota-se, portanto, que o P1MC está baseado nos princípios básicos da sustentabilidade 

e atualmente é uma excelente alternativa de convivência que cada vez mais interferem 

positivamente na vida das famílias do semiárido, principalmente do gênero feminino que não 

precisa mais se deslocar para “buscar” água em fontes distantes e impróprias para o consumo 

humano. Ademais, percebe-se que com a chegada das políticas públicas no sertão, a 

população tem encontrado autonomia e liberdade para encarar as dificuldades em tempos de 

longas secas e desse modo, estão menos carentes dos carros-pipas e dos açudes privados da 

região.  

Neste sentido, observa-se que o P1MC, “tem impacto direto na saúde da família, 

aliviam o trabalho feminino de buscar água e produzem maior independência em relação ao 

carro pipa; quando bem administradas, tem mudado a qualidade de vida das famílias do 

semiárido” ( MALVEZZI, 2007, p. 107).  
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Segundo Passador & Passador  (2010, p. 77) explicam que “ O P1MC não pretende ser 

apenas um programa de transferência de ativos e distribuição de renda, mas também 

promover mudança cultural e fortalecimento do capital social”, ou seja, este programa 

composto de instrumentos simples e baratos, transforma positivamente a vida da população 

local, garantindo dessa forma o acesso a água em quantidade e qualidade suficientes para o 

consumo humano da população e também dos animais e vegetais. 

 

1.4.1 TECNOLOGIAS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: 

VELHOS DESAFIOS SOB NOVAS PERSPECTIVAS  

 

A partir de um processo de mobilização e articulação da sociedade civil, com 

participação ativa da ASA desde a sua criação, em 1999, nasce uma nova concepção de 

desenvolvimento para a região cujas pessoas convivam de forma harmônica com o meio 

ambiente (PONTEL; CONTI, ARAÚJO, 2013, p. 199).  Assim, a “convivência emerge e se 

configura como uma proposta política de mobilização da sociedade e do Estado brasileiro 

para a implementação de políticas públicas apropriadas ao desenvolvimento sustentável na 

região semiárida” (CONTI, PONTEL, 2013, p. 29). 

Nesse contexto, Malvezzi (2007, p. 107) aponta algumas das principais tecnologias 

sociais de desenvolvimento e convivência que atualmente estão sendo testada e adotada pelo 

Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido (P1MC), 

dentre elas o autor destaca:  

 Cisterna de Bica: Mais conhecida como as cisternas de captação de água de 

chuva, essa tecnologia social é construída no pé da casa e tem como principal 

finalidade recolher a água dos telhados e direcionar para o reservatório que fica 

atrás ou na frente das residências, sendo que cada cisterna tem a capacidade de 

armazenar 16 mil litros de água. Essa técnica evita deixar a água da chuva cair 

no chão, além disso, essa tecnologia tem como objetivo, oferecer água de 

qualidade para o consumo humano, aliviar o trabalho feminino de buscar água 

e produzem uma certa independência em relação ao carro pipa.  

 

 Cisternas fora do Chão: Essa tecnologia possui as mesmas características que 

a cisterna de bica, porém esse tipo de cisterna ao contrario da cisterna de bica 

são construídas totalmente fora do chão em locais onde não é possível fazer 

escavação em solos rasos ou lajedos por exemplo. Essa alternativa de 
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convivência também prioriza o abastecimento humano e o seu custo é igual ao 

da cisterna de bica.  

 

 Cisternas Calcadão: Tem como objetivo principal captar água de chuva para 

a produção e o seu custo atual é de R$1.600,00. Ao contrário da cisterna de 

bica essa tecnologia já não é realizada no telhado, mas diretamente no chão ou 

em áreas impermeabilizadas como, por exemplo, os terreiros cimentados. Esse 

tipo de cisterna é feita de placas de argamassa e possui maior capacidade de 

armazenamento (50 mil litros ou mais).  

 

 Tanques de Pedra e Caldeirão: São estruturas cristalinas naturais que aflora 

nos solos e formam-se os reservatórios. Toda a água acumulada nesses 

reservatórios serve para tomar banho, lavar roupa e também par matar a sede 

dos animais. É importante deixar claro que esses tanques geralmente acumula 

bastante água e o para manter essa tecnologia o custo é muito baixo.  

 

 Barreiro Tradicional: No período de seca prolongada é o meio mais utilizado 

pelas populações rurais difusas para consegui água para as suas necessidades. 

Essa tecnologia continua sendo bastante utilizada pelos sertanejos, em 

contrapartida, essa estratégia apresenta sérios problemas de potabilidade. O 

barreiro tradicional geralmente seca rápido, mas são bastante úteis durante 

grande parte do ano, pois suas águas além de serem utilizados para o consumo 

doméstico servem também para ingestão humana e para os animais. Por outro 

lado, essa tecnologia continua sendo apontado por muitos estudiosos como a 

razão da alta mortalidade infantil do sertão sendo necessário substituir por 

outra alternativa que não prejudique nem coloque em risco a saúde humana. 

 

 Barreiro Trincheira: É uma construção baseada no Barreiro Tradicional 

criado pelo Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições 

Não-governamentais Alternativas (Caatinga) e por diversos agricultores 

familiares do sertão de Araripe em Pernambuco que tem como finalidade evitar 

a evaporação rápida da água. O barreiro trincheira possui quatro metros de 

largura e é muito mais cumprida que o barreiro tradicional chegando até 

dezesseis metros. Vale ressaltar que a água desse tipo de barreiro serve para o 

consumo humano, porém antes de ser consumida precisa ser tratada com cloro 

ou clarificada com sementes de Moringa Oleiffera.  

 

 Açude: os açudes são considerados de grande porte por ser responsável em 

armazenar as águas superficiais que correm dos rios ou córregos. Ao contrário 

das alternativas apresentadas anteriormente a construção do açude é cara e 

podem ser construídos tanto por iniciativa pública como pela iniciativa 

privada. O açude serve para a irrigação em pequena escala, dessedentação 

animal e principalmente para o consumo das famílias. Assim, apesar da 
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açudagem não ter resolvidos os problemas do semiárido, essa alternativa criada 

pelo Dnosc, continua desenvolvendo um papel importante para promover o 

desenvolvimento sustentável no sertão.  

 

 Poços Tubulares: Para que seja realizada a perfuração de poços tubulares são 

necessárias máquinas especiais e profissionais especializados, ou seja, essa 

estratégia necessita de um domínio técnico e a participação popular nesse tipo 

de perfuração é praticamente mínima. Por conter um teor alto de salinidade a 

água desses poços não serve para o abastecimento humano, é uma obra 

exclusiva principalmente para os animais enfrentarem os longos períodos de 

estiagens.  

 

 Barragens: As barragens foi outra obra realizada pelo Dnocs criadas com o 

intuito de reservar quantidades maiores de águas. Bem maior que os açudes 

geralmente são construídos no leito de riacho ou diretamente de um rio. São 

obras caras e quase sempre recebe financiamento do governo. Atualmente 

também existem outros tipos de barragens (  subterrâneas e sucessivas) ambas 

com características semelhantes as barragens financiadas pelo governo, porém 

consideradas de porte pequeno e menos caras. 

  

 Irrigação de Salvação: Essa técnica é geralmente usada quando é necessário 

recuperar um cultivo de hortaliças e fruteiras. Os equipamentos para irrigar 

pequenas áreas podem ser usados por diversas famílias da mesma comunidade. 

Essa tecnologia é na atualidade, considerada barata e pouco utilizada no sertão.  

 

Neste sentido, com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável, social, 

econômico e cultural do semiárido a ASA continua apoiando a execução dessas tecnologias 

através dos dois maiores programas de captação de água de chuva da atualidade: Uma terra e 

duas águas e Um Milhão de cisternas. Essas tecnologias sociais juntamente com o apoio de 

recursos federais e da sociedade civil quando bem destinadas, podem construir um novo 

modelo sustentável de desenvolvimento no semiárido.  

 

1.4.2 PROPOSTAS SUSTENTÁVEIS PARA A CONVIVÊNCIA E PRODUÇÃO NO 

SEMIÁRIDO 

 

De acordo com Baptista e Campos (2013, p .53), “ Entre muitas práticas e processos 

que podem explicitar sinais e concretizar alternativas de convivência com o Semiárido,”  é 

necessário:  
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a) Realizar uma reforma agrária ampla, adequada à realidade do Semiárido e 

dinamizadora das condições de produção de alimentos no semiárido, garantindo a 

segurança alimentar e nutricional; 

 

b) Adotar plantios que sejam resistentes e vivam com pouca água (palma, 

mandacaru, leucena, umbu, cajá e outras árvores nativas do semiárido, muitas das 

quais presentes na caatinga; 

c) Criar animais que sejam adequados a este clima (bodes, carneiros, galinhas 

caipira e outros animais nativos do semiárido); 

 

d) Desenvolver e utilizar tecnologias que possibilitem ao povo a captação de água 

das chuvas, ao invés de deixar que ela se desperdice (cisternas de consumo humano, 

cisternas de produção, barragens subterrâneas, tanques de pedra, poços artesianos 

onde eles são possíveis, bombas populares poços rasos, aguadas para os animais, 

pequenas barragens); 

 

e) Desenvolver experiências de créditos comunitários e oficiais que tornem possíveis 

estes tipos de ações e estratégias; 

 

f) Desenvolver nas escolas um processo sistemático de educação contextualizada e 

de convivência com o Semiárido, para que as crianças e adolescentes aprendam a 

querer bem o semiárido e viver bem nesse espaço geográfico e social, com diversas 

alternativas; 

 

g) Evitar obras faraônicas, a exemplo da transposição do rio São Francisco, que 

concentra a água e riqueza em mãos de poucas pessoas, ao invés de partilhá-la; 

 

h) Criar uma política de partilha da água, de forma que todas as pessoas do 

Semiárido tenham acesso à água necessária para viver e para produzir; 

 

i) Educar todas as pessoas para a conservação do solo, da caatinga, das águas, da 

biodiversidade e da vida no Semiárido; 

 

j) Assegurar políticas de assistência técnica agroecológica e de convivência com o 

Semiárido aos agricultores e agricultoras familiares; 

 

l) Organizar o processo produtivo dentro de perspectivas, princípios e metodologias 

agroecológicas, tendo as pessoas no centro, com sua soberania e segurança alimentar 

e nutricional. (BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p. 54 e 55). 

 

 

Neste sentido, nota-se que para ocorrer um desenvolvimento sustentável no semiárido 

é necessário criar soluções específicas que melhorem o bem estar da população e respeite as 

particularidades da região. Dessa forma, é importante deixar claro que é possível viver bem 

no semiárido, em contrapartida, “ é preciso haver políticas públicas que façam a região 

produzir de maneira segura para si e para o mercado, viver sem catástrofe, exatamente com 

este clima que temos” (SCHISTEK, 2013, p. 33). 
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2 METODOLOGIA 

 

A seguir, os procedimentos de investigação mostram como a pesquisa foi 

metodologicamente construída e analisada. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O município de Poço Verde, localizado no Estado de Sergipe, teve início no ano de 

1609 quando Antônio Guedes conseguiu as primeiras sesmarias para a região. As terras 

pertenciam ao Sr. Sebastião da Fonseca Dória dono de uma fazenda chamada Poço do Rio 

Real que com o passar dos anos, após um longo período seco, passou a ser chamada Fazenda 

Poço Verde devido a germinação vegetativa sempre verde nessa região, surgindo, dessa 

forma, o nome Poço Verde. Sebastião da Fonseca Dória tornou-se conhecido como o 

fundador do município por ter doado grande parte de suas terras para que ocorresse o 

povoamento (SILVA, 2009). 

Com a doação dos terrenos, o povoamento ocorreu rapidamente e por volta de 1923, 

devido a criação de um distrito de fortalecimento e da Lei Federal nº 311 de 02 de março de 

1938, Poço Verde fora promovida à categoria Vila. Em 1953, o município foi desmembrado 

de Tobias Barreto que até o presente momento possuía grandes extensões de terras na região. 

Após lutas por espaço territorial, Poço Verde foi elevado à categoria de município em 25 de 

novembro de 1953, pela lei nº 554 de 06 de fevereiro de 1954. 

A partir da criação dessa lei, formaram-se diversos povoados, sendo eles: São José, 

Tabulerinho, Saco do Camisa, Ladeira do Tanquinho e o povoado Rio Real que era 

responsável também pela produção agrícola no município. Desse modo, foi com o surgimento 

desses povoados que o município tornou-se cada vez mais independente e estabilizado, e a 

partir disso, passou a ser reconhecido pelo seu alto potencial voltado para a agricultura e 

pecuária.  

O município de Poço Verde (Mapa 1) possui uma área territorial de 440,131 Km² e 

Localiza-se pelas coordenadas 10º42‟11” de latitude sul e 38º11‟06” de longitude oeste, 

estando a sede em uma altitude de 275 metros. A área ocupada pelo município é de 523,7 

Km² e sua distância da capital de Sergipe é de 146 Km.   
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Mapa 2.2 Mapa de Localização do município de Poço Verde-SE 

Fonte: SERMARH-SE e IBGE. Elaborado por Luciano Lima. 
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Situado na mesorregião geográfica do Centro Sul Sergipano, Poço Verde é 

responsável pela ligação entre Sergipe e Bahia. Limita-se ao oeste com os municípios baianos 

Heliópolis, Fátima e Ribeira do Amparo, ao norte com as cidades de Adustina e Paripiranga; 

ao leste com o município sergipano Simão Dias e ao Sul com Tobias Barreto. O acesso pode 

ser feito pelas rodovias pavimentadas SE-361, SE- 270, BR-101 e BR-235. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população 

municipal é de 21.983 habitantes, sendo 12.312 na zona urbana e 9.671 na zona rural. Desse 

percentual, 10.866 da população residente é masculina e 11.117 feminina. Dentre os distritos 

mais populosos estão: São José, Saco do Camisa, Tabulerinho, Rio Real, Ladeira do 

Tanquinho e Lages. Alguns foram originados de acampamentos e assentamentos rurais, outros 

pela facilidade de acesso a sede. 

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Real, constituindo a drenagem 

principal, além do próprio Rio Real, o município possui também em seu território os riachos 

Urubu e Mocambo.  Em contrapartida, Poço Verde faz parte do polígono das secas e possui 

em seu território um clima megatérmico semiárido, com temperatura média anual de 23,7ºC e 

precipitação pluviométrica média no ano de 783,5mm (SEPLANTEC, 2001). 

O município de Poço Verde Sergipe possui temperaturas elevadas durante o dia, 

tornando-se amena à noite, como resultado do efeito de continentalidade. Neste 

caso, a amplitude térmica é alta devido o distanciamento das massas líquidas dos 

mares e oceanos. Além disso, a presença do rio intermitente provoca menor 

evaporação das águas e, portanto há irregularidades de pluviosidade (OLIVEIRA, 

2013, p. 68).  

 

 

 Em Poço Verde existem quatro domínios Hidrogeológicos, que são: Metacarbonatos, 

Grupo Estância, Sedimentares e Metassedimentos/Metavulcanitos. Sendo o de maior 

abrangência na região os de domínio Hidrogeológicos Hedimentares, que ocupam 

aproximadamente 40% do território municipal. 

Enfim, o município tem uma economia baseada na pecuária, agricultura e avicultura. 

Os produtos de maior rentabilidade são o feijão e o milho.  Vale ressaltar que o município 

possui também rebanhos do tipo: ovinos, equinos, suínos e os bovinos, sendo que na 

avicultura destacam-se os galináceos e foi a partir da década de 1990 que o comércio e a 

indústria tiveram um aumento significativo no que se refere ao número de novos 

estabelecimentos e pessoas empregadas. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA APLICADA À OBTENÇÃO 

DOS OBJETIVOS 

 

A pesquisa científica é um procedimento formal, com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para comprovar as 

hipóteses levantadas (MARCONI; LAKATOS, 2011. p 48). 

Desse modo, o presente trabalho de pesquisa pode ser categorizada como exploratória 

e descritiva por se tratar de uma pesquisa empírica que teve como objetivo levantar 

informações a respeito de um determinado objeto de estudo e a partir disso pode-se 

compreender e descrever minuciosamente, através de análises teóricas e empíricas, o 

fenômeno pesquisado (MARCONI & LAKATOS, 2009). 

Neste sentido, a pesquisa possui caráter qualitativo e teve como principal pressuposto 

a necessidade de analisar a sustentabilidade da água no município de Poço verde a partir das 

transformações ocorridas com a chegada de políticas públicas para a convivência com o 

semiárido. 

 A pesquisa qualitativa, de acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20), 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem 

a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem.  

 
No entanto, embora a pesquisa possua caráter qualitativo, a análise dos dados foi 

realizada quantitativamente, uma vez que a investigação da pesquisa envolveu questões não 

mensuráveis e outras mensuráveis (SEVERINO, 2007).   

Nesta perspectiva, foi utilizado na pesquisa o método fenomenológico que teve a 

finalidade de detalhar através da percepção das famílias do município de Poço Verde o que 

mudou em relação à seca dos últimos 20 anos em relação às mais recentes. Com a utilização 

desse método, foi possível interpretar e descrever como as tecnologias sociais hídricas de 

convivência com o semiárido têm fortalecido e mudado a vida da população desse município. 
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2.2.1 O MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

A fenomenologia trata-se, na visão de Husserl (1986), de descrição do fenômeno em 

si, não busca explicá-lo ou saber suas relações e causas, mas entende que este é o início de 

todas as ciências. Trata-se das coisas como elas são como estão postas no mundo. A 

fenomenologia é a ciência primeira porque antes da realidade objetiva, o fenômeno já é 

vivenciado no mundo das ideias, das experiências, ou seja, todo conhecimento é formado, 

iniciado e construído a partir da experiência reflexiva, da fenomenologia (DARTIGUES, 

1973).  

Segundo Martins (1992) o método fenomenológico busca a compreensão do fenômeno 

interpelado, onde não há preocupações em explicar, com generalizações. A pesquisa é 

conduzida a partir de um questionamento, a partir do que o sujeito tenha vivenciado e não de 

um problema específico. 

De acordo com esse argumento, Masini (1989, p. 63) esclarece que o método 

fenomenológico é o processo que dá visibilidade ao objeto estudado e ir além do que está 

posto na superfície, até porque os fenômenos não estão tão evidentes. A fenomenologia é algo 

que vai além de uma descrição passiva, cabendo ao pesquisador, interpretar, explicar e expor 

o que o fenômeno tem de mais fundamental, o que está menos aparente. 

 

O método fenomenológico tem como principal objetivo descrever as experiências 

vividas pelos sujeitos tal qual vivenciaram, sendo as suas experiências de fundamental 

importância no processo de estudo. A observação é utilizada como eixo central na coleta dos 

dados, ou seja, observar como o fenômeno se apresenta. Diferentemente do positivismo que 

prega ser o conhecimento científico o verdadeiro, o único meio pelo qual pode chegar ao 

conhecimento e somente através de experimentos e comprovações. Mas o fato é que a 

fenomenologia está diretamente ligada aos acontecimentos em si, como eles os são, não tem a 

perspectiva de explicá-los (MARTINS, 1993). 

Por se tratar de pesquisa qualitativa, (isto é, tendo como principal direcionamento a 

interpretação, a descrição e a compreensão do fenômeno estudado) a atenção está voltada 

somente a elucidar/esclarecer o fenômeno, através de questionamentos ao mundo em que está 

inserido e evitar generalizações. O método fenomenológico também tem seu rigor 

metodológico, uma vez que tenta compreender os fenômenos que não podem ser estudados 



50 

 

quantitativamente, ou seja, por se caracterizarem de forma subjetiva, emocional, sendo 

apropriado aos estudos de abordagem qualitativa (MARTINS; BICUDO, 1989). 

Dartigues (1973) explica que o pesquisador tem como tarefa analisar as vivencias 

intencionais da consciência e assim perceber como é produzido o fenômeno e, dessa forma, 

chegar à essência do fenômeno. Para que isso ocorra, torna-se necessário usar o recurso da 

redução fenomenológica, ou seja, recurso utilizado para obter a descrição fiel do fenômeno, 

tendo o pesquisador de se desamarrar do mundo, isto é, seu senso comum, suas teorias, 

definições, preconceitos, deixar a deriva o que não é essencial, para deixar aparecer somente o 

essencial. Há uma técnica, de acordo com Husserl, de o pesquisador se deter somente no 

essencial, ou seja, ao fenômeno estudado, chamado de variação eidética, isto que dizer: 

imaginar as variações de todas as formas do objeto e identificar o que o compõe e que não o 

varia, para assim chegar a essência do objeto. 

Para Fávero (2006) o conhecimento é construído sistematicamente, tendo como base o 

empirismo, articulado com a subjetividade social, a qual está sendo compartilhado com a 

subjetividade do pesquisador e do pesquisado. São etapas que não tem a capacidade de serem 

distintas entre si, uma vez que o pesquisador vai está recorrendo às reflexões ao longo do 

processo, tendo cada etapa de ser retomada a anterior até chegar a compreensão do fenômeno 

estudado. 

Com base nesse fundamento, o método fenomenológico começa com uma descrição, 

uma situação vivida no cotidiano (GIORGI, 1986). Sendo assim, as etapas desse estudo 

basearam-se na descrição, redução e interpretação.  

Segundo Fávero (2006), a descrição fenomenológica exige do pesquisador um olhar 

capaz de entender a realidade de acordo com o que é relatado pela pessoa ou família 

pesquisada, isto quer dizer que o pesquisador precisa se desvencilhar dos modos intelectuais 

seus e deixar-se experimentar no mundo espontâneo, sem instrução culta dos sujeitos e 

compreender intimamente a experiência daquela situação vivenciada. 

Martins (1992) explica que após obter os dados descritivos daqueles que colaboraram 

com a investigação, deve-se partir para a análise das mesmas. Mas é fato de que não existe 

uma fórmula para isso, um modo pronto e estabelecido para tal procedimento, mas sim 

trajetos que podem indicar caminhos adequados à busca de compreender o fenômeno, porém, 
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seu desenvolvimento é gradativo, pouco a pouco vai se estruturando como de fato é o 

desenvolvimento fenomenológico. 

Ainda de acordo com Martins (1992) a descrição fenomenológica se compõe de três 

elementos: a percepção, a consciência e o sujeito, fazendo com que o pesquisador aproxime-

se mais com o fenômeno, sendo permitido ao mesmo, observar em detalhes a experiência do 

indivíduo, bem como de vivenciar os impactos do lugar em que vive, acontecendo de forma 

direta sem nenhuma avaliação por parte do pesquisador. 

Em contrapartida, a redução fenomenológica se resume em selecionar o que teve de 

mais importante e essencial na descrição, buscando encontrar o que de fato são verdadeiras 

partes da nossa consciência daquelas que supomos ser (MARTINS, 1992, p. 59). 

 

Forghieri (1993) aponta ser este o momento pelo qual se deve refletir sobre a 

experiência vivida por cada sujeito, isto é, cabe ao pesquisador imaginar o que é considerado 

mais importante ao estudo, dando sequencia e selecionando as partes consideradas essenciais 

da descrição do pesquisado, apontando o fenômeno, bem como suas particularidades 

apresentadas pelo indivíduo. 

 

Por Fim, a interpretação e a compreensão fenomenológica ocorrem de forma 

simultânea e este momento é tomado como obtenção da significação essencial na descrição e 

na redução. Dessa forma, o pesquisador toma como conjunto de assertiva o resultado da 

redução que se mostram importantes para o mesmo e aponta também a experiência e a 

consciência que o sujeito tem do fenômeno pesquisado (MARTINS, 1992). 

 

Desse modo, a pesquisa procedeu-se com os três passos apresentados por Martins 

(1992), Favero (2006) e Forghieri (1993). Na sequencia (quadro 1), apresenta-se os 

procedimentos utilizados neste estudo para compreender as dificuldades e melhorias 

apresentadas pelas famílias rurais do município de Poço Verde-SE com a chegada das 

tecnologias sociais hídricas de convivência. 
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Primeiro Passo: 

Descrição 

Segundo Passo: 

Redução 

Terceiro Passo: 

Interpretação 

Transcrições na íntegra das 

entrevistas gravadas e das 

anotações da entrevistadora. 

Salienta-se que as anotações 

procuraram preservar a fala 

dos participantes 

Extração dos elementos 

significativos na 

compreensão do fenômeno 

em estudo. 

Novas possibilidades de 

entendimento do fenômeno a partir 

dos significados implícitos na 

descrição e do diálogo com o 

referencial teórico. 

Várias leituras das transcrições 

de cada entrevista. 

Resposta ao problema de 

pesquisa. 

Contribuições do estudo e 

implicações 

Identificação dos temas gerais 

presentes nos dados das 

entrevistas e descrição de cada 

um dos temas. 

  

Quadro 1. Os Três passos sistemáticos propostos por Forghieri (1993), Favero (2006) e Gomes (1998). 

Fonte: Favero (2006, p. 65). Adaptado pela autora. 

 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA QUANTO AOS 

PROCEDIMENTOS 

 

A fim de obter as respostas para os objetivos propostos nesta pesquisa foram utilizadas 

as seguintes técnicas de pesquisa:  

 

a) Pesquisa Bibliográfica: Teses, livros, periódicos, dissertações, 

monografias, revistas científicas, páginas eletrônicas.  

b) Pesquisa Documental: Fontes primárias (Decretos, programas 

federais, leis, dados do IBGE etc.); Fontes Secundárias (pesquisa de 

campo, mapas cartográficos, fotografias). 

 

2.3.1  QUANTO AOS INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Para este trabalho a coleta de dados constituiu-se de vários aspectos: Observação 

sistemática, visita aos povoados beneficiados com tecnologias sociais hídricas, diário de 
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campo, registros fotográficos, aplicação de questionários, entrevistas semiestruturadas e 

gravadas. 

2.3.2 Universo da pesquisa 

 

De acordo com o IBGE (2010) Poço Verde possui 9.671 habitantes na zona rural, 

dessa forma, trabalhou-se com o universo de cinco povoados (Mapa 2), sendo eles: São José 

por está próximo a sede do município, Recanto e Cacimba Nova por estarem centradas em 

localidades intermediárias; Saco do Camisa e Bom Jardim por estarem mais distantes 

(isoladas) do município conforme disposto no Mapa 2, cuja população residente nesses 5 

povoados é de 3.885 habitantes.  

 

Mapa 2.3: Mapa de Localização do município de Poço Verde-SE. 

Fonte: SERMARH-SE e IBGE. Elaborado por Luciano Lima. 
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2.4 Amostra e participantes da pesquisa 

 

O cálculo do tamanho da amostra foi obtida através da Fórmula 1: 

 

 

 

 

 

 

Fórmula 1. Cálculo para o tamanho da amostra de entrevista 

           Fonte: Adaptado de Santos, 2009. 

Onde: 

n= amostra calculada; 

N= é o número da população existente nos povoados; 

Z= variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

p= verdadeira probabilidade do evento; 

e= erro amostral relativo de 10%. 

A partir da fórmula mencionada, foi possível chegar a um total de 160 questionários, 

no entanto, pode-se adotar um acréscimo de mais 60 questionários aplicados pela 

pesquisadora com intuito de verificar uma maior quantidade de famílias beneficiadas com as 

tecnologias sociais, totalizando desse modo, 220 questionários, conforme distribuídos abaixo: 

 

Gráfico 1: Povoados participantes da pesquisa. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. Elaborado pela autora. 
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É importante deixar claro que esta pesquisa possui caráter intencional, ou seja, as 

famílias escolhidas para participarem da entrevista semiestruturada foram aquelas que 

residem a mais tempo no município e as que possuíam idade mais avançada. Para a 

identificação dessas pessoas, a pesquisadora contou com o auxílio de duas moradoras do 

município. 

 A partir dos parâmetros adotados acima, a pesquisa intencional possibilitou de forma 

mais detalhada, coletar informações a respeito da quantidade e qualidade da água disponível 

no município. Além disso, permitiu identificar através das entrevistas semiestruturadas, o que 

melhorou/mudou com a chegada de tecnologias sociais hídricas. É importante deixar claro 

que na ausência do/da chefe de família, moradores mais jovens também participaram da 

pesquisa.  

Dos 220 questionários aplicados pela autora deste trabalho, 10 foram registradas com 

gravações. Dessa forma, procurou-se manter a fala dos entrevistados respeitando os aspectos 

significativos da fala a fim de utilizá-la como citação. Ademais, visando garantir que todos os 

direitos dos sujeitos da pesquisa fossem respeitados, foi entregue um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, que continha a finalidade e 

objetivo da pesquisa, o qual foi assinado pelos entrevistados, ficando uma cópia em poder 

destes. As abreviações F1, F2, F3 (Família 1, Família 2, Família 3..) Identificam as famílias 

dos participantes que permitiram a gravação do depoimento. 

 

2.4.1 Pesquisa de Campo 

 

De acordo com Silva (2006, p. 57), a pesquisa de campo “consiste na coleta direta de 

informação no local em que acontecem os fenômenos; é aquela que se realiza fora do 

laboratório, no próprio terreno das ocorrências”. 

Com base nisso, as visitas de campo realizou-se em 2014, entre os meses de março à 

junho. Com a realização das visitas a campo, foi possível através da observação sistemática, 

diário de campo e entrevistas semiestruturadas: identificar se no período chuvoso a população 

faz captação da água da chuva para consumo humano, descrever como ocorre à distribuição 

de água para abastecimento público no período de estiagem e também foi possível apontar 

quais tipos de reservatórios a população se utiliza para armazenar a água da chuva. 
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2.4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para Marconi e Lakatos (2010, p. 151) a análise: “é a tentativa de evidenciar as 

relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores”. Quanto à interpretação: “é a 

atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as a 

outros conhecimentos” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 152). 

Segundo esses autores, é fundamental que após a definição da metodologia e 

instrumentos de coletas de dados seja realizada a análise e a interpretação destes dados, para 

assim, avaliar os resultados obtidos com o estudo. 

Em contrapartida, as informações obtidas no estudo em questão, através das 

entrevistas semiestruturadas, observações dos fatos e aplicações de questionários foram 

analisadas através da análise fenomenológica qualitativa/descritiva e confrontadas com as 

pesquisas documentais e bibliográficas com o intuito de verificar as transformações ocorridas 

no município com a chegada das tecnologias sociais. A partir dessa análise e outros registros 

obtidos com a realização da visita de campo, foram elaborados tabelas, mapas, gráficos e 

registros fotográficos. 

A fim de se obter a frequência dos dados coletados, é importante ressaltar que as 

análises estatísticas foram elaboradas através do programa computacional IBM SPSS 

Statistics. 
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58 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar qualitativamente a análise dos resultados 

da pesquisa de campo e a partir desse pressuposto relaciona-las com os dados publicados na 

literatura vigente. Inicialmente, tem-se o perfil dos moradores que optaram em participar da 

pesquisa e por fim, mostra-se como as políticas públicas de convivência com o semiárido têm 

aumentado à oferta de água e garantido a permanência das pessoas (comunidades) nas áreas 

rurais no município de Poço Verde-SE. 

3.1 Perfil dos entrevistados  

O perfil dos entrevistados foi analisado segundo os dados obtidos do questionário 

(Apêndice II). Através desse instrumento foi possível identificar aspectos como: gênero, 

idade, estado civil, renda, profissão, escolaridade e tempo que reside no município. 

Desse modo, de acordo com os dados coletados na pesquisa de campo, o Gráfico 3.1 

representa o total da população feminina e da masculina entrevistada. Sendo 65,9% do sexo 

feminino e 34,1% do sexo masculino. 

 

Gráfico 3.1 Distribuição dos entrevistados por sexo nos povoados pesquisados. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 
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É importante deixar claro, que a predominância de entrevistados de sexo feminino, 

ocorreu pelo fato das mulheres serem encontradas frequentemente em casa no momento da 

entrevista, enquanto que os homens em sua grande maioria estavam cuidando da lavoura.  

Através da aplicação dos questionários com os chefes de famílias dos domicílios do 

município de Poço Verde, pode-se identificar (Tabela 3.1) que a faixa etária dos pesquisados 

entrevistados no campo varia de 26 a 50 e acima de 60 anos com 28,6% e 43,2% 

respectivamente.  

 

Faixa Etária em Anos 

 

Número de Pessoas 

Entrevistadas 

 

Porcentagem % 

26 a 35 14 6,4 

36 a 50 63 28,6 

51 a 60 48 21,8 

Acima de 60 95 43,2 

 

Total de Entrevistados 

 

220 

 

100 
 

Tabela 3.1 Número de entrevistados por faixa etária. 

Fonte: Entrevista de campo, 2014. Elaborado pela autora. 

 

Quanto ao estado civil dos participantes da pesquisa (Gráfico 3.2) foi constatado que 

55% dos entrevistados são casados, 20% declarou-se solteiros, 19,5% afirmaram serem viúvo 

e 4,5% alegaram divorciado.  

 

 

Gráfico 3.2: Número de entrevistados por faixa etária. 

Fonte: Entrevista de campo, 2014. 
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Com relação ao nível de escolaridade dos participantes da pesquisa (Gráfico 3.3) 

verificou-se que 55,5% declarou-se sem escolaridade (analfabeto), 40,9% não chegaram a 

concluir o ensino fundamental, 1,8% alegaram ter completado o ensino fundamental e 1,8% 

disseram ter concluído o nível médio completo. É importante ressaltar que nenhum dos 

entrevistados possui nível superior completo ou incompleto.  

 

 

Gráfico 3.3 Escolaridade dos entrevistados. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

As informações obtidas através dos questionários apontam que o nível de escolaridade 

no município é baixo, uma vez que 40,9% dos entrevistados lê e escreve com dificuldade e 

55,5% não tiveram a oportunidade de terem frequentado uma escola. O ensino superior como 

pode ser observado na Figura 3.3 é praticamente inexistente, o que pode limitar o 

desenvolvimento da região.   

Outro aspecto observado com relação ao grau de escolaridade do município está à 

questão da falta de investimento e manutenção das escolas localizadas nos povoados. Por falta 

de opção as crianças espertam diariamente dificuldades e muitas delas necessitam deslocar-se 

a pé ou de ônibus de um povoado a outro para garantir o seu direito à educação.   

Em relação a renda familiar (Gráfico 3.4) constata-se que 47,7% da população 

entrevistada possui renda mensal de um salário mínimo, 41,8% sobrevivem com menos de um 
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salário mínimo enquanto que 10,5% tem uma renda mensal entre um e três salários mínimos 

conjuntamente com seus familiares.   

 

 
Gráfico 3.4: Renda Mensal por família.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

 

Constatou-se que grande parte dos participantes da pesquisa possui uma renda de até 

um salário mínimo isso se deve ao fato de ter selecionado participantes acima de sessenta 

anos, uma vez que a maioria dessas pessoas encontra-se aposentado. 

No que diz respeito a fonte de renda dos entrevistados foi constatado variedade 

significativa (Gráfico 3.5) a grande maioria dos moradores quando questionados sobre a 

procedência da renda familiar responderam mais de uma opção.  
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Gráfico 3.5 Fonte de renda dos entrevistados. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

 

No tocante o Gráfico 3.5 apresentado, das duzentas e vinte famílias entrevistadas no 

município de Poço Verde/SE, 53,6% tem como principal fonte de renda a atividade agrícola, 

52,3% sobrevive da aposentadoria, 26,4% recebem algum beneficio social do governo, 4,5% 

trabalham por conta própria no estabelecimento (bar, barbearia, mercearia e salão de beleza) 

ou prestam serviço à comunidade como pedreiro, diarista e empreiteiro, 3,6% tem emprego 

fixo (agente de saúde, professor, agentes de limpeza), 0,9% sobrevive da pensão e menos de 

0,5% tem como principal fonte de renda ajuda de terceiros. 

Com base nos questionários aplicados, observou-se que a população (53,6%) 

sobrevive de atividades agropastoris (criação de cabras, porcos, vacas leiteiras, galinhas, 

milho, mandioca e feijão) enquanto que 26,4% demonstraram ser totalmente dependentes do 

auxilio, “Bolsa Família e Bolsa Estiagem”. É importante ressaltar que dentre os povoados 

estudados, os que mais demonstraram vulnerabilidade socioeconômica foram: Bom Jardim, 

Recanto e Cacimba Nova.  

Durante a pesquisa, verificou-se ainda que a maioria dos aposentados mesmo 

recebendo a aposentadoria continua desenvolvendo a atividade agrícola e a pecuária seja por 

costume do oficio ou simplesmente para sua subsistência. Outro fator que chamou atenção é o 
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fato de muitos jovens deixarem o aconchego do lar em busca de emprego e melhores 

condições de vida nas cidades mais desenvolvidas, ocorrendo dessa forma o êxodo rural e o 

aumento significativo da proletarização dos trabalhadores rurais da região. 

Quando indagados a respeito do tempo que reside no município a maioria alegou 

morar na região entre 11 a 20 anos (9,1%), de 21 a 30 anos (18,6%), 31 a 40 anos (15,5%) 

mais de 41 anos (56,8%), conforme pode-se observar no Gráfico 3.6. 

 

Gráfico 3.6 Tempo que reside no Município.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

No trabalho de campo também foi perguntado às famílias se alguma vez sentiu 

vontade de migrar para uma outra região devido a falta de água no município. Dos 

entrevistados, 75% explicitam que nunca sentiram vontade de morar em outra região. Já 25% 

dos atores sociais explicaram que já pensaram em sair por causa da seca, sendo que algumas 

dessas famílias já deixaram sua terra natal em busca de melhores condições de vida, em 

contrapartida acabaram voltando para a região por não consegui emprego e moradia.  

Na fala dos participantes (F2, F7 e F10) é possível perceber esse sentimento de 

mudança e também as dificuldades enfrentadas pelas famílias em época de seca prolongada: 
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Ave maria era vontade dimais que tinha veiz co chorava ai eu vo embora num tem 

nem um pigo de agua pa toma banho, nem agua pa lava ropa, amoço pa cozinha uma 

panela, num agua pa beber... tinha um um... tinha essa cosa ai , comé, essa citerna só 

quem pudia mandar fazer uma, nóis que não tinha um dinherin tinha que andar mais 

de 14 léguas para consegui uma gota de água e oi a água que nóis pegava nos poços 

era barro puro minha fia. ai de lá pra cá, Deus ajudou, ganhei essa bença, as 

auturidades tem mandado os caminhões pá por água quando demora a  cair chuva e 

oi depôs desses tanques a nossa vida tem melhorado. Eu antes pensava muito em ir 

me embora daqui, hoje só saio quando Deus chamar. (F2, Moradora do Povoado 

Recanto) 

A gente já sofreu muito, muito, a gente até pensava em sair. Hoje num penso mar 

não por que graças a Deus no período que estamo passano agora da pá viver né. Se 

melhorar ainda muito mais milhó será, mais pra o que já tá já da muito bem pra 

gente ir viveno né. Eu já desejei sair pra lugares que tenha resevatóro de água assim 

pra gente viver a vontade né, pá trabaiar num lugar que tenha mais agua a vontade 

pra gente prantá uma verdura, uma coisa assim, fazer um hortalismo e tal e tal né, 

mais que já ta chegano um período de agua ai já bem bom pra cá abasteceno como já 

esta, já pa ir viveno né, agora se miorá mais milhó será. (F7, morador do Povoado 

Saco do Camisa). 

Nasci e me criei aqui, já passei muita dificuldade com minha família, mais foi aqui 

que Deus me colocou e só saio daqui quando ele me chamar, dificuldade tem em 

tudo que é lugar, nunca quis sair não viu, e também sem estudo minha fia ninguém 

vai muito longe não. (F10, morador do Povoado São José). 

 

Estes depoimentos podem ser destacados como um forte  “ indicador de que nos 

últimos anos houve melhorias nas condições de vida desta população, o que permitiu a 

permanência da mesma no território, evitando uma prática bastante comum nos períodos de 

seca, a migração” (OLIVEIRA, 2013, p. 128). 

De acordo com o Altas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), a renda per 

capita média de Poço Verde cresceu 145,56% nas últimas duas décadas, passando de 

R$108,55 em 1991 para R$164,02 em 2000 e R$266,56 em 2010. A taxa média anual de 

crescimento foi de 51,10% no primeiro período e 62,52% no segundo. A extrema pobreza 

(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em 

reais de agosto de 2010) passou de 48,96% em 1991 para 38,09% em 2000 e para 22,67% em 

2010.  

Além do mais, o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) afirma que entre 

1991 e 2010 o município de Poço Verde teve um incremento no seu IDHM de 95,47% nas 

últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47%) e acima da média de 

crescimento estadual (62%). O hiato de desenvolvimento humano, isto é, a distância entre o 

IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 38,43% entre 1991 

e 2010.  
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É importante ressaltar que entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,180), seguida por Longevidade e por Renda. 

Com base nesses dados a razão de dependência de Poço Verde passou de 70,51% para 

55,39% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 7,07%para 8,75% entre 2000 e 2010. (Altas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013).  

Dessa forma, é possível perceber que a grande maioria da população que antes tinha 

somente as condições mínimas para sobreviver, hoje está conseguindo ter acesso à renda, a 

moradia, a água de qualidade e principalmente a terra para trabalhar o que contribui para o 

aumento/avanço do IDHM do município. Diante dessa nova perspectiva, a migração que antes 

acontecia frequentemente na região vem diminuindo graças aos investimentos dos 

governantes em tecnologias sociais hídricas de desenvolvimento e convivência com 

semiárido.  

3.1.1 Fonte de água no Município de Poço Verde/SE.  

Durante a pesquisa de campo analisou-se as fontes para adquirir água nos povoados do 

município de Poço Verde/SE. Nessa questão de pesquisa, notou-se que ocorreu a duplicidade 

de respostas, ou seja, praticamente todas as 220 famílias entrevistadas responderam mais de 

uma opção relacionada a disponibilidade da água conforme é demonstrado na Figura 3.7. 

 

Gráfico 3.7 Fonte de água para consumo humano no Município de Poço Verde/SE. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Segundo as informações obtidas pelos questionários, constatou que a maioria das 

famílias entrevistadas (48%) utiliza-se do carro pipa, da cisterna, do açude, do poço ou do 

riacho temporário fora da propriedade para adquirir água para consumo humano, 38%  

declararam depender do auxilio do carro pipa para as necessidades básicas, porém possui 

outras alternativas como por exemplo a água da chuva armazenada nas cisternas e açude 

próximos as suas residências, 14% afirmaram ter água encanada, e além disso o auxílio dos 

carros pipa e da cisterna.  

Um fator que chamou atenção é que embora a população tenha conhecimento que a 

água armazenada em poços e açudes é imprópria para consumo humano e mesmo possuindo 

outras fontes “sustentáveis” para conseguir água, mais da metade dos participantes disseram 

utilizar-se dessa fonte em tempo de longas estiagens para se abastecerem, seja por costume ou 

para garantir maior disponibilidade em suas residências e dessedentação de animais.   

Outro fator importante identificado no município de Poço Verde é que em grande 

parte das casas rurais visitadas, pode-se perceber que a maioria possui outro tipo de 

reservatório para armazenar a água da chuva. A pia (Figura 3.1) como é chamada pelos 

moradores da região é uma espécie de “cisterna” construídas dentro ou no quintal das casas 

com capacidade de armazenamento aproximadamente 14.000 mil litros de água da chuva. 

 

 

Figura 3.1: Pia-Reservatório utilizado para captação da água de chuva 
   Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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É de suma importância deixar claro que esses reservatórios foram construídos a partir 

de recursos próprios e mesmo com a existência deles nas residências, as pessoas não ficam 

impedidas de receberem uma cisterna do programa um Milhão de Cisternas do Governo 

Federal aumentando dessa forma a disponibilidade de água para as famílias do município. 

Ainda no que diz respeito a fonte de água para consumo humano, a população possui 

outros tipos de reservatórios para captar e armazenar a água da chuva, as caixas plásticas 

compradas pelos moradores para aumentar ainda mais a oferta de água é outro exemplo. Ao 

contrário das pia, essas caixas possui uma capacidade menor de armazenamento, variando 

entre 2 mil a 500 mil litros conforme pode ser observado na Figura 3.2. 

         
Figura 3.2: Reservatórios utilizado para captação da água de chuva 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Observou-se na visita de campo que na falta de água encanada por dias consecutivos 

utiliza-se a água dos caminhões pipa para atividades afins enquanto que a água armazenada 

nas cisternas/pias/caixas permanece para o consumo e preparação dos alimentos, cumprindo 

desse modo uma das metas estabelecidos pelos programas PIMC e P1+2 de garantir a 

soberania e a segurança alimentar da população do semiárido. 

Durante as entrevistas, evidenciou-se que na falta prolongada de chuva mais da 

metade dos entrevistados (73,6%) recorrem aos vizinhos ou a cisterna comunitária (26,4%)  

para continuarem tendo acesso a água própria para consumo. É importante ressaltar que a 

cisterna comunitária ou ponto da água como é mais conhecida pelos moradores da região 

(Figura 3.3) é um local escolhido pelo exército para abastecer as famílias que não tiveram a 
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oportunidade de ganhar uma cisterna ou simplesmente por não ter espaço suficiente no terreno 

da casa para construir.  

 

Figura 3.3: Cisterna Comunitária conhecida pelos moradores como Ponto da Água.  

Fonte: pesquisa de Campo, 2014. Povoado São José. 

 

Através das visitas de campo, observou-se que o município possui vários pontos de 

água, por outro lado a estrutura física de muitas delas estão em péssimo estado de 

conservação para receber água que segundo os moradores servirá para o consumo humano.  

De acordo com o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União-TCU, a 

ingestão de água não apropriada para consumo humano, a ausência, bem como a deficiência 

de tratamento da água, provoca diversos problemas de saúde nas pessoas que dela abastece-se. 

Dentre as principais doenças apresentadas pelo relatório que estão vinculadas ao consumo 

inadequado da água, encontra-se: as verminoses (92,9%), a diarreia (92,9%), as micoses na 

pele (72,8%), a desidratação (71,4%) e demais doenças (7,1%).  (BRASIL, 2006). 

Quando indagados a respeito do tipo de água disponível ( Gráfico 3.8), 53,6% das 

famílias responderam que a água é doce, enquanto que para 46,4% dos entrevistados a água 

que chega até as residências trazidas pelos carros pipas ou do abastecimento público é salobra. 
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Gráfico 3.8 Concepção dos moradores em relação ao Tipo de água 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

De acordo com os participantes que optaram pela gravação das entrevistas, a água que 

Deus manda é sempre boa, limpa e doce, em contrapartida a água que chega através dos 

carros pipa ou de qualquer outro meio é salobra. As famílias, com poucas exceções tem 

ciência que aparentemente a água é imprópria para o consumo, e só quando não tem 

alternativa bebem do jeito que recebem o que foi descrito do seguinte modo: “ Minha fia, essa 

água não é boa não, a da chuva é boa mais quando está secando a cinterna eu pego do carro 

pipa e quando bebo tem veiz  que a barriga fica toda inchada, mar depôs a gente acostuma” 

(F1), “Antigamente nóis só bebia água carregada de sal, hoje não tenho do que reclamar pois 

agora tenho minha cinterninha e economizo para beber água boa que é a que Deus manda né? 

a salobra que vem da companhia de abastecimento eu deixo para fazer as coisas de casa e só 

em ultimo caso é que bebo ela” (F2),  

A família F3, relata que após ter comprado um eletrodoméstico o gosto da água 

quando tomada gelada dá para disfarçar um pouco a salobridade, conforme é demonstrado no 

depoimento a seguir: “ depois que eu comprei uma geladeira deu para disfarçar um pouco o 

gosto de sal na água, inté me acostumei e hoje bebo dela tranquilamente, só os filhos quando 

chega da capitá é que acha estranho e a mais nova sempre fica com a barriga inchada. Uma 

vez até diarreia ela teve depois acostumou também”, “Ah! Moça antes era muito pior, nem 

água aqui chegava. Nos tempos de hoje, graças primeiramente a Deus que me deu a 
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oportunidade de ganhar essa benção agora só bebo água docinha e sem esses bucados de cloro 

que eles colocam na água” (F4). 

Com base nos depoimentos acima, vê-se que com a chegada das cisternas as famílias 

passaram a ter uma nova alternativa para conseguir captar e obter água em quantidade 

suficientes para manter sua família abastecida por um período de até 8 meses. De acordo com 

os moradores a água armazenada nas cisternas não é carregada de sal fato esse que não 

prejudica o bem estar e a saúde das pessoas que se utiliza dessa água. 

 

3.1.2 Em relação a qualidade e quantidade da água  

 

Este tema aborda as referências dos participantes sobre a qualidade da água disponível 

para consumo humano. É possível identificar no gráfico 3.9 que, das duzentos e vinte famílias 

entrevistadas 64,8% declararam-se satisfeito pelo fato de utilizarem a água da chuva para 

beber e cozinhar, enquanto que 18,6% disseram totalmente satisfeito e apenas 16,6% 

alegaram insatisfação por existir a salobridade e impurezas na água. 

 

 

Gráfico 3.9: Grau de Satisfação em relação a qualidade da água. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

18,6% 

64,8% 

16,6% 

Totalmente Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito



71 

 

No tocante ao Gráfico 3.9 apresentado, observa-se que a maioria dos entrevistados 

demonstrou-se satisfeito com a qualidade da água disponível, isso se deve ao fato de estarem 

utilizando água de chuva para suas necessidades básicas.  

Quando questionados se no período chuvoso fazem a captação da água de chuva para 

o consumo ou atividades afins, todas as famílias foram unânimes e declararam que fazem a 

coleta. Durante a pesquisa, verificou-se que os principais reservatórios utilizados para 

armazenar a água, citados pelos participantes F1, F3, F5, F6 e F9 foram: cisterna (Figura 3.4), 

Pia, Caixas plásticas, Purrão e pote de barro. Das alternativas utilizadas pelas famílias do 

município de Poço Verde a que possui maior capacidade de armazenamento (16 mil litros) e 

confiabilidade é a cisterna de placa, modelo adotado pelo P1MC. 

 

Figura 3.4: Cisterna com capacidade para 16.000 mil litros de água 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Afim de evitar contaminação da água, a Família F10 relata que a primeira água da 

chuva que cai no telhado  é evitada por pelo menos 5/10 minutos para que o telhado seja 

lavado  e assim evitarem que cai sujeira na água. Após a lavagem a bica é recolocada na 

cisterna para que seja armazenada a água.  
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Esse fato é marcado por alguns depoimentos colhidos na pesquisa de campo, os 

participantes da pesquisa assim se expressam: “De uns tempo pra cá a coisa melhorou foi 

muito, não precisa nóis tá indo pegar água de chão lá no poço de Sr. Toinho, aquela água suja 

onde os animais bebe água, mija e que é cheio de limo, hoje graças a Deus pai em primeiro 

lugar e essa cinterninha temo água da chuva no quintal de casa pra beber, cozinhar e pra outra 

coisas também. Pra água não criar larvas nóis não tem o cloro que é bom né?, ai nóis faz o 

que? Tira a bica quando chove pra sugera do telhado cair primeiro fora, depois nóis pesca e 

coloca esses peixinhos aqui, tá vendo? ai evita criar bichos na água ” (F4), To satisfeito, to é 

muito satisfeito viu, oi a água que cai do telhado para as cisternas além de limpa não é salobra 

não, por isso hoje eu digo que to satisfeito pois tem chegado coisas boas pra nóis e antes só 

tinha água sem ser de chão e salgada minha fia quem tirava do que comer para fazer uma Pia” 

(F5), e:  

Uma coisa eu te digo, despois que ganhamos esse reservatório do governo tudo ficou 

mais fácil, a água limpinha que antes caia do céu e se perdia agora fica guardadinha 

na cisterna e quando nóis precisa pra cozinhar e beber é só ir lá e tirar o tanto que 

nóis precisa. Moça, a qualidade da água que Deus manda é muito boa era bom se 

chovesse sempre ou no tempo certo, para nóis não precisar pegar dos carros pipa, 

pois a água que eles colocam aqui não é tão boa quanto a que Deus dá.  E relação ao 

tratamento que nóis faz na água para não criar larvas e evitar sujeiras nois coloca 

cloro que uma moça do posto de saúde trás e entrega a minha muié para por na 

cinterna como ela demora a aparecer, eu vou lá no poço nação pesco umas piabinhas 

e coloco nos meus tanques  e fica tudo resolvido, acho até mais confiável colocar as 

piabas que esses cloro ai viu. (F6 Morador do Povoado Saco do Camisa). 

 

 

Segundo estudos realizados por Silva & Almeida (2012), a piaba usada pelos 

moradores no controle de larvas de mosquitos, são carregadores de bactérias e protozoários o 

que prejudica a saúde dos indivíduos. Com base nisso, pode-se afirmar que as famílias com 

poucas exceções não realiza frequentemente um tratamento adequado na água armazenada nas 

cisternas, pia ou caixas. 

No Gráfico 3.10 é possível observar que 43% das famílias costumam filtrar e utilizar 

cloro
3
 para tratamento da água que de acordo com o depoimento da família F5, o cloro 

utilizado na purificação da água é disponibilizado por uma agente de saúde do município, que 

nem sempre se compromete em levar todos os meses as residências, por conta disso 28,3% 

dos participantes utiliza-se somente da criação de peixes para evitar as larvas que aparecem na 

água.  

                                                 
3
O cloro é um elemento químico de símbolo Cl que tem como principal finalidade limpar e potabilizar a água 

livrando-a de germes e bactérias, permitindo dessa forma o seu consumo. 
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Gráfico 3.10: Tratamento da água  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Um fator que chamou atenção é que para não matarem as piabas os moradores (22%) 

não utiliza hipoclorito no tratamento da água, e 6,7% dos participantes não utiliza-se de 

nenhum método para tratar da água que será consumida pela família. Nota-se que os 

moradores necessitam de instrução para conscientizar que o não tratamento da água poderá 

acarretar diversos problemas de saúde para essa população. 

 
Figura: Criação de Piabas em Cisternas 

Fonte: Pesquisa de Campos, 2014. 
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Quando questionados sobre a quantidade de água (gráfico 3.11) disponível para o 

consumo, produção e dessedentação animal, 64% disseram está satisfeito com a quantidade de 

água disponível, enquanto que 41,6% declararam-se insatisfeito e apenas 4,4% considera-se 

totalmente satisfeito.  

 

Gráfico 3.11: Quantidade de água disponível para consumo  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

A respeito desse assunto os depoimentos das famílias F5 e F6 ilustra as dificuldades 

enfrentadas antigamente para conseguir água e as melhorias conquistadas com a chegada das 

cisternas no município de Poço Verde/SE, o que foi assim expresso:  

A gente sofria muito no período da seca porque num existia cisterna, os carro pipa 

era muito difice, era muito difice chegar um carro pipa aqui pra por água pra gente. 

Oi moça, conseguir achar água menos suja tinha que andar era muito até encontrar 

algum reservatório; às vezes encontrava algum, mais era tudo seco seco seco. Agora 

graças a Deus miorô, que quero dizer assim 90%, num é trinta mai, é 90% pra num 

ser  100% né? 90% ta tudo bom porque desses anos pra cá a coisa miorô.  Eu era 

criança, mais lembro do sofrimento de minha mãe, pois ela saia buscando água cum 

10 légua cum muito mais do que isso e ai a gente morando ali ói naquele pé de serra 

lá. Cê ta vendo aqueles pé de serra lá, era ali que minha mãe ia buscar água, ali nos 

parmar depôs da serra. Agora não, tudo melhorô é carro pipa trazendo água, é os 

governantes dado cinsterna pra quem quer prantar, criar boi, porco, galinha.. 

Antigamente minha fia era tudo mais difíce, hoje temo água suficiente e outra coisa, 

não preciso andar mais de 10 légua como fazia a anos atrás com minha mãe, pois 

tenho a água que preciso no quintal de casa, esses tanques, esses tanques aqui minha 

fia são uma benção na nossa vida, isso graças a Deus né  e também a esses governos 

aí que tão trazendo algo bom para nosso lugar que por anos castigou muito nóis, não 

foi pouco, nóis sofremo muito até fome já passei com minha família e hoje chega 

ajuda, ainda é pouco mais chega (F1, Morador do Povoado Saco do Camisa). 
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 “Antigamente quando faltava uma água a gente tinha que ir pegar longe, ia pegar de 

carroça, mais tem um tanque ali, quando tinha a gente pegava naqueles tambozinho 

numa galinhota, as veis eu trazia os tambozinho de 40 lito de agua, as veis votava 

duas três viagem bem longinho ali, hoje graças a Deus noís não precisa mais beber 

água do chão nem acordar nas madrugadas para sair a procura de água, isso eu 

agradeço muito a Deus, pensei que iria morrer sem ver essa maravilha chegar pra 

nóis aqui do sertão, então só posso dizer minha fia que to satisfeita (F6, Moradora 

do Povoado Bom Jardim). 

 

Neste sentido, todos os entrevistados foram convictos ao afirmarem que as cisternas 

além de fornecer água boa e de qualidade, alivia o trabalho feminino de buscar água e 

possibilita certa independência das famílias em relação ao carro pipa. Segundo Souza 

Passador & Luiz Passador (2010, 81) “a cisterna permite que as famílias tenham acesso à 

água de qualidade sem ter que perder tempo ou empreender grandes esforços físicos nos 

deslocamentos entre a casa e a fonte de fornecimento de água.”  

 

3.2 Condições de Abastecimento e alternativas utilizadas para obtenção de água  

O município de Poço Verde/SE todos os anos atravessa um período seco que prejudica 

além da produção agrícola a vida da população local, porém nos últimos 5 anos para amenizar 

os impactos socioambientais no município a prefeitura juntamente com o exercito Brasileiro e 

a defesa civil vem disponibilizando paulatinamente quatorze caminhões Figura 3.5 para 

atender a demanda da população e dessa forma garantir o direito de acesso a água. 

 

Figura 3.5: Carro‐pipa utilizado para o abastecimento das cisternas.  

Fonte: pesquisa de campo, 2014. 



76 

 

Os depoimentos a seguir possibilitam identificar o nível de satisfação da população em 

relação a distribuição e agilidade dos carros pipa em levar água as comunidades rurais mais 

afetadas pela seca:  

“Antigamente aqui noís sufria demais, não tinha cinsterna, os carros pipa não 

chegava até aqui de jeito nenhum pois as estradas era toda estreita e as veiz o 

caminhão quebrava no meio do caminho, oi graças a Deus eu hoje me sinto 

tranquilo, e respondendo a sua pergunta eu só posso dizer que to sartisfeito minha 

fia,  por que tenho a cinsterna e quando tá quase secando chamo o rapaz da 

prefeitura, esses pipeiros e ele coloca água aqui. E deixe eu dizer outra coisa, a água 

que ta chegando pra nóis ta seno cum qualidade viu, é agua tratada pra genti, pra o 

consumo da genti pra beber pra lavar, pra cuzinhá né. Eu me sinto muito realizado 

cum isso e não só eu cuma a comunidade, todas as comunidade, a gente se senti 

muito sartisfeito e satisfeito cum esse tipo de trabalho que vem aconteceno” (F5, 

Morador do Povoado Saco do Camisa) 

 

“Eu lembro que a gente tinha veis que o carro chegava botava água ali o vereador 

botava água, ai a gente ia pegar água, quando chegava lá era tanta gente assim que a 

gente só tinha condição de pega 2 ou 3 bade de água ai vortava, quando era no oto 

dia aquela água num tinha mais ai o mo filho chegava aqui que viro a seca vortaro 

no istante, eles vieram passa 15 dia num conseguiro por que num tinha água ai 

lutava pa nois ir, depois se o tempo num vota água ai nois liga pa vocêis, vocêis 

manda as passage e nois vamo, ai Deus ajudou que foi ino mais nessa lauda foi 7 

meis, mais minina ói era uma coisa orrivi parecia assim ói de gente, era o carro 

botano agua que as veiz a agua num caia nem no tanque. Com a graça de Deus hoje 

chegou água encanada, nóis ganhou esses tanques que são uma bença de Deus e só 

hoje só saio daqui quando Deus chamar pois por que aqui tá melhorzinho de viver” 

(F1, moradora do povoado São José) 

 

De acordo com as entrevistas dos participantes F1, F5 e F9 para levar água a quem 

realmente necessita o exercito escolheu em cada povoado um representante para fiscalizar e 

distribuir os tickets (Figura 3.6) para os moradores terem acesso a água. Com essa 

organização evita-se conflitos entre os moradores e ao mesmo tempo garante a igualdade na 

distribuição de água para a comunidade. É importante destacar que os Povoados que recebem 

água encanada não são abastecidos pelos carros, em contrapartida caso falte água nesses 

povoados a prefeitura disponibiliza um ponto da água comunitário para as pessoas pegarem a 

quantidade que desejarem. 
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Figura 3.6: tickets distribuídos para Controle do abastecimento.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Com base nisso, sobre a luz do Gráfico 3.12 , que se refere a satisfação das famílias 

abastecidas pelo carro pipa, 76,8% afirmaram satisfeitos com o abastecimento realizado, 

20,9% alegaram não estarem satisfeitos com os serviços e apenas 2,3% disseram que não 

sabia opinar por não precisarem dos serviços fornecidos pela prefeitura.  

 

 

Gráfico 3.12: Satisfação dos moradores em relação aos carros pipas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 
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Outra alternativa utilizada pelos moradores do município de Poço Verde/SE para 

adquirir água no período de seca prolongada é a contratação de “pipeiros” particulares (Figura 

3.7). De acordo com os depoimentos colhidos das famílias F1, F3, F4, F7 e F10 o valor 

cobrado por esse tipo de serviço varia de 10 reais a 270 reais, esses valores depende de alguns 

fatores, dentre eles estão: a quantidade da água, distância do povoado e da fonte, qualidade da 

água coletada e formas de pagamentos. Mesmo constatando a presença dos carros pipa da 

prefeitura nos povoados algumas famílias por não sentirem-se completamente atendidas 

optam pelo pagamento dos serviços de um pipeiro. 

 

 

Figura 3.7: Pipeiro coletando água no ponto da água no povoado São José 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Figura 3.8: Pipeiro coletando água no tanque de pedra da comunidade Lages. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

Constata-se que mais da metade dos entrevistados utiliza-se da cisterna do vizinho  

como alternativa de conseguir água, uma vez que grande parte dos moradores possui algum 

grau de parentesco o que facilita a coletividade e os tornam menos dependentes do carro pipa. 

Mais de 50% das famílias entrevistadas relataram já ter recebido auxilio de algum vizinho 

(Figura 3.9) para suprir suas necessidades. Segundo o relato da F7, 

 

Agora ta mais mió, por causa da água que chega nas casa da gente e no oto tempo 

num era assim, a gente tinha que busca longe. Tinha povo que morava lá perto de 

meu pai que vinha buscar na cabeça cum pote de água na cabeça até no Cansanção é 

mole. Um pobe de um veio e uma veia que vinha buscar água ai, teve um pobe que 

quando foi chegano tupiçou e quebrou o pote. No tempo que morava pra lá era pió, 

era mais pió de que agora. Num tinha rodage de pista só era aquelas rodage de barro, 

quando chuvia era a pió coisa pá gente andar. Hoje não, todo mundo ai tem uma 

cinsterninha e quem pede um balde de água eu sempre dou, nóis vai se virando e 

antes de acabar a água de veiz ai Deus manda mais água pra nóis e enche tudinho de 

novo. Antes das cinsternas era complicado ajudar entende, mais despôs que 

ganhamos o tanque uma família sempre ajuda a outra aqui. (F7. Moradora do 

Povoado Cacimba Nova). 
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Figura 3.9: Residências contempladas com cisternas pelo Programa P1CM  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Povoado saco do camisa. 

 

Observando a figura e com as visitas de campo realizadas aos povoados foi possível 

identificar diversas imagens como esta apresentada. A maioria das família possui sua própria 

cisterna e as que ainda não foram contempladas além de terem o abastecimento do carro pipa 

pode contar também com o auxílio do vizinhos e dos pontos de água comunitário 

disponibilizados para cosumo humano. 

 

3.2.1 Principais reservatórios encontrados no Município de Poço Verde-SE para 

aumentar a disponibilidade de água da população  

 

a) Tanque de pedra ou caldeirão  

 

São estruturas cristalinas naturais que aflora nos solos e formam-se grandes 

reservatórios Figura 3.10. Toda a água acumulada nesses reservatórios serve para tomar 

banho, lavar roupa e também par matar a sede dos animais. É importante deixar claro que 

esses tanques geralmente acumula bastante água e para mantê-lo o custo é muito baixo.  
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Figura 3.10: Tanque de Pedra Localizado No Povoado Lages, Município de Poço Verde/SE. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

O tanque de Pedra é uma tecnologia social hídrica de uso comunitário e com 

capacidade para abastecer mais de 20 famílias. Quando bem preservados “Constitui um 

excelente reservatório para armazenar água das chuvas para uso humano, animal e agrícola” 

(GNADLINGER, 2007, p.8). 

 

b) Cisterna Calçadão  

 

De acordo com Malvezzi (2007, p. 107)  a cisterna calçadão construída na parte mais 

baixa do terreno Figura 3.11 tem como objetivo principal captar água de chuva para a 

produção e o seu custo atual é de R$1.600,00. Ao contrário da cisterna de bica essa tecnologia 

já não é realizada no telhado, mas diretamente no chão ou em áreas impermeabilizadas como, 

por exemplo, os terreiros cimentados. Esse tipo de cisterna é feita de placas de argamassa e 

possui maior capacidade de armazenamento (50 mil litros ou mais).  
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Figura 3.11: Cisterna calçadão no Povoado 

Cacimba Nova, Município de Poço Verde-SE. 

Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Figura 3.12: Plantação de Palma mantida com a água 

da cisterna de 60 mil litros no Povoado Cacimba Nova 

em Poço Verde-SE.  

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Através dessa tecnologia a população fica possibilitada criar animais, irrigar 

hortaliças, fruteiras, plantas medicinais e desse modo ter um quintal produtivo e econômico. 

Além disso, foi observado nas visitas de campo que a cisterna calçadão é utilizada por muitos 

agricultores para raspagem de mandioca, secagem de grãos de milho, feijão entre outras 

formas de uso. 

 

c) Barreiro trincheira ou barreiro para uso na irrigação de salvação 

 

Outra tecnologia bastante utilizada para aumentar a oferta de água e minimizar os 

impactos socioambientais no município é a construção de barreiros Trincheira ou Barreiro 

para uso na irrigação de Salvação Figura 3.13.  

O barreiro trincheira possui quatro metros de largura e é muito mais cumprida que o 

barreiro tradicional chegando até dezesseis metros. Vale ressaltar que a água desse tipo de 

barreiro serve para o consumo humano, porém antes de ser consumida precisa ser tratada para 

evitar problemas de saúde. 
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Figura 3.13: Barreiro Trincheiro no Povoado Bom Jardim após as chuvas. 

Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Segundo Gnadlinger (2007, p.7) esta tecnologia foi desenvolvida para “Armazenar 

água para os animais e para irrigação de salvação, complementando as necessidades de água 

de cultivos anuais.”  

A partir do empírico nos cinco povoados estudados (Cacimba Nova, Bom Jardim, 

Recanto, São José e Saco do Camisa) foi constatado mais de 20 barreiros, tanto do modo 

tradicional como do tipo Trincheiro. Essa tecnologia social de captação e armazenamento da 

água de chuva para consumo, produção e dessedentação animal é uma alternativa louvável, 

pois, tem assegurado a fonte de renda e ainda contribui para a alimentação da família.  

 

d) Barragem 

 

As barragens (Figura 3.14) foi outra obra idealizada pelo Dnocs com o intuito de 

reservar quantidades maiores de águas. Bem maior que os açudes, geralmente são construídos 

no leito de riacho ou diretamente de um rio. São obras caras e quase sempre recebe 

financiamento do governo. 
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Durante as visita de campo, verificou-se que o Município de Poço Verde foi 

contemplando com a construção de duas barragens. A primeira no Armagosa concluída em 

1986 pelo projeto Chapéu de Couro. Segundo estudos realizados por Oliveira (2014, p.146) 

está barragem está localizada a uma distância de “três quilômetros da sede municipal, no 

Riacho Armagosa, afluente do Rio Real, com capacidade de armazenar 2.450.000m³ e uma 

área total para inundação de 50 hectares para ser distribuída entre vinte lotes familiares.”  

 

Com o intuito de aumentar a sustentabilidade da água local e consumo animal foi 

concluída em 2009 a construção de uma nova barragem, na Fazenda Eugênia, próxima ao 

povoado São José.  

 

 

Figura 3.14: Barragem construída na fazenda Santa Eugênia, Povoado São José. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

 

Em decorrência da alta salinização do solo presente nestas duas barragens, a água  não 

serve para consumo humano, por outro lado, as família usam para a dessedentação animal e 

criação de peixes. De acordo com estudos realizados no município por Oliveira (2013),  
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Com a construção destas obras ocorreram impactos ambientais, tais como o 

desmatamento de várias espécie da Caatinga, o desaparecimento da fauna, alteração 

no fluxo regular de suas águas e a acidez do solo que poderá contribuir para que a 

água represada fique salobra. Quanto aos conflitos sociais, existia apenas uma 

família na segunda área que saiu do local, hoje reside no Povoado São José 

(OLIVEIRA, 2013, p. 146). 

 

 

3.2.2 O acesso a água como dinamizar de impactos socioambientais  

 

Diante das entrevistas, pode-se identificar sob a ótica dos moradores o que mudou em 

relação à seca dos últimos 20 anos em relação as mais recentes. Nesta perspectiva, as 

entrevistas fizeram saber que, 

 

A seca naquele tempo era braba dimais minha fia. Eu merma depois de casada já 

passei muita seca aqui, vinha carro de água bota né, mais era nos tanque de barro 

porque nois num tinha esses tanque, ai tinha que bota no tanque de barro tinha que 

pegar aquela água com toda sujera pa beber porque num tinha ota. Teve um tempo 

mermo aqui que eu já tinha muito fio e tinha um piquenininho que tava duentinho, 

tinha dia que ficarva dois dedo de água no copo quando a gente botava ali o fejao no 

fogo pa lava a boca da criança quando ele cumia porque num tinha oto jeito. No dia 

seguinte, Nóis ficava tudo na praça da igreja esperando o carro chegar cum mais 

água e quando chegava tinha que correr pois era muita gente pá pouca água. Hoje 

graças a Deus em primeiro lugar e a esse tanque que eu ganhei do governo, não me 

preocupo mais com a seca, não preciso ficar acordando cedo para pegar água pois a 

água tá no quintal da minha casa. Oi depois que ganhei esse tanque não sinto dor nas 

costas mais ai pensei a dor que eu sentia antes era por causa dos baldes pesados né?.  

Minha fia, senão fosse esses tanques do governo nóis ainda  tava aí correndo atrás 

dos caminhões porque dinheiro para fazer um tanque dentro de casa eu merma não 

tenho condiçoes, o que ganho do bolsa família dá mal pra cumer. (F3, Moradora do 

Povoado Cacimba Nova) 

 

A fala da família F1 expõe os anseios e a vulnerabilidade das pessoas que por anos 

sofreram com a distância de ter que ir buscar água longe de suas residências, com a falta de 

opção para se adquirir água de qualidade e principalmente com a falta de produção de 

alimentos para a própria subsistência. As respostas se caracterizam mais uma vez no 

depoimento da Família F3. 

 

A gente já passou mutcha dificuldade, era uma seca mais terrive que a outra. ai num 

tinha água era esperano os carro vim trazê aqui no pete e a gente era pegano. Era que 

nem uma santa missão, um pegava um bade oto pegava oto e era aquela agonia. E os 

animais, os gado morreu mutcha rezes, as veiz num tinha cumida, num tinha água, a 

sorte ainda que teve um subrinho  que encontrou um poço perto duma nação e com 

ajuda de uma bomba puxava a água e dava os animais pros bichinhos não morrerem 

de cede, e a gente tombém tomava banho cum aquela água por que num tinha água 
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doce pa tumá banho, tinha que toma cum aquela água, oi foi um sofoco, pois nesse 

tempo não tinha água incanada ainda, e nois passemo um pouco de ficudade mai 

depois fomo passano passano e hoje graças a Deus já mioro, aquelas secas fortes não 

tem mais como antes, as veiz dá um ano num outro não dá, entendeu?  num é todo 

os anos mais. Graça a Deus nois temo água sufuciente nas cinsternas calso 

acontença outra seca. (F8 Moradora do Povoado Bom Jardim).  

 

Observou-se que as famílias (F1, F2, F3 e F5) classificam a intensidade das secas 

ocorridas no município como: “Seca Terrível”, “Seca forte” (F4, F6 e F10), “Seca Braba” (F7, 

F8 e F9).  

Por conseguinte, as falas dos participantes expressam as principais dificuldades 

enfrentadas em época de estiagem pelos moradores, por outro lado pode-se extrair das falas 

dos entrevistados que após a chegada das cisternas, os problemas provocados pela seca têm 

diminuído com o passar dos anos. As cisternas, de acordo com Malzevvi (2007) deixam as 

famílias mais autônomas e menos dependentes do auxilio dos carros pipa.  Portanto, é 

essencial salientar que isso se deve graças as tecnologias sociais hídricas voltadas para o 

desenvolvimento e convivência com o semiárido presente na região em estudo.  

 

3.2.3 Uma Nova Realidade que se Transforma 

 

Durante as entrevistas, foi perguntado aos participantes: Na sua concepção, se hoje 

ocorresse uma nova e prolongada estiagem, a sua família, o município estão preparados para 

evitar problemas socioambientais como: a falta constante de água, a perda da lavoura, a 

mortandade de animais, pobreza, a fome e acumulo de dívidas? (Gráfico 3.13) 

Com base nesse questionamento, ficou constatado que 67,7% afirmaram estarem 

preparados para encarar uma nova seca. Muitos desses entrevistados declararam acreditar que 

Deus sempre manda um jeito e dá força para encarar os problemas causados pela seca, além 

disso, a maioria disse que se antes quando não tinha onde armazenar á água já encaravam a 

seca, com a chegada das cisternas hoje estão mais tranquilos para suportar uma nova 

estiagem.  

 

Embora possua algum tipo de reservatório e auxilio do governo 28,3% disseram não 

estarem preparados para encarar uma nova seca, pois tanto os alimentos quanto a água 

disponível nas cisternas pode acabar. Por outro lado, foi possível inferir das entrevistas que 
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4% ficaram indecisos, uma vez que após a chegada das cisternas esses moradores disseram 

não terem mais passado por nenhuma situação de escassez de água prolongada. 

 

 
Gráfico 3.13: Percepção dos moradores em relação a uma nova e prolongada seca 

Fonte: Visita de Campo, 2014. 

 

 

De acordo com os dados coletados (Gráfico 3.14), constatou-se que 82,7% das pessoas 

entrevistadas recebem assistência/benefícios de algum órgão governamental para suprir o 

problema da falta de água na região. Já 17,3% declararam não receber nenhum auxilio para 

amenizar o problema.   

 

 

Gráfico 3.14: Assistência e Benefícios  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 
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Dos benefícios e assistência fornecidos pelos governantes para minimizar a falta de 

água e de alimentos no município de Poço Verde-SE, estão: O bolsa estiagem instituído pela 

Lei Número 10.954, de 29 de setembro de 2004 que permite os agricultores receberem o valor 

de quatrocentos reais disponibilizados em cinco parcelas por meio do cartão cidadão, bolsa 

família ou de outros cartões vinculados a programas do Governo Federal.  

 

Para receber esse auxilio as pessoas devem residir em município considerado em 

estado de calamidade pública ou situação de emergência, ter renda até dois salários mínimos, 

não possuir financiamento agrícola, nem o seguro safra, além do mais, devem estar 

cadastrados em programas sociais do governo. 

 

Outra assistência emergencial realizada no município para aumentar a oferta de água e 

alimentos é a distribuição de cestas básicas e a operação carro pipa. Embora sejam 

necessárias, essas medidas ainda possuem caráter assistencialista, ou seja, combate a seca 

naquele momento, porém não soluciona o problema, perdurando até os dias atuais a chamada 

“Indústria da Seca”. 

 

3.2.4 Desenvolvimento, mobilização e convivência com o semiárido  

 

Quando indagados se as tecnologias sociais hídricas de convivência com o semiárido 

construídos pelo programa Um Milhão de Cisterna (P1MC) e pelo Programa  uma Terra e 

Duas Águas (P1+2) tem garantido a disponibilidade de água e contribuído para a permanência 

das pessoas na região 93,6% dos participantes acreditam que graças a essas políticas públicas 

estão conseguindo ter acesso a água de qualidade, enquanto que para 6,4% afirmam que o 

município possui poucas tecnologias e as que tem não, são  acessíveis e presentes em todas as 

comunidades.  

 

Outra questão perguntada aos participantes da pesquisa foi sobre o nível de satisfação 

em relação as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do semiárido (Gráfico 3.14). 

Dos respondentes, 66,4% afirmaram que estão satisfeitos. De acordo com essas pessoas, a 

partir da criação dessas políticas que foram passaram a ter água de qualidade e própria para o 

consumo sem precisar se deslocar vários KM para ter acesso a um direito garantido por lei. 

Ademais, 30% declararam-se insatisfeitos pois nem sempre essas políticas chega a quem 

realmente de fato necessita e 3,6% disseram estarem totalmente satisfeitos. 
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Gráfico 3.14: Nível de Satisfação dos moradores em relação às Políticas Públicas  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

 

 

Com base no gráfico acima, é possível perceber que a grande maioria da população 

entrevistada considera-se satisfeitas com as políticas públicas criadas para a convivência e 

desenvolvimento do semiárido. Por outro lado, as famílias F1, F2, F3, F4, F5, F7 F8, F9 e F10 

afirma que para aumentar ainda mais a oferta de água e diminuir os problemas ocasionados 

pela seca no município, os governantes deveriam: a) construir mais cisternas, b)criar 

empregos fixos, principalmente para os jovens não sentirem vontade de partirem para outras 

regiões do país, c) limpar e preservar os açudes, cavar mais poços, d) distribuir para todos os 

agricultores mais cisternas calçadão para aumentar a produção e a renda familiar, e) comprar 

mais carros pipa, f) aumentar o número de Ponto da água e limpar os reservatórios antes de 

colocar a água, g) deixar um carro pipa disponível para abastecer as propriedades que tem 

animais como: Galinha, Porco, Boi entre outros animais, h) fazer um tratamento nas águas da 

Barragem do Povoado São José para tirar a salinidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por muitos anos, o Nordeste enfrentou de forma extremamente hierarquizada, um 

processo civilizatório e colonizador no qual o deixou a mercê da seca, da escassez de água, do 

clientelismo e dos grandes latifundiários. Diante desse contexto, o apadrinhamento e a forma 

patrimonialista marcaram o território nordestino, mais especificamente o semiárido, que por 

vários anos foi liderado pelos coronéis da região que concentrava todo o poder em suas mãos. 

Por outro lado as tecnologias sociais hídricas vêm paulatinamente substituindo o enfoque 

secular de combate à seca pela convivência com mesma.   

 

A pesquisa revelou que todos os participantes da pesquisa fazem a captação da água de 

chuva para o consumo da família. Constatou-se também que para armazenar essa água a 

população utiliza-se de diversos reservatórios, dentre eles os mais citados foram: Cisterna de 

16 mil litros ou cisternas calçadão de até 60 mil litros, filtros, Pia, Purrão e caixas plásticas 

(com capacidade de armazenar até 5000 mil litros de água).  

 

Diante dos resultados apresentados nesta pesquisa constatou que em época de seca 

muito prolongada à distribuição de água para abastecimento público é feita pelos carros pipa 

em pontos da água, principalmente nas comunidades difusas ou as que ainda não possui água 

encanada. É relevante ponderar, segundo a fala dos moradores, que após a chegada das 

cisternas a vida melhorou muito, uma vez que antes de faltar água Deus/autoridades sempre 

envia água para abastecer as residências.  

 

 É importante ressaltar que dos povoados pesquisados três possui água encanada, 

sendo eles: São José, Saco do Camisa e Bom jardim, Em contrapartida os povoados Cacimba 

Nova e Recanto embora recebam todos os meses o talão da companhia de abastecimento para 

pagar a água não chega as residências. Dessa forma, como alternativas para adquirir água a 

população utiliza-se além do carro pipa, dos açudes construídos nos povoados, da cisterna 

vizinha, dos tanques de pedras e principalmente dos serviços dos pipeiros da região.  

 

Através dessa pesquisa pode-se identificar que os principais subsídios oferecidos pelos 

órgãos governamentais para minimizar o problema da falta de água em caso de seca muito 

prolongada são: operação carro pipa, bolsa estiagem/bolsa família, distribuição de cestas 
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básicas, filtros e construção de açudes na região de maior impacto. Embora amenize as 

dificuldades enfrentadas pelas famílias essas ações ainda possuem caráter assistencialista. 

 

Com base nos dados obtidos, o presente trabalho aqui apresentado analisou a seca 

enquanto processo social, climático, político, cultural, histórico e econômico tomando como 

exemplo o município de Poço Verde/SE. Assim, ficou constatado no relato dos participantes 

que na última década (2004/2014) com a chegada de mais cisternas, as famílias 

poçoverdenses tem vivenciado as situações de seca com mais autonomia e menos 

dependência. 

 

Em virtude disso, pode-se perceber que a situação de desigualdade hierarquizada nas 

inter-relações sociais, vem sendo substituída por uma nova transição paradigmática e 

racionalidade ambiental de convivência com a seca, uma vez que essas famílias declararam-se 

satisfeitas com os benefícios oferecidos pelos programas PIMC e P1+2, pois essas políticas 

públicas tem garantido o acesso à água em qualidade e quantidades suficientes para suas 

necessidades básicas e para dessedentação animal.  

 

Com base no universo estudado pode-se constatar que atualmente existem 

consistências entre as ações desenvolvidas pelos programas P1MC, P1+2 e pela ASA, uma 

vez que essas ações têm garantido a disponibilidade de água para consumo e diminuído os 

efeitos socioambientais no município. Logo, todos se conscientizem de que essas políticas 

públicas têm aumentado o nível de vida e garantido a permanência das pessoas (comunidades) 

nas áreas rurais. 

 

Além disso, quando afirmarmos que as ações governamentais propiciam 

transformações socioambientais, reverte o quadro de espoliação social e promovem um 

processo sustentável de desenvolvimento no semiárido, essas hipóteses são consideradas 

verdadeiras, consistentes e de grande relevância. Pois, ficou comprovado através da visita 

empírica e das entrevistas semiestrutradas que na última década, a dependência, o quadro de 

extrema pobreza e a espoliação social vem diminuindo graças às políticas públicas voltadas 

para a convivência com a seca. 

 

É importante ressaltar que o município ainda convive com a falta regular de chuvas e 

por conta disso muitas famílias ainda sofrem com os impactos provocados pela seca, porém 
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com a chegada em grande quantidade das cisternas de placas no município a dependência das 

ações assistencialistas, a estagnação econômica e principalmente os baixos índices sociais que 

assolava a população rural de Poço Verde tem diminuído paulatinamente, uma vez que por 

conta dessas cisternas as famílias conseguem armazenar uma quantidade 16.000 mil litros de 

água permitindo desse modo o abastecimento da sua família por um período máximo de oito 

meses a depender do tamanho da família e a prioridade de utilização dessa água. 

 

Diante dos resultados apresentados nesta pesquisa, embora tenha aumentado a 

disponibilidade de água para a população em Poço Verde, ainda a muito a ser feito para 

ocorrer de fato uma sustentabilidade social, econômica e ambiental, uma vez que o município 

ainda encontra-se em situação de emergência. Conclui-se que é necessário que sejam 

desenvolvidas políticas públicas mais consistentes e práticas sustentáveis voltadas para as 

particularidades do município de Poço Verde/SE. E para que ocorra um processo sustentável, 

faz-se necessário antes de tudo, conhecer suas potencialidades, o seu clima, bioma e 

principalmente, o ser sertanejo. Portanto, deve-se adotar uma postura promissora em relação 

às reais dificuldades socioeconômica da população e não somente aos interesses particulares. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

  

 
  

Apêndice I - QUESTIONÁRIO 

 

PESQUISADORA: Alane Regina Rodrigues dos Santos 

 

ORIENTADOR: Dr. Ariovaldo Antonio Tadeu Lucas 

 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA: Povoado São José, Saco do Camisa, 

Cacimba de Cima, Bom Jardim e Recanto. 

 

PESQUISA:  A Sustentabilidade da Água no Município de Poço Verde-SE: Desafios e 

Possibilidades 

 

 

Esta pesquisa, para qual você está sendo convidado a participar, faz parte do trabalho de 

Dissertação do Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de 

Sergipe. A partir dos dados obtidos neste questionário, pretende-se verificar como está 

ocorrendo a disponibilidade e distribuição de água no seu município. Para que este estudo seja 

bem sucedido, é fundamental sua colaboração, sendo fidedigno às perguntas às quais lhe serão 

feitas. É de suma importância ressaltar, que a sua identidade será preservada. 

 

Nº___________ 

Localidade:__________________ 

 

Nome do entrevistado(a):__________________________________________________ 

 

 

1 Identificação do Entrevistado  

  

1.1 – Sexo:  (    ) Masculino         (    ) Feminino 

 

 

1.2 – Faixa Etária (em anos)   

 

(   ) de 18 a 25 anos                            (    ) de 36 a 50 anos    

(   ) de 26 a 35 anos                             (    ) de 51 a 60 anos 

(    ) Acima de 61 anos 
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1.3 – Estado Civil:  

 

(    ) Solteiro       (    ) Casado    (    ) Viúvo     (    ) Divorciado      (    ) Outros_________  

 

1.4 Grau de Escolaridade: 

(    ) Sem escolaridade (Analfabeto)       (    ) Médio completo 

(    ) Fundamental incompleto                 (    ) Superior incompleto 

(    ) Fundamental completo                    (    ) Superior completo   

(    ) Médio incompleto  

 

1.5 Tempo que Reside no Município: 

 

(    ) Até 10 anos                                        (     ) De 31 a 40 anos                   

(    ) De 11 a 20 anos                                 (     ) Mais de 41 anos  

(    ) De 21 a  30 anos  

 

1.6 – Fontes de Renda: 

(    ) Atividade Agrícola                                (     ) Prestação de Serviço 

(     ) Atividades no Estabelecimento            (     ) Assalariado 

(     ) Aposentadoria                                       (      ) Pensão 

(     ) Outro___________________________________________________ 

 

1.7 Renda 

(    ) Menos de Salário   

(    ) Até 1 Salário  

(    ) Entre 1 a 3 Salário 

(    ) Acima de 4 Salário  

 

2 – Dados sobre a disponibilidade de Água no Município  

2.1 Tipo de Fonte de Água  

 

(    ) Riacho Perene;                             (    ) Poço Raso (Cisternas);  

(    ) Riacho Temporário;                     (     ) Poço Artesiano;  

(     ) Nascente;                                    (     ) Água Encanada;  

(    ) Água da Chuva;                           (     ) Barragem/ Barreiro; 

(     ) Carro-pipa;                                  (     ) Outro ____________________ 
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2.2 Tipo de Água 

(   ) Doce;                     (     ) Salobra. 

 

2.3 O senhor (a) costuma fazer algum tratamento na água antes de consumi-la?  

(    ) Sim                         (     ) Não 

 

2.4 Como é realizado o tratamento da água que será consumida pela família? 

(    ) Filtro de Pano e Hipclorito  

(     ) Hipclorito e Piabas  

(     ) somente Piabas 

(     ) Não Trata 

 

2.3 Quanto a quantidade e qualidade da água, você se sente:  

(    ) Totalmente Satisfeito                   (    ) Insatisfeito 

(    ) Satisfeito                                       (    ) Totalmente Insatisfeito  

(    ) Indeciso  

Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.3 Em relação ao abastecimento feito por carro pipa, você se sente:  

 

(    ) Totalmente Satisfeito                   (    ) Insatisfeito 

(    ) Satisfeito                                       (    ) Totalmente Insatisfeito  

(    ) Indeciso  

Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.4 No período chuvoso o senhor (a) faz a captação da água da chuva para utilização 

doméstica e atividades afins? 

(    ) Sim                                                    (    ) Não 

2.5 Existe algum tipo de armazenamento da água?  

 

(    ) Sim                                              (    ) Não 
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Quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.6 Na falta de água, qual a alternativa utilizada para adquiri-la? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2.7 Em algum momento o senhor (a) já pensou em migrar para outra região devido a falta de 

água?  

(   )Sim                                           (    ) Não 

 

Porquê: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.8 O Senhor (a) já recebeu/recebe alguma assistência/benefícios de algum órgão 

governamental para suprir o problema da falta de água? 

(    ) Sim                                                  (     ) Não  

Em caso de resposta positiva, Quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 Dados sobre o Desenvolvimento no município   

 

3.1 O que mudou em relação a seca de 20/10anos anos atrás com essas mais recentes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.2 Na sua opinião se ocorresse hoje uma nova e prolongada estiagem, a sua família o 

município estaria preparados para encarar ou até mesmo evitar os problemas ou lidar com 

eles? 

(    ) Sim                                                     (     ) Não 

 

Porquê: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3.3 O senhor (a) acredita que os programas sociais de desenvolvimento no semiárido criados 

pelo governo (Pronese- Prosperar, 1 milhão de cisternas,bolsa safra)  tem garantindo a 

sustentabilidade da água no município de Poço Verde-SE? 

(    ) Sim                                                  (     ) Não  

 

Porquê: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.4 Em relação as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do semiárido o senhor 

(a) se sente:  

 

(    ) Totalmente Satisfeito                   (    ) Insatisfeito 

(    ) Satisfeito                                       (    ) Totalmente Insatisfeito  

(    ) Indeciso  

Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.6 Na sua opinião, o que os órgãos competentes deveriam fazer para amenizar os problemas 

ocasionados pela falta de água no município?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Nº___________ 

Localidade:__________________ 

 

Nome do entrevistado(a):________________________________________________ 

 

 

 

1- Como era a seca de 20/10 anos atrás? 

 

2- Quais as principais dificuldades enfrentadas pela sua família em situações de estiagem? 

 

3- Em algum momento o senhor (a) já pensou em migrar para outra região devido à falta de 

água? Por quê? 

 

4- O que mudou em relação à seca de 20/10anos anos atrás com essas mais recentes? 

 

5- As cisternas (tecnologias sociais hídricas) causou alguma mudança na vida da sua família? 

 

6- Se ocorresse hoje uma nova e prolongada estiagem, a sua família o município estariam 

preparados para lidar com os impactos provocados pela seca? Por quê? 

 

7- No seu entendimento, o que os órgãos competentes deveriam fazer para amenizar os 

problemas ocasionados pela falta de água no município? 
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APÊNDICE III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Alane Regina Rodrigues dos Santos, acadêmica do curso de Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade Federal de Sergipe, 

matrícula 201311001561, estou realizando pesquisa para os estudos de curso. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a sustentabilidade da água no 

município de Poço Verde-SE a partir das transformações ocorridas com a chegada de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento e convivência com o semiárido.  

Como requesito para a conclusão dos trabalhos de dissertação, solicito por meio deste 

termo a participação voluntária das famílias rurais residentes nos povoados São José, Bom 

Jardim, Recanto, Cacimba Nova e Saco do Camisa para fins socioambientais da pesquisa 

acadêmica. 

Desse modo, necessito que Vossa Senhoria responda a um roteiro de entrevista 

semiestruturado em que os resultados serão divulgados em meio cientifico, sendo garantido o 

sigilo da fonte. É importante deixar claro que o entrevistado tem o direito de abandonar a sua 

participação no momento que assim desejar.  

 

Aracaju/SE,____/_______________/de 2014. 

________________________________________________ 

Alane Regina Rodrigues dos Santos 

(Pesquisadora) 
 

Declaro que as condições acima descritas foram lidas e explicadas a mim pela 

pesquisadora. Sendo assim, concordo com a minha participação na pesquisa dentro dos 

termos descritos. Autorizo a utilização das informações supra mencionadas na dissertação de 

mestrado de Alane Regina Rodrigues dos Santos, mestranda do PRODEMA/UFS. 

Aracaju/SE,____/_______________/de 2014. 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante 


