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RESUMO 

 

A água é um dos recursos natural indispensável à manutenção das diferentes formas de vida, 
assim como é nos seus processos de evolução e coevolução. Porém, sua distribuição, em 
termo quantitativo, ocorre de forma irregular ao longo da Terra, já os seus padrões 
qualitativos são variáveis e decorrentes dos usos aos quais os recursos hídricos são 
submetidos. Por reconhecer a importância da água e da sua disponibilidade quantitativa e 
qualitativa em um manancial, frente aos seus usos múltiplos é que o presente trabalho traz 
como objetivos: quantificar os principais usos consultivos das águas da Barragem Poção da 
Ribeira e caracterizar os principais usos não consultivos e seus usuários; verificar os possíveis 
conflitos pelo uso da água e gerar índice de sustentabilidade baseado em indicadores social, 
econômico e ambiental do uso das águas da referida barragem. Em busca de atingir tais 
objetivos, foram efetuadas visitas a órgãos governamentais (Deso, Cohidro, Ministério 
Público, Delegacias, Secretarias de Educação, Saúde e Obras), coleta e análise de água, 
entrevistas com os irrigantes, com o presidente da associação de piscicultores, com os donos 
de bares, as margens da barragem Poção da Ribeira, além de realizar o balanço hídrico do 
reservatório. Os recursos hídricos da barragem têm como principais usos consultivos, a 
distribuição de água para fins de consumo humano e o uso na irrigação, sendo esses usos não 
conflitantes em termos quantitativos, apesar das águas destinadas aos lotes, para a irrigação, 
serem utilizadas também para outros fins pelos irrigantes. Entre os usos não consultivos das 
águas da barragem se destacam o uso para lazer e a piscicultura, sendo que foi constatada a 
existência de um conflito que se encontra não manifesto entre a piscicultura e a pesca 
artesanal. Também foram observadas irregularidades, do ponto de vista legal, no que se refere 
à ocupação das margens do reservatório e a destinação de resíduos na barragem e no seu 
principal afluente. Dentre os onze indicadores utilizados na confecção do índice de 
sustentabilidade, se constatou que os indicadores: Razão entre a quantidade de água aplicada 
na irrigação pela quantidade de recurso hídrico necessário para satisfazer as necessidades das 
plantas cultivadas; Percentual de ocorrências policiais na área do perímetro irrigado em 
relação à zona rural dos municípios em que está localizado o perímetro irrigado; e Razão entre 
o número de irrigantes que bebem a água distribuída pela Deso e os que têm acesso a mesma 
se apresentaram como os principais entraves na caminhada rumo à sustentabilidade das 
atividades que dependem dos usos das águas da barragem.  

 

Palavras Chaves: Barragem Poção da Ribeira. Múltiplos Usos dos Recursos Hídricos. Índice 

de Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

Water is a natural resource essential to the maintenance of different life forms, as is in the 
processes of evolution and co-evolution. However, their distribution in quantity occurs 
irregularly along the earth, and their quality standards are variable and deriving the uses to 
which water resources are submitted. Recognizing the importance of water and its quantitative 
and qualitative availability in a fountain in front of their multiple uses is that the present work 
has as objectives: quantify the main direct uses of the waters of the dam Poção da Ribeira; 
characterize the main indirect uses and its users, check for possible conflicts over water use 
and generate sustainability index based on indicators: social, economic and environmental use 
of waters of said dam. In seeking to achieve these objectives, visits were made to government 
agencies (Deso, Cohidro, Public Prosecution Service, Police, Departments of Education, 
Health and Public Works), water samples were collected and analyzed; were interviewed: 
irrigators, the association's president of fish farmers and owners of bars on the shores of the 
dam Poção da Ribeira, besides, have been held the water balance of the reservoir. The water 
from the dam have as major uses consultative: the distribution of water for human 
consumption and use in irrigation, these are not conflicting uses in quantitative terms, even 
when water intended, to the lots, for irrigation, are also used by irrigators for other purposes. 
Among the indirect uses of waters from the dam are highlighted use for recreation, fishing 
and pisciculture, and it was found the existence of a conflict, which is not manifest, between 
aquaculture and traditional fisheries. Irregularities were also observed, from the viewpoint of 
the law with respect to shapes occupying the edges of the reservoir and waste disposal to the 
barrier and its main affluent. Among the eleven indicators used in making the sustainability 
index, it was found that indicators: Ratio between the amount of applied water the amount of 
water resources needed to satisfy the needs of cultivated plants; Percentage of police incidents 
in the area of irrigated perimeter in relation to rural municipalities which is located in the 
irrigated perimeter; and Ratio between the number of irrigators drinking water distributed by 
Deso and those who have access to it are presented as the main obstacles in the path towards 
sustainability of the activities that depend on the uses of the dam’s waters.  

 

 

Keywords: Dam Poção da Ribeira. Multiple Uses of Water Resources. Sustainability Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um dos recursos naturais que mais contribui para a manutenção das mais 

variadas formas de vida no planeta, quer seja na composição de seus corpos, na promoção das 

reações metabólicas, na evolução do modo de vida de suas populações ou na interação com o 

meio ambiente. Assim como a sua escassez, em termos quantitativos, interfere na forma como 

estes seres vivos a utilizam, e nas estratégias fisiológicas e comportamentais que desenvolvem 

para se adaptarem às diferentes condições ambientais proporcionadas pela diferente 

distribuição espacial e temporal dos recursos hídricos.  

 

Desde a antiguidade, o ser humano sempre busca locais que tenham disponibilidade, 

principalmente, de água e alimento para se estabelecer, a exemplo das antigas civilizações do 

Egito e da Mesopotâmia, que se desenvolveram às margens de grandes rios. Enfim, todo o 

processo de desenvolvimento da espécie humana está atrelado, de forma direta ou indireta, à 

utilização da água.  Apesar disso, a falta de consciência por parte das pessoas, em relação ao 

bom uso desse recurso, nos conduz à questão da degradação da qualidade e da redução da 

disponibilidade da água. Um exemplo dessa degradação é a contaminação das águas por 

resíduos, oriundos dos mais diversos setores da indústria, da agricultura e das demais 

atividades humanas.  

 

A deterioração da qualidade da água gera problemas de grandes dimensões, por afetar 

de forma direta todos os seres vivos, e por não respeitar fronteiras e nem as diferenças entre as 

espécies. Impondo a elas uma nova condição de sobrevivência, dando-lhes apenas duas 

opções: adaptar-se às novas condições de qualidade da água ou se extinguir em função dela. É 

justamente por causa dessas duas opções, que o ser humano vem, ao longo das últimas 

décadas, buscando, de forma tímida, amenizar os efeitos de suas ações sobre os recursos 

hídricos, na tentativa de garantir as condições necessárias à sua sobrevivência, ameaçada, em 

virtude de seus próprios atos. 

 

No intuito de tentar amenizar ou quem sabe eliminar os efeitos decorrentes do uso 

irracional dos recursos naturais pelo ser humano, é que vem ocorrendo diversos eventos 

ambientais de repercussão internacional, que acabam por conduzir a criação de diferentes 
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instrumentos legais que visam a regulamentar o uso dos diferentes recursos, entre eles, os 

hídricos. 

 

O Brasil é considerado um país rico por possuir, dentro dos limites de suas fronteiras, 

12% de toda a água doce do globo terrestre, a qual se encontra distribuída de forma desigual 

assim como a sua população. A distribuição irregular da população, ou seja, uma maior 

concentração populacional em determinada área em detrimento de outras, está diretamente 

ligada à concentração, nessas regiões, das atividades produtivas, que por sua vez, contribuem 

fortemente para o aumento da demanda por água, como também, para a sua consequente 

degradação em termos qualitativos.   

 

A demanda por recursos hídricos, gerada pela concentração da população e pela 

efetivação das atividades produtivas em uma determinada região, onde a oferta de água em 

termos quantitativos e qualitativos é inferior à quantidade de água requerida, provoca, 

geralmente, conflitos entre os povos. Esse fato torna fundamental a existência de instituições e 

instrumentos legais que regulamentem o acesso às águas e o uso delas, garantindo a equidade 

do direito de uso entre os diferentes usuários. 

 

O país conta com uma série de instituições que regulamentam, fiscalizam e 

estabelecem padrões de qualidade necessários a cada tipo de uso dos recursos hídricos. Como 

exemplo de algumas dessas instituições, podem-se citar Agência Nacional das Águas (ANA), 

Comitês de Bacia, Secretaria de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), etc. E em 1997, foi 

sancionada a Lei 9.433, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). A partir dessa lei, ficou 

definido que os estados devem criar suas próprias regras referentes aos recursos hídricos, as 

quais devem estar em consonância com a Lei 9.433/97. 

 

A referida lei estabelece os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, 

que visam a contribuir para que o uso dos recursos hídricos ocorra de forma a priorizar os 

usos múltiplos. No entanto, devendo prevalecer, em caso de escassez hídrica, o uso prioritário 

das águas para o consumo humano e para a dessedentação de animais. A lei ainda estabelece 
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que a bacia hidrográfica deve ser a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. A gestão desses recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

poder público, dos diferentes usuários e da comunidade. 

 

No que concerne ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei 

9.433/97 estabelece seus objetivos, as instituições que integram o sistema, como também, 

define a sua composição e competências. No estado de Sergipe, a Lei Nº 3.870 dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH), cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FERH) e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) e dá outras 

providências. No entanto, o estado ainda é carente de uma série de informações, que são 

consideradas fundamentais para se proceder à gestão dos recursos hídricos de forma efetiva e 

eficaz, como a falta de conhecimento da curva chave dos principais rios, da localização 

georreferenciadas das nascentes dos rios, que compõem as principais bacias do estado, e de 

um banco de dados com um histórico considerável do regime pluviométrico, etc. 

 

Todo esse aparato legal e institucional, sendo bem utilizado e estando munido de 

informações básicas corretas referentes à disponibilidade, qualidade e quantidade das águas, 

apresenta uma importância fundamental no processo de gestão dos recursos hídricos, desde 

que se respeitem as limitações ambientais e as condições sociais, econômicas e culturais de 

cada bacia hidrográfica. 

 

 

1.1 Justificativa 

O município de Itabaiana é um dos grandes produtores de hortaliças do estado de 

Sergipe, em virtude da existência de dois perímetros irrigados em seu território, aliado aos 

diversos sítios que trabalham com irrigação, utilizando para tanto a água de açudes 

particulares e poços artesianos, o que faz do município um grande campo para realização de 

estudos científicos, nas mais diversas áreas do conhecimento. Sendo assim, nos povoados que 
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compõem a área do perímetro irrigado Poção da Ribeira já foram desenvolvidos vários 

estudos de cunho acadêmico nos últimos quinze anos.  

 

Em 1997, Lopes & Mota realizaram um comparativo entre os perímetros irrigados 

Poção da Ribeira e o Jacarecica I. No trabalho, foi analisada a implantação dos projetos de 

irrigação, os benefícios advindos a partir de então, como também traça uma linha temporal 

dentro do contexto histórico, social e político, mostrando a expectativa dos agricultores antes 

da implantação dos projetos e após a sua efetivação. Através desse trabalho Lopes & Mota 

(1997) concluíram, dentre outras coisas, que a irrigação promoveu mudanças no tipo de 

cultura plantada, no mercado de trabalho, de insumos e na oferta de olerícola, além de ter 

promovido melhorias nas condições de vida e de renda dos produtores familiares do perímetro 

Poção da Ribeira. 

 

De acordo com o levantamento bibliográfico, realizado sobre o perímetro Poção da 

Ribeira, prevalecem trabalhos científicos que abordam em suas pesquisas questões referentes 

ao perfil dos irrigantes, ao trabalho e à agricultura familiar, à organização da propriedade, ao 

uso de agrotóxicos, à destinação dos resíduos orgânicos da produção, transformações 

ocorridas com a implementação da irrigação e à pluriatividade no contexto da agricultura 

irrigada. Como exemplo de tais trabalhos, podem-ser citados: Silva (2001), Silva, Melo & 

Souza e Souza (2004), Oliveira (2003), Souza & Gomes (2006), Pinto et al (2007) e Santos & 

Pinto (2010). Já na área agronômica, abordando as questões fitossanitárias, o balanço de 

radiação e o custo geral de produção, podem-se citar Passos et al (2007), Melo et al (2009), 

Passos et al (2009) e Oliveira et al (2011). Também se desenvolveram trabalhos comparativos 

entre os cultivos orgânico e convencional abordando diferentes questões de estudo, a exemplo 

de Júnior (2008) e Santos & Nascimento (2011).  

 

Ao se observar os trabalhos realizados na área do perímetro irrigado, é possível 

constatar que ainda não foi realizada nenhuma pesquisa sobre os diferentes usos das águas da 

Barragem Poção da Ribeira, o que confere a esse trabalho um caráter pioneiro, dentro da área 

do perímetro.  Diante de tal constatação e do fato de que toda a atividade agrícola irrigada no 

perímetro depende das águas da barragem e por se considerar que a água é um dos recursos 

naturais que interfere de forma direta sobre as questões sociais, ambientais, econômicas e 
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culturais de uma determinada população, é que a realização do presente trabalho se justifica.  

Como também, pelo fato de que as informações produzidas serão de fundamental importância 

para a implantação de um possível e eficiente sistema de gestão na área.  

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Analisar a sustentabilidade e os usos múltiplos da água da barragem Poção da Ribeira-

SE. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Verificar os possíveis conflitos pelo uso da água. 

 
 Gerar índice de sustentabilidade baseado em indicadores social, econômico e 

ambiental do uso das águas da Barragem Poção da Ribeira. 

 

 

1.3 Apresentação dos Capítulos  

A dissertação encontra-se subdividida em introdução, seis capítulos, as conclusões, as 

referências bibliográficas e os apêndices. O capítulo I traz a fundamentação teórica, no qual 

são abordadas as temáticas consideradas de fundamental importância para o embasamento 

teórico do tema trabalhado na dissertação. O capítulo se encontra dividido em quatro seções, 

são elas: desenvolvimento e meio ambiente; usos consultivos, não consultivos das águas e 

conflitos socioambientais; irrigação; indicadores e índices de sustentabilidade.  
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No segundo capítulo estão expostas as informações sobre a área de estudo e a 

descrição dos métodos utilizados na obtenção e análise dos dados visando alcançar os 

objetivos propostos. No terceiro capítulo estão relatadas as informações referentes aos usos 

consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira e questões ligadas à dimensão social, 

econômica e ambiental vivenciadas pelos irrigantes do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

O capítulo IV aborda os usos não consultivos dos recursos hídricos da barragem 

expondo informações que se referem à atividade de lazer, aos donos de bares que atuam nas 

margens do reservatório e a piscicultura. Já no quinto capítulo é analisada a existência de 

conflitos entre os diferentes usos e usuários das águas da barragem e relatado as 

irregularidades, do ponto de vista legal, encontrada na barragem e nas áreas próximas. 

 

No VI capítulo são analisados os indicadores que estão ligados de forma direta ou 

indireta aos usos das águas da barragem Poção da Ribeira, portanto as análises dos resultados 

obtidos buscam refletir sobre o índice de sustentabilidade dos usos das águas da barragem. 

Vale lembrar que os apêndices trazem informações complementares a metodologia 

apresentada e aos resultados expostos em alguns dos cinco capítulos, que trazem os resultados 

da pesquisa. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O capítulo se encontra dividido em quatro seções, são elas: desenvolvimento e meio 

ambiente; usos consultivos, não consultivos das águas e conflitos socioambientais; irrigação; 

indicadores e índices de sustentabilidade.  

 

 

1.1 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

No século XX, ocorreu uma série de acidentes ambientais que, além da morte de seres 

humanos, dos graves problemas de saúde sofridos pela população, e dos efeitos deletérios 

através das gerações, têm causado sérios problemas de contaminação do solo, dos mares, dos 

rios, dos depósitos de água, das florestas, das plantações e a morte de animais. Podemos 

dividir esses acidentes – que a partir da Segunda Guerra Mundial assumiram proporções 

gigantescas – em três grandes grupos, conforme a sua natureza: os acidentes radioativos, os 

acidentes químicos e os vazamentos de petróleo e seus derivados (CAMARGO, 2003).  

 

Em decorrência desses problemas ambientais de grandes proporções foi que a atenção 

dos seres humanos se voltou para a questão ambiental. E segundo Veiga et al. (2008), o 

primeiro grande debate que assinala o início da consciência ambiental contemporânea ocorreu 

na década de 1960, em plena Guerra Fria, motivado pelo temor nuclear, seja pela ocorrência 

de uma guerra atômica ou pelas consequências dos testes que estavam sendo realizados com 

armas nucleares. As discussões em torno de o perigo nuclear foi aos poucos se ampliando 

para outros problemas ambientais, que também ameaçam acelerar o processo de extinção da 

espécie humana.  

 

E no final da referida década, de acordo com Camargo (2003), as discussões acerca 

das relações existentes entre meio ambiente e desenvolvimento se tornaram mais intensas, 

levando a percepção das principais limitações do modelo de desenvolvimento que 

conhecemos e que se traduz no fato de ele atender às necessidades humanas apenas de forma 

parcial e ainda degenerar a sua base de recursos. 
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Existia na década de 1960 um grande temor de que ocorresse uma explosão 

demográfica nos países pobres, pois mais pessoas requerem mais comida, espaço, água, 

energia e muitos outros recursos. Por isso, não se pode negar que um crescimento vertiginoso 

da população aumente a pressão sobre a natureza. No entanto, observou-se que bastava uma 

população atingir níveis de vida razoáveis, principalmente as mulheres terem acesso à 

educação, para que ocorresse uma redução na taxa de natalidade. Aliado ao fato de que vários 

países começaram a implantar programas de planejamento familiar, juntamente com a adoção 

de métodos eficientes de controle da natalidade, reduziu-se bastante o problema, contudo ele 

ainda é sério (VEIGA et al., 2008). 

 

As discussões em torno das relações existentes entre meio ambiente e 

desenvolvimento se estenderam por toda a década de 1970, marcadas por movimentos e 

eventos significativos do ponto de vista socioambiental, a exemplo, o Painel Técnico em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizado em Founeux, na Suíça, no qual se levantou a 

importância de integrar o meio ambiente às estratégias de desenvolvimento, o nascimento do 

Greenpeace e a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, ou Conferência 

de Estocolmo. Culminando na década de 1980 com o surgimento da concepção de 

desenvolvimento sustentável, na qual se revelou uma nova maneira de perceber as soluções 

para os problemas globais, que não se reduzem apenas à degradação ambiental, mas 

incorporam também dimensões sociais, políticas e culturais (CAMARGO, 2003). 

 

A conferência de Estocolmo foi fortemente marcada por acaloradas discussões sobre 

meio ambiente e desenvolvimento. Foi a primeira das grandes conferências da ONU a debater 

intensamente o vínculo existente entre desenvolvimento e meio ambiente (CAMARGO, 

2003). 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, de 1972, ocorrida em 

Estocolmo, colocou a dimensão do meio ambiente na agenda internacional. Durante sua 

preparação, duas posições diametralmente opostas foram assumidas. A posição dos otimistas 

que previa abundância (thecornucopians) foi assumida pelos que consideravam as 

preocupações com o meio ambiente descabidas, pois atrasariam e inibiriam os esforços dos 

países em desenvolvimento rumo à industrialização para alcançar os países desenvolvidos. 
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Além, de acreditarem que soluções técnicas sempre poderiam ser concebidas para garantir a 

continuidade do progresso material das sociedades humanas (SACHS, 2008). 

 

Em contrapartida, os que assumiram a posição catastrofistas (doomsqyers) 

anunciavam o apocalipse para o dia seguinte, caso o crescimento demográfico e econômico 

(ou pelo menos o crescimento do consumo) não fossem imediatamente estagnados. Ao final 

do século, a humanidade poderia encarar a triste alternativa de ter que escolher entre o 

desaparecimento, em consequência da exaustão dos recursos ou pelos efeitos caóticos da 

poluição. Ambas as posições foram rejeitadas, tanto no encontro Founex, como na 

Conferência de Estocolmo, adotando-se uma posição intermediária, pois o crescimento 

econômico ainda se fazia necessário. No entanto, ele deveria ser socialmente receptivo e 

favorável ao meio ambiente, em vez de favorecer a incorporação predatória do capital da 

natureza ao PIB (SACHS, 2008).  

 

Como resultado da Conferência de Estocolmo, surgiu o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, Pnuma (United Nations Environment Programme – Unep), com sede 

mundial em Nairobi, na África, tendo como objetivo catalisar as atividades de proteção 

ambiental dentro do sistema das Nações Unidas. Foi criado também o Fundo Voluntário para 

o Meio Ambiente, que conta com a colaboração de vários organismos de âmbito regional e 

internacional, além de entidades governamentais e é gerido pelo Pnuma (Franco 2000, apud 

CAMARGO, 2003, p.49). E em 1983, foi criada, pelo Pnuma, a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), por intermédio da Assembleia Geral das 

Nações Unidas – também conhecida como Comissão Brundtland. O objetivo da criação desse 

grupo era reexaminar os problemas críticos do meio ambiente e do desenvolvimento do 

planeta e formular propostas realistas para solucioná-los (CAMARGO, 2003).  

 

De acordo com Veiga et al. (2008), a expressão “desenvolvimento sustentável” foi 

publicamente empregada pela primeira vez em agosto de 1979, num simpósio das Nações 

Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. Nesse momento, os ambientalistas eram 

sistematicamente acusados de serem contra o desenvolvimento. E, numa dessas discussões, 

um deles disse a seguinte frase: “Não somos contra o desenvolvimento; apenas queremos que 

ele seja sustentável”.  
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O termo desenvolvimento sustentável se tornou mundialmente conhecido após a 

publicação do relatório “Nosso Futuro Comum”, que foi apresentado em 1987 à Assembleia 

Geral das Nações Unidas pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

A partir de então, a expressão “desenvolvimento sustentável” foi se legitimando como sendo 

o maior desafio desse século (VEIGA et al., 2008). De acordo com o referido relatório, meio 

ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados; estão inevitavelmente 

interligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se 

deteriorarem; o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento não levar em conta as 

consequências da destruição ambiental. Esses problemas não podem ser tratados 

separadamente por instituições e políticas fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema 

complexo de causa e efeito (CMMAD, 1991). 

 

Em decorrência da ideia expressa no parágrafo anterior, o conceito de 

desenvolvimento sustentável é enunciado no relatório “Nosso Futuro Comum” como sendo 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Em essência, o desenvolvimento 

sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 

harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e 

aspirações humanas (CMMAD, 1991). 

 

De acordo com o relatório “Nosso Futuro Comum”, não é possível haver um único 

esquema para o desenvolvimento sustentável, já que os sintomas econômicos e sociais 

diferem muito de país para país. Cada nação terá de avaliar as implicações concretas de suas 

políticas. No entanto, apesar dessas diferenças, o desenvolvimento sustentável deve ser 

encarado como um objetivo de todo o mundo, ou seja, o desenvolvimento sustentável é um 

objetivo a ser alcançado não só pelas nações “em desenvolvimento”, mas também pelas 

industrializadas, pois para que haja um desenvolvimento global sustentável é necessário que 

os mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do planeta 

(CMMAD, 1991). 
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Em concordância com as ideias do parágrafo anterior, Sachs (2008) escreve que o 

desenvolvimento sustentável é um desafio planetário, que requer estratégias complementares 

entre o Norte e o Sul. O enverdecimento do Norte implica em mudança no estilo de vida, 

insustentável, de sua população, juntamente com a revitalização dos sistemas tecnológicos. 

Na perspectiva de democratização do desenvolvimento, faz-se necessário mudar o Quadro de 

desigualdade social no Sul, resultante da reprodução dos padrões de consumo do Norte. 

Sendo que, os esforços e a provisão dos recursos necessários ao financiamento da transição do 

planeta rumo ao desenvolvimento sustentável deveria ser assumida pelo Norte (SACHS, 

2008). 

 

O relatório Nosso Futuro Comum chamou a atenção do mundo para a necessidade de 

se encontrar novas formas de desenvolvimento econômico, sem a redução dos recursos 

naturais e sem danos ao meio ambiente. Além disso, definiu três princípios básicos a serem 

cumpridos: desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social. Mesmo assim, 

o referido relatório foi amplamente criticado por apresentar como causa da situação de 

insustentabilidade do planeta, principalmente, o descontrole populacional e a miséria dos 

países subdesenvolvidos, colocando somente como um fator secundário a poluição ocasionada 

nos últimos anos pelos países desenvolvidos (BARBOSA, 2008).  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável apresenta uma importância fundamental, 

segundo Bruseke (1994), pois sinaliza uma alternativa às teorias e aos modelos tradicionais do 

desenvolvimento, desgastados numa série infinita de frustrações. Na busca dessa nova 

concepção de desenvolvimento, segundo Sachs (2008), faz-se necessário que se atenda 

simultaneamente aos seus três pilares, são eles: os critérios de relevância social, prudência 

ecológica e viabilidade econômica. Como também, é necessária a existência de uma 

abordagem holística e interdisciplinar, na qual cientistas naturais e sociais trabalhem juntos 

em favor do alcance de caminhos sábios para o uso e aproveitamento dos recursos da 

natureza, que respeite a sua diversidade. 

 

De acordo com Camargo (2003), a concepção de desenvolvimento sustentável visa a 

promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza. O objetivo 

seria caminhar na direção de um desenvolvimento que integre os interesses sociais, 
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econômicos e as possibilidades e os limites que a natureza define – uma vez que o 

desenvolvimento não se pode manter se a base de recursos naturais se deteriora, nem a 

natureza ser protegida se o crescimento não levar em conta as consequências da destruição 

ambiental. Atualmente se reconhece a importância da concepção de desenvolvimento 

sustentável, apesar de se caminhar concretamente por rumos que desafiam qualquer noção de 

sustentabilidade. 

 

Segundo Barbosa (2008), o desenvolvimento sustentável deve ser uma consequência 

da interação entre o desenvolvimento social, econômico e da preservação e conservação 

ambiental. 

 

Introduzido na década de 1980 e amplamente divulgado pelo relatório Nosso futuro 

comum, o termo desenvolvimento sustentável demorou quase uma década para ser 

amplamente conhecido nos círculos políticos – o que foi consolidado com a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, 

denominada de Rio-92. Na qual, foram aprovados, como documentos oficiais, a declaração do 

Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e o desenvolvimento; a convenção sobre mudanças 

climáticas; a declaração de princípios sobre florestas e a Agenda 21. Na Rio-92, ficou claro 

que ainda prevalecem os interesses comerciais e econômicos sobre os direitos humanos e a 

preservação ambiental, que ainda prevalecem os interesses individuais de países ou blocos de 

países (CAMARGO, 2003).  

 

A abordagem do ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável fundamentada 

na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos, não se alterou desde o 

encontro de Estocolmo até as conferências do Rio de Janeiro. A recomendação da utilização 

dos oito critérios distintos de sustentabilidade (social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômico, política nacional e política internacional), é valida até hoje (SACHS, 

2008). De acordo com Barbosa (2008), a sustentabilidade consiste em encontrar meios de 

produção, distribuição e consumo dos recursos existentes de forma mais coesiva, 

economicamente eficaz e ecologicamente viável. 
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De acordo com Sachs (1993), as dimensões da sustentabilidade abordam outras 

dimensões das atividades humanas, além da ecológica, tais como a sustentabilidade 

econômica, social, espacial, cultural, tecnológica e a política. Os conteúdos destas dimensões 

da sustentabilidade relacionados com as questões do desenvolvimento sustentável são 

descritos a seguir. 

 

Sustentabilidade na dimensão ecológica: inclui questões relacionadas com o manejo 

sustentável e a gestão integrada dos recursos naturais. Assim como, compreende a 

preservação, a reciclagem, a reutilização, o combate ao desperdício e a conservação dos 

recursos finitos, de modo que o desenvolvimento seja possível dentro de uma ética ambiental 

mais solidária com a natureza e com as gerações futuras (SACHS, 1993). 

 

Sustentabilidade na dimensão econômica: compreende a criação de mecanismos 

para um novo sistema produtivo, integrado e de base local, nos quais sejam estimuladas a 

diversidade e a complementaridade de atividades econômicas, gerando uma cadeia de 

iniciativas de modo que a agricultura, a indústria, o comércio e setor de serviços gerem 

melhorias nas condições de vida para todos os sistemas envolvidos, quer sejam sociais ou 

naturais (SACHS, 1993). 

 

Sustentabilidade na dimensão social: abrange o atendimento às necessidades 

essenciais de uma sociedade, tais como: saúde, educação, habitação, infraestrutura e 

saneamento básico. E ainda compreende a garantia dos direitos fundamentais do ser humano e 

a redução das desigualdades sociais, combatendo prioritariamente a pobreza. Desse modo, 

devem-se criar mecanismos para geração de trabalho, renda e inserção social, de forma a 

prover condições e dignidade para superar as precárias condições em que vive uma expressiva 

parcela da sociedade brasileira. Para alcançar esse objetivo, deve apoiar-se na transferência de 

recursos exógenos e na mobilização de recursos endógenos, quer sejam públicos ou privados 

(SACHS, 1993). 

 

Sustentabilidade na dimensão espacial: inclui a promoção da desconcentração de 

atividades econômicas do centro urbano, a ampliação à infraestrutura e o atendimento às 

necessidades básicas da população nas áreas rurais, o fomento da instalação de 
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empreendimentos que utilize como insumos a produção local, construindo assim uma cadeia 

produtiva que agrega valor à produção local e melhora a qualidade de vida da região 

(SACHS, 1993). 

 

Sustentabilidade na dimensão cultural: compreende o desenvolvimento de projetos 

que contribuam para a preservação da diversidade cultural local, em face da cultura de massa, 

capacitando a sociedade com base em valores tradicionais e éticos, criando condições para a 

expressão da arte local e para transferência das tradições às gerações futuras. Capacita a 

sociedade também no exercício da cidadania consciente para a construção de uma ética 

baseada em princípios de solidariedade e confiança mútua (SACHS, 1993). 

 

Sustentabilidade na dimensão tecnológica: abrange a promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico local, o fomento de parcerias entre órgãos governamentais e não 

governamentais, universidades, mercado e sociedade civil, promovendo o intercâmbio e a 

cooperação técnica e investindo no desenvolvimento de recursos humanos locais (SACHS, 

1993). 

 

Sustentabilidade na dimensão política: inclui a criação de condições para a 

participação efetiva da sociedade civil, no planejamento e controle social das políticas 

públicas, a partir da disponibilização de uma base de informação desagregada, que permita 

uma análise mais apurada da economia e da realidade social local, provendo condições de 

êxito para a participação da sociedade nos projetos de desenvolvimento sustentável. Cabe 

ainda atuar também no desenvolvimento de uma filosofia, dentro da administração pública, 

voltada para os interesses da sociedade, de modo a eliminar qualquer prática clientelista ou 

distorcida sobre os conceitos da governabilidade. Contas equilibradas e responsabilidade com 

o patrimônio público fazem parte desta filosofia (SACHS, 1993). 

 

As mudanças ambientais em curso estão concentradas em poucas décadas, possuem 

caráter global e estão profundamente relacionadas com o comportamento humano. Assim 

sendo, é possível apontar inúmeros fatores que endossam o caráter insustentável da sociedade 

contemporânea, dentre eles o crescimento populacional em ritmo acelerado, o esgotamento 

dos recursos naturais, um conjunto de valores e comportamentos centrados na expansão do 
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consumo material e sistemas produtivos que utilizam processos de produção poluentes. 

Portanto, os desafios para o século XXI são relacionados à busca de soluções para nossos 

graves e globais problemas socioambientais. No entanto, se quisermos sustentar a vida com 

qualidade, deveremos antes buscar o equilíbrio entre as ações humanas e a preservação do 

meio ambiente onde vivemos (CAMARGO, 2003). 

 

O termo “desenvolvimento sustentável”, tal como está no documento “Nosso futuro 

comum”, foi sem dúvida um avanço de imensa importância. No entanto, significava apenas 

um ponto de partida para um debate que pudesse gerar ações concretas (VEIGA et al., 2008). 

Pois, o desenvolvimento sustentável não é tarefa somente para uma geração; é um processo a 

ser instituído, um projeto global que demandará tempo, compromisso e esforço de várias 

gerações. No entanto, tem que se vencer primeiro os seus principais entraves a nível global, 

que podem ser agrupados de modo geral em entraves culturais, científicos, político-

econômicos, sociais, éticos, ideológicos, psicológicos e filosófico-metafísicos (CAMARGO, 

2003). 

 

 

1.2 Usos consultivos, não consultivos dos recursos hídricos e conflitos socioambientais 

Os mais variados e diversos tipos de usos dos recursos hídricos são classificados como 

de caráter consultivos ou não consultivos. Um uso é dito consultivo quando a água é captada 

do seu curso natural e somente parte dela retorna ao curso normal do rio, ou seja, há perdas 

entre o que é derivado e o que retorna ao curso natural, diminuindo sua disponibilidade 

espacial e temporal. Os principais usos consultivos são: abastecimento de água para fins de 

consumo humano, dessedentação animal, uso industrial e irrigação. Já no caso dos usos não 

consultivos toda a água captada retorna ao curso d’água de origem, podendo haver alguma 

modificação no seu padrão temporal de disponibilidade. Dentre os usos de caráter não 

consultivo se encontram: a geração de energia elétrica; a navegação fluvial; a recreação; a 

harmonia paisagística; a pesca; a diluição, assimilação e transporte de esgoto e resíduos 

líquidos; a preservação, etc (SETTI et al., 2001; LANNA, 2009).  
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Os usos não consultivos da água são importantes para a promoção da qualidade de 

vida, especialmente, por meio das atividades recreativas, dos esportes náuticos, da navegação, 

da pesca recreativa e, simplesmente, do lazer contemplativo. O requisito fundamental para a 

prática dessas atividades é a qualidade de água, a qual deve ser assegurada pela proteção 

ambiental dos corpos de água, através do combate às fontes poluidoras (SETTI et al., 2001).  

 

A manutenção de padrões adequados de qualidade e quantidade de água está associada 

à conservação da fauna e da flora, além da manutenção dos ambientes propícios às atividades 

humanas e à preservação da harmonia paisagística. No entanto, a demanda de água para fins 

de diluição e assimilação de esgotos urbanos, industriais, resíduos das atividades agrícolas, da 

mineração e outras atividades poluidoras, irão determinar a capacidade de autodepuração dos 

rios. Que por sua vez, pode resultar em limitações do uso dos corpos de água para outras 

atividades, sejam elas de caráter consultivo ou não consultivos, devido às restrições quanto 

aos padrões de qualidade requeridos (SETTI et al., 2001). 

 

No geral, os conflitos por recursos hídricos ocorrem em virtude da escassez ou da 

qualidade da água requerida para um determinado fim, sendo assim a definição de conflito de 

Thomas (1992 apud McINTYRE, 2007, p. 297) de que “o conflito é o processo que começa 

quando uma das partes percebe que a outra parte a afectou de forma negativa, ou que a irá 

afectar de igual forma”, representa bem as disputas por água. Dentre as diferentes 

classificações existentes para os conflitos, as disputas por água se encaixam dentro dos ditos 

conflitos socioambientais, os quais são definidos por LITTLE, (2001) como sendo “disputas 

entre grupos sociais derivadas dos distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio 

natural”.  

 

As variadas e discordantes visões e interesses de como deve ocorrer o uso dos recursos 

naturais, entre os diferentes grupos sociais envolvidos, é que geram os conflitos 

socioambientais, nos mais variados níveis, seja ele, local, regional ou global. Além do que, os 

recursos são bens de uso coletivo e dificilmente podem ser enquadrados como propriedade 

privada individual, (PLATIAU et al., 2005). 
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Segundo Kakabadse (2002 apud PLATIAU et al., 2005, p. 59) existem, 

fundamentalmente, dois tipos de conflitos, sendo comum entre ambos a limitação de diálogo 

existente entre as partes diretamente envolvidas na questão. Os conflitos são enquadrados 

como: “os conflitos potenciais, nos quais as situações mostram a possibilidade de confronto 

iminente e os conflitos manifestos, em que existem atores conscientes da possibilidade do 

confronto, mas que tomam medidas de defesa de seus interesses”.  

 

De acordo com Platiau et al. (2005), para uma melhor compreensão de um 

determinado conflito, devido às diferentes nuanças envolvidas, é fundamental o 

conhecimento, a análise e a compreensão das interações existentes entre os atores envolvidos, 

assim como a identificação da natureza, dos objetos e a contextualização da dinâmica do 

conflito, ao longo do tempo e do espaço. Os elementos considerados de fundamental 

importância para se obter uma visão mais completa possível de um conflito são assim 

definidos pela autora:   

 

Atores: indivíduos, grupos, organizações ou Estados que têm identidade própria, 
reconhecimento social e capacidade de modificar seu contexto, não se esquecendo 
de que estes são movidos por interesses, valores e percepções próprias a cada um;  

Natureza: os conflitos têm natureza diferente, por isso eles podem ser de natureza 
econômica, política, ambiental, doméstica, internacional ou psíquica, entre outras; 

Objetos: sempre escassos ou vistos como tal, podem ter natureza material ou 
simbólica, profana ou sagrada, pública ou privada, e assim por diante; 

Dinâmicas: cada conflito, segundo sua natureza, tem uma história própria, uma 
forma de evoluir, conhecendo períodos mais ou menos intensos, mais ou menos 
rápidos; 

 

Não é possível realizar a análise de conflitos socioambientais, em que o objeto em 

disputa é a água, de forma generalizada uma vez que, geralmente, os embates apresentam 

particularidades que, a depender do caso, podem estar diretamente relacionadas à história de 

ocupação da localidade, a dominação política, social e econômica da região. Assim como, as 

características ambientais particulares, a abundância ou a escassez dos recursos hídricos e a 

sua forma de uso (VIANNA, 2006). 
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Os conflitos pelo uso dos recursos hídricos estão relacionados com situações de não 

atendimento das demandas ou exigências da sociedade ou de grupos de usuários.  Disputa 

entre pessoas a montante e jusante de um determinado ponto de um manancial com relação ao 

uso e a qualidade da água ocorrem em todas as regiões do globo (TELLES et al., 2006). Os 

embates que têm como foco os recursos hídricos são comuns na mais variadas regiões do 

Brasil, assim como, a nível internacional, a exemplo dos conflitos na bacia do rio Tigre-

Eufrates (Turquia, Síria e Iraque), do Rio Jordão (Israel Jordânia e Síria) e do Rio Ganges 

(Índia e Bangladesh) (SALATI et al., 2006). 

 

No Brasil, não se têm indícios de conflitos violentos pela disputa da água em nível 

nacional. Contudo, sabe-se que as disputas pela água brasileira estão muito mais ligadas à 

dinâmica econômica (Rebouças, 2004, apud LEITE et al., 2010). Entre 1940 e 1970, 

especialmente após 1950, teve início as primeiras manifestações de conflitos por recursos 

hídricos, em virtude da relação desfavorável estabelecida entre a oferta e a demanda de água 

no Brasil, causada, sobretudo, pelo rápido desenvolvimento das atividades industriais e 

agrícolas, juntamente com a expansão urbana e habitacional no país. Portanto, as dificuldades 

para atendimento da demanda hídrica pode decorrer tanto da baixa oferta natural de água, 

quanto do elevado consumo, próprio dos grandes contingentes populacionais (IICA, 2008). 

 

No país, os conflitos entre diferentes usuários são detectados, em grande parte, nas 

regiões consideradas mais desenvolvidas ou nas regiões que apresentam uma maior carência 

dos recursos hídricos. Além daqueles relacionados com a qualidade da água, existem também 

conflitos quantitativos. Assim sendo, os conflitos por uso de água são classificados em: 

conflitos de destinação de uso que ocorrem quando a água é usada para fins outros que não os 

estabelecidos por decisões políticas, que as reservariam para o atendimento de demandas 

sociais, ambientais e econômicas; os conflitos de disponibilidade qualitativa ocorrem em 

virtude da qualidade da água se apresentar inadequada para o consumo e os conflitos de 

disponibilidade quantitativa que decorrem do esgotamento da disponibilidade quantitativa 

devido ao uso intensivo, podendo ocorrer entre usos consultivos e entre os usos não 

consultivos (SETTI et al., 2001; LANNA, 2009). 
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No Brasil, a escassez hídrica, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos, é 

observada, apesar de o país ser considerado possuidor de uma grande disponibilidade hídrica. 

Tem sido possível identificar a ocorrência de conflitos por recursos hídricos, em função das 

disparidades regionais. Por exemplo, a região Nordeste sofre com a escassez decorrente dos 

baixos índices pluviométricos e a consequente dificuldade de acesso aos recursos hídricos 

necessários à promoção do seu desenvolvimento econômico. Enquanto que a região sudeste, 

apesar de apresentar índices pluviométricos mais altos e uma melhor distribuição das chuvas 

ao longo do ano, padece da escassez induzida pelo alto grau de urbanização, industrialização e 

utilização na agricultura irrigada (RUFINO et al., 2006).  

 

Ao realizar uma análise geral nas regiões hidrográficas, é possível constatar que é 

recorrente o comprometimento da qualidade da água para abastecimento público em 

decorrência do lançamento de efluentes, sobretudo esgotos domésticos. Assim como, o 

comprometimento da qualidade da água também está associado ao lançamento de efluentes 

oriundos da indústria, que mesmo ocorrendo pontualmente, apresentam uma maior 

diversidade na sua composição (MMA, 2006).  

 

Outros aspectos comuns às regiões hidrográficas do Brasil, a despeito de apresentarem 

escassez ou farta disponibilidade natural de água, além da degradação da qualidade dos 

recursos hídricos, são as alterações no regime hídrico e na sua quantidade (MMA, 2006). Os 

problemas de escassez hídrica são decorrentes da combinação do crescimento exagerado das 

demandas localizadas e da degradação da qualidade das águas. Esses fatos são consequência 

do aumento desordenado dos processos de urbanização, industrialização, expansão agrícola e 

da reduzida infraestrutura de saneamento (SETTI et al., 2001; MMA, 2006).  

 

Conflitos socioambientais, em que o objeto de disputa é a água, ocorrem nas cinco 

regiões geográficas do país, mas apresentando intensidades variáveis conforme o grau de 

desenvolvimento e disponibilidade hídrica em termos de qualidade e quantidade. Segundo 

Telles et al. (2006), na Região Norte, os conflitos pelo uso dos recursos hídricos estão 

relacionados fundamentalmente com a degradação da qualidade da água (poluição das águas), 

uma vez que a região detém a maior disponibilidade de recursos hídricos do País e apresenta 
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uma baixa densidade populacional. Portanto, poucos são os conflitos pelo uso da água 

referentes à irrigação e à pecuária. 

 

Os conflitos pelo uso da água, no nordeste brasileiro, ocorrem principalmente em 

virtude do consumo do recurso hídrico pela irrigação, que acaba por afetar o abastecimento 

humano, a dessedentação animal, a geração de energia elétrica, seja em termos qualitativos ou 

quantitativos. Também, ocorrem conflitos entre os próprios irrigantes, o que pode ser 

observado no rio Salitre em decorrência do uso descontrolado de água, e no rio Brumado, o 

conflito ocorre em virtude do aumento da irrigação pública (Projeto Brumado, do DNOCS) e 

a irrigação privada em Dom Basílio Segundo (TELLES et al., 2006).  

 

Na Bacia do rio São Francisco os conflitos, em decorrência do uso dos recursos 

hídricos, estão distribuídos espacialmente dentro da área, em nível local, em nível de sub- 

bacia hidrográfica e em nível regional. Conflitos locais podem ser exemplificados entre a 

irrigação e a geração de energia hidrelétrica em pequenas centrais hidrelétricas (PAIVA, 

2003). Essa situação pode ser constatada também nos Rio Grande, Fêmeas, Ondas, Branco, 

São Desidério e Tamanduá ou Boa Sorte (TELLES et al., 2006).  

 

No estado da Paraíba, a construção do Canal da Redenção (canal de transposição de 

água, que inicia no açude Estevam Marinho/Mãe d’água no município de Coremas a oeste do 

estado da Paraíba, e abrange 37 km, até o município de Sousa) com a finalidade principal de 

transpor a água para o projeto de irrigação das várzeas de Sousa, gerou o conflito entre os 

assentados do assentamento Acauã, cujo canal perpassa 11 km dentro das terras que o 

formam. Esses assentados lutam, há seis anos, pelo direito legal de acesso à água do canal que 

foi proibido pelo Órgão Gestor dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba (VIANNA, 

2006). 

 

Na região nordeste do Brasil, os conflitos referentes ao uso da água na pecuária são 

mais raros. Porém, na região de Feira de Santana, Bahia, onde a suinocultura ocupa uma 

posição de destaque, eles são mais frequentes e apresentam perspectivas de aumento, uma vez 

que, na Poção oeste do estado existe uma forte tendência de expansão da criação de suínos, 

em virtude da futura implantação de unidades agroindustriais destinadas ao abate desses 
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animais, juntamente com o fato do estado ser um grande consumidor de suínos é um dos 

maiores centros nacionais de produção de grãos (TELLES et al., 2006). 

 

Nos estados que compõem a Região Centro-Oeste, é possível observar conflitos, pelo 

uso da água, que se manifestam na disputa entre os próprios irrigantes, entre irrigantes e o 

abastecimento humano. Geralmente, esses conflitos estão relacionados ao fato de que na 

região a produção de grãos e carne, ambas direcionadas à exportação, é considerável, e essas 

atividades possuem um elevado consumo de água, o que pode agravar rapidamente os 

conflitos existentes se não houver a intercessão dos órgãos de gestão ambiental e de recursos 

hídricos. A poluição causada pela geração de efluentes de suínos em confinamentos tem se 

manifestado como uma das causas de conflitos na região (TELLES et al., 2006). 

 

Conflitos entre o uso para irrigação e o abastecimento humano ocorrem com 

frequência na região Centro-Oeste, um exemplo disso é o caso do conflito existente entre os 

irrigantes do núcleo rural Santos Dumont e a Companhia de Água e Esgoto de Brasília 

(CAESB), o qual se torna mais perceptível na época das estiagens, em decorrência da redução 

da disponibilidade hídrica e do crescente aumento da demanda, seja para fins de 

abastecimento humano ou para a agricultura de irrigação. O fato é que no fim das contas fica 

prejudicada a produção agrícola e, também, a população das cidades que são abastecidas pelas 

águas do Ribeirão Pipiripau (OLIVEIRA et al., 2005). 

 

Na Região Sudeste, os conflitos por recursos hídricos ocorrem frequentemente entre 

irrigantes de grande porte (agricultura intensiva) e pequenos irrigantes (agricultura familiar), 

assim como, observa-se a ocorrência de conflitos entre o setor de irrigação e o de 

abastecimento humano.  No que se refere à pecuária, os conflitos pelo uso da água ocorrem de 

forma difusa, no entanto, na região de Ponte Nova e de Pará de Minas, os embates apresentam 

maior relevância. Nessa região, a ocorrência dos conflitos pelo uso da água tem se tornado 

menor em virtude da atuação de órgãos de gestão ambiental e de recursos hídricos. No 

entanto, onde as atividades agrícolas e de pecuária estão ainda em expansão, existem conflitos 

em potencial (TELLES et al., 2006). 
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Na região metropolitana de São Paulo, os conflitos, decorrentes do uso da água para a 

geração de energia e para o abastecimento público, foram pulverizados em várias frentes de 

disputa, com tendência a se tornarem mais agudos, tanto na área interna da bacia hidrográfica, 

quanto entre as bacias hidrográficas. Esses conflitos somente vão aparecer com o crescimento 

e a diferenciação das demandas no interior de cada uma delas. Do ponto de vista interno, o 

comprometimento dos mananciais ocorre em virtude da falta de controle da ocupação do solo 

e pela frágil disponibilidade de infraestrutura urbana, que trazem como consequência o 

desmatamento de áreas de proteção ambiental para instalação de habitações, o aumento do 

volume de esgotamento sanitário não tratado e o aumento na demanda por redes de 

abastecimento de água. Essas situações conduzem a escassez de água, que acaba por arrastar 

consigo toda sorte de disputa para dentro do conflito. Como exemplo, podem ser citadas as 

sérias limitações ao lazer, nas represas Guarapiranga e Billings, a irrigação nas cabeceiras do 

rio Tietê, a captação de água nas áreas de mananciais e as dificuldades no tratamento dos 

efluentes (DEL PRETTE, 2003). 

 

Em decorrência da pulverização dos conflitos por água na região metropolitana de São 

Paulo, as disputas apresentam-se em várias frentes, a saber: conflito social e econômico na 

apropriação dos recursos hídricos; conflito institucional entre empresas públicas ou 

concessionárias de serviços públicos e entre entidades civis representativas de interesses 

sociais diversos; conflito político administrativo entre os vários níveis da administração 

municipal, estadual e federal, bem como entre organizações partidárias; conflito entre o 

Estado, com seus planos urbanísticos, leis de proteção, políticas públicas, e parte da sociedade 

civil mobilizada nos movimentos pró-moradia, nas associações de favelas e de loteamentos 

clandestinos; existem ainda controvérsias entre gestão metropolitana e gestão de recursos 

hídricos (DEL PRETTE, 2003). 

 

O setor elétrico apresentava imunidade nas questões de conflito por uso de recursos 

hídricos, graças à sequência de anos hidrologicamente favoráveis e à ausência de legislação 

que garantisse o uso múltiplo da água. No entanto, o Quadro se inverteu com a aprovação da 

lei n. 9.433/97, que estabelece a equidade entre os diferentes usos, prevalecendo apenas o 

abastecimento público e a dessedentação de animais. O fato de haver uma redução do volume 

de água no reservatório, decorrente de uma sequência de anos com índices pluviométricos 

abaixo da média histórica, juntamente com a criação da lei 9.433/97, desencadeou a 
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ocorrência de conflitos no Lago de Furnas. Todos os conflitos decorrem da maneira como a 

água armazenada no reservatório é utilizada. Os atores envolvidos são: Empresa Estatal de 

Geração/Transmissão de Energia (Furnas); Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS); 

prefeituras municipais; empresários do setor de turismo; proprietários de imóveis construídos 

às margens do lago; proprietários rurais que atuam na área da agricultura irrigada e 

organizações não governamentais que atuam na defesa do ecossistema do Lago de Furnas 

(SANTOS, 2003). 

 

Na Região Sul existe inúmeros conflitos envolvendo os recursos hídricos, tanto em 

termos de quantidade, como em virtude da qualidade da água. Nos estados do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina são mais comuns os conflitos que têm como principais protagonistas o 

cultivo de arroz por inundação e o abastecimento de água para consumo humano, 

principalmente, nos períodos em que ocorre o aumento da demanda para atender ambos os 

fins (verão). Já os conflitos ocasionados em virtude da degradação da qualidade da água, em 

decorrência da contaminação por dejetos provenientes das atividades da pecuária, são comuns 

aos estados que compõem a Região Sul do País (TELLES et al., 2006). 

 

No que se refere ao uso concorrente dos recursos hídricos entre setores, destacam-se 

duas interferências principais.  A primeira refere-se às interferências da geração de energia 

elétrica com os setores de navegação, pesca, turismo e lazer (MMA, 2006). Pois a utilização 

de água para fins de geração de energia elétrica interfere no volume que pode ser destinado a 

outros fins, em virtude da geração de energia requer a manutenção de uma vazão média 

estável, que permita a continuidade do fornecimento de uma quantidade determinada de 

eletricidade ao sistema distribuidor (SETTI et al., 2001). Assim como ocasionam perdas 

consideráveis por evaporação nos espelhos de água dos reservatórios de regularização da 

vazão, as quais podem comprometer significativamente a sustentabilidade dos sistemas 

hídricos (FERNANDEZ et al., 2002). Vale ressaltar que, o aproveitamento da energia 

hidrelétrica é a principal forma de uso não consultivo da água (SETTI et al., 2001). 

 

Já a segunda interferência diz respeito ao elevado consumo de água pelo setor de 

irrigação, que influencia na disponibilidade para outros setores e para a própria irrigação. 

Sendo assim, a integração entre as políticas hídrica, ambiental e agrícola é fundamental para o 
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desenvolvimento sustentável do país, uma vez que o setor agrícola brasileiro é o principal 

usuário de caráter consultivo dos recursos hídricos, pois é na área física abrangida pela 

irrigação que pode ocorrer à maioria das intervenções no sentido de contribuir com o melhor 

uso da água (MMA, 2006). 

 

O uso dos recursos hídricos de uma mesma fonte para fins de produção de energia 

elétrica e realização de agricultura irrigada, geralmente, ocasionam sérios conflitos. Sendo 

que a ocorrência do embate pode se apresentar de duas formas. Na primeira, o uso de água 

pela agricultura irrigada promove a diminuição do volume do reservatório no qual se encontra 

uma usina geradora, sacrificando a produção de energia. Já no segundo caso, a produção de 

energia, a partir de reservatórios fornecedores do recurso hídrico para a irrigação, diminui a 

disponibilidade de água para o cultivo irrigado (IICA, 2008).  

 

O aumento da demanda mundial pelo uso dos recursos hídricos, em virtude da 

expansão demográfica e do desenvolvimento econômico e industrial, associado à gestão 

ineficiente desse recurso, tem sido fonte de constantes conflitos de uso e alocação da água 

(RUFINO et al., 2006). Os conflitos entre usos e usuários dos recursos hídricos, ocorrem por 

escassez, sendo que esta também pode ocorrer devido a aspectos qualitativos, quando a 

poluição afeta de tal forma a qualidade da água que os valores excedem os padrões 

admissíveis para determinados usos. Nessa situação a água precisa ser gerida como bem 

econômico, devendo ser-lhe atribuído o justo valor. (SETTI et al., 2001). 

 

A intensidade dos conflitos, que ocorrem nas diferentes regiões do Brasil, está 

relacionada às condições locais e à existência de órgãos de gestão de recursos hídricos que 

atuem em sua mitigação (TELLES et al., 2006). Na atualidade, os grandes competidores pelo 

uso das águas em uma bacia hidrográfica são a geração de energia elétrica, a agricultura 

irrigada e o abastecimento urbano (FERNANDEZ et al., 2002). 

 

Quando se tenta potencializar um uso especifico da água, através de um planejamento 

específico, sem levar em consideração os demais usos existentes, torna-se comum à geração 

de conflitos potenciais, em virtude da disponibilidade hídrica não ser suficiente para atender a 

todas as demandas concorrentes. Além disso, o uso e a ocupação inadequada do território 
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terminam por refletir na criação de conflitos em torno dos recursos hídricos. Nesse contexto, o 

planejamento integrado dos recursos hídricos pode assegurar a sustentabilidade dos múltiplos 

usos ao procurar formular soluções para o equilíbrio entre oferta e demanda de água, sendo as 

correções de rumo ao longo do tempo necessárias para se ajustar as previsões à realidade 

(DOMINGUES et al., 2003).  

 

Conflitos decorrentes dos diferentes usos dos recursos hídricos escassos tendem a 

aumentar no futuro, seja dentro das fronteiras de um determinado País, entre os usos 

doméstico, industrial e agrícola, ou entre Países localizados dentro de uma mesma bacia 

hidrográfica. Esses conflitos poderão ser amenizados sempre que a gestão da água utilizar a 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento e a distribuição da água puder ser acordada 

entre os próprios usuários (SALATI et al., 2006). 

 

 

1.3 Irrigação 

A irrigação, até pouco tempo atrás, era vista apenas como uma opção técnica de 

aplicação de água visando, principalmente, à luta contra a seca. No entanto, atualmente, a 

irrigação, na perspectiva do agronegócio, é percebida como sendo uma estratégia para o 

aumento da produção, da produtividade e da rentabilidade da propriedade agrícola de forma 

sustentável, ao tempo em que contribui para a geração de empregos permanentes e estáveis, 

com os menores níveis de investimento, em relação aos demais setores da economia. 

Repercutindo diretamente na redução do êxodo rural, em consequência da promoção de 

melhoras sensíveis nas condições de vida dos produtores e suas famílias (BERNARDO et al., 

2006; MANTOVANI et al., 2009). 

 

No atual cenário mundial, a agricultura irrigada ganha, cada vez mais, importância na 

produção de alimentos, à medida que é responsável pela produção de cerca de 40% da safra 

mundial, ocupando apenas 17% da área total cultivada (BERNARDO et al., 2006; 

MANTOVANI et al., 2009). Como também, o contínuo crescimento da população mundial e 

consequentemente do consumo de alimentos são responsáveis pela promoção da necessidade 

de se aumentar a produção de alimentos em termos quantitativo e qualitativo, exigindo para 
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tanto uma agricultura competitiva e tecnificada. Nesse cenário, a irrigação se apresenta como 

uma das ferramentas que pode contribuir no atendimento da referida necessidade 

(BERNARDO et al., 2006).  

 

Dentro desse contexto, destaca-se, também, o fato da segurança alimentar depender 

cada vez mais dos alimentos produzidos através do processo de irrigação, o qual depende 

totalmente da disponibilidade ou alocação específica de água, ou seja, a segurança alimentar 

cada vez mais depende da agricultura irrigada, que por sua vez é dependente da segurança 

hídrica (IICA, 2008).  

 

Vale lembrar que a agricultura irrigada promove modificações no meio ambiente, na 

economia, nas populações residentes no local e na região de influência. E de acordo com a 

IICA (2008), os principais aspectos da agricultura irrigada que requerem especial atenção, 

são: alteração permanente da disponibilidade hídrica na fonte que abastece o projeto; 

alteração permanente da paisagem; alteração permanente das feições fisiográficas dos locais 

de construção de obras de captação e infraestrutura de irrigação e complementar; 

desmatamento de grandes áreas contínuas com alterações da flora e da fauna local e na área 

de influência; alteração do valor da terra no local e na área de influência, às vezes propiciando 

a especulação; deslocamento de populações; possibilidades de degradação de solos; uso 

indiscriminado de fertilizantes e pesticidas; água de drenagem com cargas de sedimentos e de 

resíduos de fertilizantes e pesticidas; alteração da dinâmica demográfica do local e região de 

influência; alterações da economia regional, trasladando, em muitas ocasiões, o(s) centro(s) 

polarizador(es) regional(is) para o município ou um dos municípios do projeto; possibilidades 

de aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica; possibilidades de alteração dos 

indicadores sociais tais como saúde e criminalidade; geração de demandas adicionais sobre as 

infraestruturas física e social do(s) município(s) onde se localiza a instalação do projeto e 

região de influência; possibilidades de aumento da carga poluente de cursos e corpos de água, 

pelo aumento da densidade demográfica no local e região de influência e possibilidades de 

aumento da poluição por despejo de resíduos sólidos e líquidos. 

 

Apesar de a irrigação ser uma técnica agrícola bastante antiga, seu uso se tornou mais 

frequente no Brasil há aproximadamente trinta anos. Sendo que, na região Nordeste do país 
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seu início ocorreu entre as décadas de 60 e 70. E a partir da segunda metade dos anos 70, teve 

início um grande número de projetos públicos de irrigação em vários estados do semiárido 

brasileiro. Os quais beneficiaram a região com avanços tecnológicos propiciados por modelos 

hidrológicos (IICA, 2008). 

 

De acordo com Bernardo et al. (2006), informações provenientes de regiões onde a 

agricultura irrigada foi implantada dão conta da ocorrência de mudanças socioeconômicas 

importantes, como: criação de empregos diretos; aumento da renda per capita; crescimento 

considerável da demanda de bens de consumo e serviços, com aumento de estabelecimentos 

comerciais, industriais e do emprego nestes setores; diminuição do êxodo rural; e a promoção 

da melhoria das condições de saúde, educação, habitação e lazer dos irrigantes. Em contra 

partida, os principais problemas de salinização no Brasil surgiram nos projetos de irrigação, 

notadamente, nos projetos públicos desenvolvidos no “polígono das secas”. Sendo, a principal 

causa da salinização a falta de drenagem associada à baixa eficiência da irrigação por 

superfície, na maioria dos projetos (BERNARDO et al., 2006). A baixa eficiência de uso da 

água, característico da maioria dos sistemas hidroagrícolas em operação no País, está 

associada à carência de um manejo racional de água voltado para as características e atributos 

do solo e também para os aspectos climáticos e fenológicos das culturas irrigadas 

(BARRETO et al., 2004).   

 

As técnicas de irrigação compreendem duas etapas, a engenharia de irrigação e a 

ciência da irrigação. A primeira se refere aos métodos de irrigação e suas características 

funcionais. Já a segunda se reporta as ideias de quando e quanto irrigar. Na agricultura 

irrigada para realizar a análise das duas etapas se leva em consideração o conhecimento das 

propriedades químicas, físicas do solo e das características provenientes das interações destas 

propriedades. Como também as características climáticas da região, a qualidade e 

disponibilidade de água e as peculiaridades da espécie a ser cultivada e de sua forma de 

manejo (MANTOVANI et al., 2009). 

 

Os métodos de irrigação são classificados em: irrigação por superfície, por aspersão e 

irrigação localizada. Sendo que no Brasil, segundo Christofidis (2006 apud MANTOVANI et 

al., 2009, p. 14), cerca de 50% da área é irrigada pelo método de irrigação por superfície, 20% 
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através do método de aspersão convencional, 21% por pivô central e 9% é irrigada pelo 

método de irrigação localizada. 

 

Dentre os métodos de irrigação existentes não há um que seja capaz de atender de 

forma satisfatória a toda diversidade de condições e interesses envolvidos. Portanto, deve-se 

selecionar o método de irrigação mais adequado para uma determinada condição. Nesse 

sentido, para realizar a seleção do método de irrigação que deverá ser adotado, alguns passos 

devem ser seguidos, a saber: a) identificar claramente os objetivos econômicos, sociais e 

ambientais; b) levantar e analisar os fatores que afetam a seleção do método de irrigação 

(aspectos de ordem social, fatores econômicos e características físicas da área a ser irrigada); 

c) pré-seleção dos métodos com maiores chances de adaptação às condições locais, 

comparando as características e potencialidades de cada método com os objetivos do 

empreendimento e com as condições do local onde será instalado; d) realizar o 

dimensionamento e a análise econômica dos sistemas previamente selecionados; e) realizar 

comparação dos resultados do item d como item a, para executar a decisão final (ANDRADE 

et al., 2008).  

 

O manejo racional da água na agricultura irrigação compreende a reposição do recurso 

hídrico no perfil do solo, como também, a remoção de seu excesso (GOMIDE et al., 2008). O 

Brasil apresenta um desperdício de aproximadamente 36% da água captada para fins de 

irrigação, em decorrência de perdas ocasionadas pelo inadequado manejo do sistema de 

irrigação e problemas na infraestrutura. O que demonstra que apesar das novas tecnologias, 

dos modernos equipamentos e técnicos especializados, o país tem avançado de forma lenta 

nas questões referentes ao manejo da irrigação e do uso racional da água (IICA, 2008).  

 

Os pontos essenciais no manejo da irrigação consistem em decidir quando irrigar e 

quanto de água aplicar. A questão de quando irrigar, que sem dúvida é um dos pontos cruciais 

no manejo da irrigação, é possível de ser definida através de medição da deficiência hídrica na 

planta, da disponibilidade de água no solo, do balanço hídrico do solo, dentre outros. Sendo 

que, um dos parâmetros que mais influenciam na definição de quando irrigar é o tipo de 

distribuição de água existente no projeto de irrigação (BERNARDO et al., 2006).  
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A determinação da quantidade de água a ser utilizada é realizada com base na 

quantidade consumida pela cultura, dividida pela eficiência de aplicação. A quantificação do 

consumo hídrico pela cultura pode ser estimada por meio da evapotranspiração real ou por 

intermédio da variação do teor de umidade do solo. Contudo, tem sido mais comum a 

utilização da evapotranspiração real. Vale ressaltar que o volume de água que deverá ser 

aplicado tem de ser compatível com a capacidade de retenção de água na zona radicular da 

cultura (BERNARDO et al., 2006).  

 

Dentro do contexto do manejo da irrigação, as informações meteorológicas são de 

fundamental importância para a prática da agricultura irrigada, por proporcionar, a partir do 

seu conhecimento, a definição da execução de diversas atividades, como a realização do 

cálculo da evapotranspiração, que estabelece o consumo de água pelas plantas e por 

consequência, a lâmina de irrigação a ser aplicada. Assim como, é possível determinar o 

melhor horário para efetuar irrigações, pulverizações, realizar previsões de doenças, etc. Os 

dados necessários para tanto são normalmente temperatura, umidade relativa do ar, velocidade 

do vento, radiação solar, precipitação pluviométrica e umidade foliar (MANTOVANI et al., 

2009).   

 

A evapotranspiração é a combinação de dois processos separados, através dos quais a 

água se perde da superfície do solo por evaporação e mediante a transpiração do cultivo. O 

conhecimento da evapotranspiração de uma determinada localidade é fundamental para a 

realização do balanço hídrico completo de uma determinada bacia hidrográfica. Como 

também é importante para o balanço hídrico agrícola, que poderá incluir a determinação da 

lâmina de água que deve ser utilizada para a irrigação de uma cultura específica. Informações 

quantitativas referentes à evaporação/evapotranspiração são usadas para a resolução de 

problemas que envolvem o manejo da água, que vão do planejamento de área irrigadas a 

operação de reservatórios hídricos (TUCCI et al., 2009). 

 

O conceito de evapotranspiração inclui três diferentes definições: evapotranspiração 

de referência (ETo), evapotranspiração de cultura em condições ideais (ETc) e 

evapotranspiração de cultura em condições não ideais, ou seja, evapotranspiração real (ETr). 

ETo é um parâmetro relacionado com o clima que expressa o poder de evaporação da 
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atmosfera. Já a ETc se refere à evapotranspiração em condições ótimas em que o plantio 

apresenta um excelente manejo, recebe quantidades adequadas de água e produz o máximo 

possível de acordo com as condições climáticas. No entanto, a ETc requer, geralmente, a 

aplicação de correções em virtude da ausência de um adequado manejo e da presença de 

limitantes ambientais (baixo teor de umidade no solo) que afetam o crescimento do cultivo e 

restringe a evapotranspiração (ALLEN et al., 1998). 

 

De acordo com Allen, et al. (1998) a evapotranspiração sofre influência de diversos 

fatores, tais como: radiação, temperatura do ar, umidade atmosférica, velocidade do vento, o 

manejo do solo, as condições ambientais, a variedade do cultivo e das diferentes fases do 

desenvolvimento fenológico da planta, ao longo das quais, a transpiração e a evaporação 

ocorrem simultaneamente adquirindo maior ou menor importância em decorrência da fração 

de radiação que atinge o solo.   

 

A escassez de informações sobre a evapotranspiração real e a sua difícil obtenção, 

advém do fato de que a produção desses dados requer um longo período de observações e um 

elevado investimento financeiro (TUCCI et al., 2009). Assim sendo, o conceito de 

evapotranspiração de referência (ETo) é introduzido para realizar estudos da demanda 

evapotranspirométrica da atmosfera, independente do tipo de cultura, da fase de 

desenvolvimento fenológico do cultivo e das práticas de manejo. Este conceito apresenta 

como principais vantagens a inexistência da necessidade de definir um nível 

evapotranspiração para cada cultivo em diferentes períodos de crescimento, como também 

possibilita a comparação entre valores estimados de ETo em diferentes localidades e épocas 

do ano, sendo o seu cálculo dependente apenas da existência de dados meteorológicos 

(ALLEN et al., 1998).        

 

A estimativa ou cálculo da evapotranspiração pode ser executado através de métodos 

diretos ou indiretos. Os principais métodos diretos são os lisímetro, parcelas experimentais no 

campo, controle de umidade do solo e o método de “Entrada-Saída”. Já os métodos indiretos 

são classificados em evaporímetros (Tanque Classe A) e equações baseadas em dados 

meteorológicos, a exemplo, dos métodos de Blaney-Criddle, Hargreaves e o de Penman-

Monteith. Sendo que nos métodos indiretos se faz necessário multiplicar o valor encontrado 
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por um fator K, específico para cada região e para cada método indireto, para se obter a 

evapotranspiração (BERNARDO et al., 2006).  

 

Para utilizar qualquer um dos diferentes métodos de cálculo da evapotranspiração, faz-

se necessário, antes de qualquer coisa, observar a abrangência do método, as possibilidades de 

aplicá-los em condições climáticas diferentes do local onde os mesmos foram desenvolvidos e 

se existe disponibilidade de dados (TUCCI et al., 2009). Nesse sentido, Allen et al. (1998), 

acrescenta que alguns dos métodos existentes para realizar a estimativa da evapotranspiração 

só geram resultados confiáveis quando são aplicados respeitando-se as condições de uso e o 

intervalo de tempo para os quais são recomendados. 

 

A evapotranspiração de referência (ETo) é considerada como um parâmetro climático, 

que pode ser calculado a partir de dados meteorológicos. Sendo assim, o Boletim FAO 56, 

recomenda o método FAO Penman-Monteith como o método padrão, baseado em parâmetros 

climáticos, que deve ser utilizado para a estimativa da ETo. E que, para tanto, requer dados de 

radiação, temperatura do ar, umidade atmosférica e velocidade do vento. Dados estes que são 

comumente medidos por estações agrometeorológica. 

 

O método FAO Penman-Monteith tem tido o seu uso potencializado em virtude da 

evolução e da maior disponibilidade das estações meteorológicas automáticas, que coletam e 

armazenam os dados meteorológicos. Dentre as estações meteorológicas automáticas, podem-

se destacar a Davis, a Metos e a IRRIPLUS produzida pela empresa IRRIPLUS 

Equipamentos Científicos da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Universidade 

Federal de Viçosa (MANTOVANI et al., 2009).   

 

O cálculo da evapotranspiração de cultura (ETc) integra dados climáticos e fatores de 

resistência do cultivo. As estimativas são realizadas através da multiplicação da 

evapotranspiração de referência (ETo) pelo coeficiente de cultura (Kc), conforme a equação: 

ETc = ETo x Kc, (ALLEN et al., 1998). 
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O coeficiente de cultura (Kc) é um fator adimensional, que estabelece a relação entre a 

evapotranspiração de referência e a evapotranspiração da cultura. Representa uma integração 

das quatro principais características que diferenciam uma determinada cultura da cultura de 

referência grama quais sejam; a altura; a refletância (albedo); a resistência do dossel à perda 

de água e a evaporação do solo, Allen et al. (1988 apud POZZEBON et al., 2003). 

 

A estimativa da evapotranspiração contribui para o conhecimento do consumo de água 

pelas culturas. E esta informação é fundamental na realização de um bom manejo dos recursos 

hídricos, principalmente, no contexto em que a população demonstra interesse pela realização 

de um consumo racional da água (SILVA et al., 2005).Assim como, conhecer a distribuição 

espacial e temporal da evapotranspiração contribui para reduzir o desperdício de água pela 

irrigação. Assim sendo, o conhecimento da evapotranspiração facilita o estabelecimento de 

políticas, objetivando o uso racional da água, que está cada vez mais escassa e cara 

(KOBIYAMA et al., 2006). 

 

Enfim, a busca de uma irrigação que no futuro envolva produtividade e rentabilidade, 

com eficiência no uso da água, da energia e de insumos e respeito ao meio ambiente, vem 

sendo importante, porém limitada. Haja vista que se tem dado maior importância a questões 

referentes à engenharia de irrigação (métodos de irrigação), do que em relação ao manejo 

(quando e quanto irrigar), ou seja, não adianta ter sistemas mais eficientes se não existir um 

programa de manejo, o que pode levar tudo a perder, seja pela aplicação de água em excesso 

ou pela sua falta, antes ou depois do momento adequado de acordo com as fases do 

desenvolvimento fenológico da cultura (BERNARDO et al., 2006; MANTOVANI et al., 

2009).  

 

 

1.4 Indicadores e índices de sustentabilidade 

Os indicadores são entendidos como estatísticas que sintetizam aspectos de um ou 

mais fenômenos, que resultam em informações importantes para propósitos analíticos e de 

intervenção. Como também, permite sintetizar informações sobre uma realidade complexa e 

em constante mudança. Sendo que, as informações geradas resultam da variação do valor dos 
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indicadores no tempo e no espaço (QUIROGA, 2009). Nesse sentido, Magalhães et al. (2003) 

corrobora escrevendo que os indicadores não são informações explicativas ou descritivas, mas 

pontuais, no tempo e no espaço, cuja integração e evolução permitem o acompanhamento 

dinâmico da realidade.  

 

Ao se considerar o que foi exposto anteriormente, fica claro a necessidade dos 

indicadores requererem mais de um ponto de observação no espaço e no tempo, para que 

possam confirmar seu potencial como uma das principais ferramentas que contribui na gestão 

para o desenvolvimento da sustentabilidade das atividades humanas dentro das dinâmicas 

ambientais e da natureza (QUIROGA, 2009).  

 

Nessa perspectiva, os indicadores são tidos como ferramentas fundamentais na 

tentativa do desenvolvimento sustentável, onde a sua qualidade pode possibilitar uma melhor 

ou pior avaliação e consequentemente determinar com maior ou menor perspicácia os rumos 

dos procedimentos a serem tomados (TAYRA et al., 2006). Quando os indicadores utilizados 

são bem selecionados, eles cooperam com a visão de informações que vão além das 

imediatamente aparentes, podem prever ou tornar perceptível uma tendência que não esteja 

claramente visível, evitando que ocorram resultados indesejáveis ou irreversíveis, ou seja, o 

significado de um indicador vai além do que está sendo efetivamente mensurado (QUIROGA, 

2004; PHILIPPI Jr. et al., 2005).  

 

Como uma das ferramentas de gestão, os indicadores são fundamentais na elaboração 

de um plano de desenvolvimento sustentável, nos mais diversos âmbitos, assim como, no 

processo de monitoramento e avaliação da implantação do plano. Além de contribuir nas fases 

de mobilização e conscientização da comunidade, favorecendo maior dinamismo no processo 

de gestão (PHILIPPI Jr. et al., 2005). Nesse sentido, os indicadores apresentam-se como 

principais instrumentos no processo de gerenciamento do desenvolvimento sustentável das 

atividades antrópicas na natureza (QUIROGA, 2004). 

 

A utilização dos termos índices e indicador, muitas vezes, ocorrem de forma 

inadequada à medida que são usados como sinônimos (SICHE et al.,  2007). No entanto, de 

acordo com Hammond et al. (1995 apud PHILIPPI Jr. et al., 2005) é possível propor uma 
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distinção entre dados primários, dados processados ou estatísticos, indicadores e índice. Em 

que, os dados primários são aqueles obtidos através de monitoramento e pesquisa, que ao 

passarem por tratamentos que visam à validação das informações coletadas e a realização de 

ajustes, conforme aspectos climáticos e econômicos, os dados transformam-se em estatísticos. 

Os quais descrevem fenômenos reais, porém, geralmente, necessitam de interpretação e 

explicação sobre os resultados. Já os indicadores devem fornecer mensagens que não 

necessitam de maiores interpretações. E por fim, os índices representam agregação de 

indicadores. 

 

Segundo Siche et al. (2007), um índice representa um dado mais apurado proveniente 

da agregação de um jogo de indicadores ou variáveis, que pode auxiliar na interpretação da 

realidade de um sistema. Ou seja, é um valor agregado final, oriundo de todo um 

procedimento de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que o 

compõem. Sendo que o resultado obtido pode servir como um instrumento de tomada de 

decisão e previsão. O principal objetivo de um índice é proporcionar informações compactas e 

objetivas para contribuir com o gerenciamento e com as políticas de desenvolvimento, de 

modo a permitir que os decisores e o público possam entendê-los e relacioná-los (VIEIRA et 

al., 2009). 

 

Existem vários tipos de indicadores, dentre os quais é possível destacar: os indicadores 

ambientais, os indicadores de desenvolvimento sustentável e os indicadores de 

sustentabilidade ambiental. De acordo com Quiroga (2009), os indicadores ambientais são 

aqueles que se ocupam de descrever, mostrar e capturar os principais estados e as dinâmicas 

ambientais no território em questão. Os mesmos podem ser apresentados sozinhos ou como 

parte integrante da dimensão ambiental nos indicadores de desenvolvimento sustentável. 

 

O segundo tipo de indicador destacado, o indicador de desenvolvimento sustentável, 

pode ser definido como um parâmetro que serve para o monitoramento da sustentabilidade de 

um modelo adotado de desenvolvimento (PHILIPPI Jr. et al., 2005). Como também, pode ser 

compreendido como um conjunto único que incorpora indicadores das dimensões 

econômicas, sociais, ambientais e suas inter-relações, mas não necessariamente integra a 

união dessas dimensões dentro de um ou vários indicadores (QUIROGA, 2009).  
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Com relação aos indicadores de sustentabilidade, Quiroga (2009) escreve que eles 

podem ser compreendidos como aqueles que surgem da inter-relação entre indicadores da 

dimensão econômica, ambiental e social e que para sua construção é imprescindível integrar 

pelo menos duas destas dimensões dentro de cada um dos indicadores resultantes da 

sustentabilidade, com o que se obtêm um conjunto ou sistema de indicadores de 

sustentabilidade que são integrados, transversais e que capturam as inter-relações entre o 

econômico, o social e o meio ambiente nos níveis de desmembramento possível.  

 

Ao se considerar que informações ambientais básicas são escassas ou pouco 

disponíveis, principalmente na América latina, é possível compreender que os indicadores 

ambientais são menos desenvolvidos em relação aos econômicos e sociais. Já os indicadores 

de desenvolvimento sustentável são mais desenvolvidos, por contar com uma série de 

indicadores sistematizados e disponibilizados pela ONU, a qual possui o respaldo da 

comunidade internacional de especialistas e órgãos governamentais (QUIROGA, 2004). A 

produção efetiva de indicadores de desenvolvimento sustentável na região da América Latina 

e Caribe tem consistido em construir conjuntos de indicadores que incorporam os principais 

indicadores provenientes das dimensões econômica, social e ambiental, sem integrar nem 

capturar adequadamente suas inter-relações (QUIROGA, 2009). 

 

Para compreender o desenvolvimento mundial de indicadores, faz-se necessário 

compreender o enfoque metodológico em que se desenvolveram as iniciativas. As quais foram 

desenvolvidas a partir de dois enfoques, são eles: o enfoque de sistema e o comensuralista. O 

enfoque de sistemas é um processo metodológico, que consiste em elaborar um grupo de 

indicadores (ambientais ou de desenvolvimento sustentável), que em conjunto sejam capazes 

de mostrar o estado e as principais tendências vinculantes e/ou sinérgicas sobre um 

determinado fenômeno, relevante para a sustentabilidade e para a tomada de decisões mais 

acertadas (QUIROGA, 2004, 2009; TAYRA et al., 2006).  

 

No enfoque comensuralista, também é um processo metodológico, que consiste em 

construir indicadores e índices que se baseiam na agregação de uma série de variáveis 

distintas com diferentes unidades de medidas, utilizando para tanto uma escala comum de 

valor ou contabilização. Nesse enfoque, pressupõe-se que diferentes dinâmicas e processos 
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podem ser mensurados, fazendo uso de uma mesma unidade de medida, seja esta monetária, 

física, ecológica ou um coeficiente elaborado especialmente para tal propósito (QUIROGA, 

2004, 2009; TAYRA et al., 2006).  Os principais resultados do enfoque comensuralista são: o 

Índice de Desenvolvimento Humano, o Living Planet Index, o Índice de Sustentabilidade 

Ambiental, o Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável, o PIB verde, a Pegada Ecológica, 

etc (QUIROGA, 2004, 2009). 

 

A construção de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável passou a ter ênfase, em 

nível internacional, a partir da necessidade de se concretizar as disposições dos capítulos 8 e 

40 da agenda 21, que versam sobre a relação entre meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável e informações para tomada de decisões (TAYRA et al., 2006).  

 

O primeiro formato proposto, pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) 

das Nações Unidas, para os indicadores de desenvolvimento sustentável foi o da aplicação do 

modelo Pressão/Estado/Resposta (PER), enquanto que os indicadores foram agrupados nas 

dimensões social, econômica, ambiental e institucional. O referido modelo, leva em 

consideração três aspectos, a saber: a) o estado da situação atual, medido por meio de 

indicadores que captem mudanças observáveis no meio ambiente; b) as forças e atividades 

que estão mantendo ou causando o estado atual, medidas por meio de indicadores que 

registrem atividades antrópicas as quais interferem no meio ambiente; c) as ações que estão 

sendo tomadas para melhoria, manutenção ou reversão do Quadro encontrado, as quais devem 

ser mensuradas por meio de indicadores que representam as respostas da sociedade para 

solucionar o problema (PHILIPPI Jr. et al., 2005). 

 

O programa de trabalho, da CDS das Nações Unidas, teve como foco a sistematização 

de indicadores de desenvolvimento sustentável, com o intuito de melhorar o acesso e a troca 

de informações entre os componentes dos setores de pesquisa, metodologia e prática 

associadas ao desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade. Como resultado, foram 

gerados, no período entre 1995 e 1998, formulários que descrevem para cada indicador a sua 

relevância em termos de política, metodologia e fontes de dados disponíveis (PHILIPPI Jr. et 

al., 2005). 
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O conjunto de indicadores desenvolvidos, inicialmente, juntamente com os seus 

respectivos formulários foram distribuídos para governantes de diversos Países. Porém, o 

grande número de indicadores sociais, econômicos e institucionais, juntamente, com a falta de 

clareza, no tocante a aplicação dos mesmos, levou a necessidade de se realizar uma revisão do 

conjunto de indicadores elaborados. Na revisão, propôs-se dar ênfase a indicadores que 

fornecessem respostas, que auxiliassem nas tomadas de decisões, na elaboração de políticas 

ou a temas considerados cruciais para o desenvolvimento sustentável (PHILIPPI Jr. et al., 

2005).  

 

Na América latina, a produção de indicadores ambientais e de desenvolvimento 

sustentável é realizada por institutos de estatística ou organizações governamentais ligadas ao 

meio ambiente (QUIROGA, 2004). No caso do Brasil, existe um convênio entre o Ministério 

do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no intuito de 

desenvolver o índice de desenvolvimento sustentável do Brasil (IDS-BR). Nessa construção, 

foi utilizada como referência a lista de 57 indicadores de desenvolvimento sustentável 

proposta pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da ONU. Vale ressaltar que 

foram realizadas adaptações na referida lista, em virtude da escassez de alguns dados, como 

também, para incluir outros indicadores considerados relevantes para o país (BOLLINGER et 

al., 2004).  

 

No Brasil, a lista de indicadores de desenvolvimento sustentável se encontrava com 60 

indicadores distribuídos entre as dimensões ambiental, social, econômica e institucional. Na 

dimensão ambiental, os indicadores dizem respeito ao uso dos recursos naturais, a degradação 

ambiental e estão relacionados aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente.  

Questões essas que estão organizadas nos tema: atmosfera, com três indicadores; terra, com 

sete indicadores; água doce, com um indicador; oceanos, mares e áreas costeiras com três 

indicadores; biodiversidade, com quatro indicadores e saneamento, com cinco indicadores. 

Apesar de apresentar 23 indicadores na dimensão ambiental, ainda permanecem lacunas 

importantes, com destaque para o uso da água, a erosão e a perda de solo. Essas lacunas são 

resultantes da falta de tradição em produção de estatísticas ambientais, do fato dos temas 

ambientais serem mais recentes, resultando numa menor disponibilidade de informações para 

a construção necessária de uma abordagem mais completa (IBGE, 2008). 
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Esta lacuna no que concerne ao uso da água certamente está diretamente relacionada 

ao fato de que, segundo Magalhães et al. (2003), no Brasil, durante o século XX, firmaram-se, 

como pilares das políticas públicas, referentes às águas, os indicadores de disponibilidade 

hídrica e os de qualidade da água. O primeiro, responde prioritariamente aos setores de 

energia, irrigação e de abastecimento público, e suas análises se baseiam na relação 

disponibilidade versus demanda (balanço hídrico). Já os indicadores de qualidade da água 

estão relacionados às prioridades do setor de saúde pública. 

 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (2011), os principais índices de 

qualidade da água utilizados pelas diferentes unidades da federação no País atualmente são: o 

Índice de Qualidade das Águas (IQA), Índice de Qualidade da Água Bruta para fins de 

Abastecimento Público (IAP), Índice de Estado Trófico (IET), Índice de Contaminação por 

Tóxicos, Índice de Balneabilidade (IB) e o Índice de Qualidade de Água para a Proteção da 

Vida Aquática (IVA). Vale ressaltar que o Índice de Qualidade das Águas (IAQ) começou a 

ser utilizado no Brasil pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a partir 

de 1975, e atualmente ele é o principal índice de qualidade da água utilizado dentro do 

território nacional. 

 

De acordo com o IBGE (2008), os indicadores da dimensão social, que compõem o 

indicador de desenvolvimento sustentável do País, correspondem, especialmente, aos 

objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à 

justiça social. Os indicadores incluídos nesta dimensão abrangem os temas: população, com 

três indicadores; trabalho e rendimento, com quatro indicadores; saúde, com seis indicadores; 

educação, com três indicadores; habitação, com um indicador e segurança, com dois 

indicadores. Estes indicadores procuram retratar o nível educacional, e a distribuição da 

renda, as questões ligadas à equidade e as condições de vida das populações, apontando o 

sentido de sua evolução recente. 

 

A dimensão econômica, do indicador de desenvolvimento sustentável, trata do 

desempenho macroeconômico e financeiro do País, dos impactos no consumo de recursos 

materiais, na produção e gerenciamentos de resíduos e no uso de energia. É a dimensão que se 

ocupa da eficiência dos processos produtivos e com as alterações nas estruturas de consumo 
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orientadas a uma reprodução econômica sustentável em longo prazo. Os diferentes aspectos 

da dimensão do desenvolvimento sustentável são organizados nos temas Quadro econômicos 

(com quatro indicadores) e padrões de produção e consumo, com oito indicadores (IBGE, 

2008). 

 

A dimensão institucional é a ultima das dimensões que compõe o índice de 

desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolvido pelo IBGE, que será aqui 

simploriamente citada.  Nessa dimensão, são abordadas questões referentes à orientação 

política, capacidade e esforços do governo e da sociedade na implantação das mudanças 

necessárias à efetiva implementação do desenvolvimento sustentável. Os temas abordados na 

dimensão institucional são dois, a saber: Quadro institucional, com dois indicadores e a 

capacidade institucional, com quatro indicadores. Vale ressaltar que alguns temas pertinentes 

a essa dimensão ainda não foram adequadamente equacionadas (IBGE, 2008).  
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2 METODOLOGIA 

O capítulo da metodologia se encontra dividido em cinco tópicos. São eles: 

caracterização da área de estudo; usos consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira; 

usos não consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira; conflito gerado a partir dos 

usos das águas da barragem Poção da Ribeira e índice de sustentabilidade.  

 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

A área de estudo encontra-se na região nordeste do país, na zona agreste do estado de 

Sergipe, mais especificamente entre os municípios de Itabaiana e Areia Branca, é o perímetro 

Irrigado Poção da Ribeira, juntamente com o seu manancial fornecedor de águas, a barragem 

Poção da Ribeira. O perímetro é composto pelos povoados Cajaíba, Dendezeiro, Forno, 

Gandu I, Gandu II, Lagoa do Forno, Mangabeira, Mangueira, Rios das Pedras, São José e 

Várzea da Cancela, pertencentes ao município de Itabaiana. Enquanto que os povoados 

Boqueirão II, Canjinha, Junco, Serra Comprida e Três Bodegas, também conhecido entre os 

moradores como Rio das Pedras, fazem parte do município de Areia Branca (COHIDRO, 

2011). 

 

O perímetro irrigado (Figura 2.1) encontra-se a, aproximadamente, 55 km de Aracaju, 

capital do estado, e a 13 km da sede do municipal de Itabaiana. Em termos de bacia 

hidrográfica, o perímetro encontra-se dentro da bacia do rio Traíras, que faz parte da bacia do 

rio Vaza Barris, que por sua vez, está dentro da região hidrográfica do Atlântico Leste. No 

estado sergipano, quatorze municípios integram parcial ou totalmente a bacia do Vaza Barris, 

sendo os seus principais tributários, pela margem direita, os rios Tinguá e Tejupeba e pela 

margem esquerda, os rios Traíras, Salgado e o Riacho da Lomba (COHIDRO, 2011). 
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Figura 2.1 Planta topográfica com a barragem Poção da Ribeira e os lotes do perímetro irrigado Poção da 
Ribeira. 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

 

 

 

A bacia hidrográfica do rio Traíras (Figura 2.2) possui uma área de 195,34 Km2, e está 

localizada no município de Itabaiana, na região agreste do estado de Sergipe. Dentre os seus 

principais contribuintes, sobressai-se o rio das Pedras, que se origina no Parque Nacional da 

Serra de Itabaiana. Ao longo da bacia, ocorre o predomínio de áreas de pastagem, e a 

agricultura irrigada destaca-se apenas no perímetro irrigado Poção da Ribeira, que tem como 

fornecedor de água a barragem Poção da Ribeira ou barragem da Ribeira (COHIDRO, 2011). 
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Figura 2.2: Mapa hidrológico da bacia hidrográfica do rio Traíras, Sergipe. 

Fonte: Atlas digital sobre os recursos hídricos de Sergipe, 2011. 

 

 

O perímetro irrigado Poção da Ribeira é um projeto de irrigação pública estadual, que 

não contou com intervenção fundiária por parte do governo, entretanto segundo Lopes & 

Mota (1997), ocorreu desapropriação das terras situadas na área de construção da bacia 

hidráulica da barragem, na faixa da adutora, das caixas de passagem e das estações de 

bombeamento. Os estudos iniciais e o de viabilidade econômico e social da área foram 

realizados em 1984. Já o projeto executivo de irrigação foi concluído em 1985, iniciando, na 

sequência, a implantação de obra que foi inaugurada em 1987. A área total do perímetro é de 

1.970 hectares, contando com uma área irrigável de 1.100 hectares, onde prevalece o método 

de irrigação por aspersão convencional, mas também está presente o método de irrigação 

localizada, microaspersão (COHIDRO, 2011). 
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Na área do perímetro prevalece a agricultura familiar em lotes que apresentam, em sua 

grande maioria, área inferior a cinco hectares. Dos 1.100 hectares irrigáveis, existe apenas 

uma área de 506,4055 hectares irrigados, em 2011, distribuídos em 408 lotes. Nos quais são 

cultivados, principalmente, alface, amendoim, batata doce, cebolinha, coentro, couve, feijão 

vargem, hortelã, maxixe, milho verde, pepino, pimentão, quiabo, salsa e tomate (COHIDRO, 

2011). 

 

A administração, a prestação de assistência técnica agronômica e os serviços de 

operação e manutenção no perímetro irrigado Poção da Ribeira são de responsabilidade da 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), 

órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, que 

visando facilitar o processo de administração e prestação de assistência técnica dividiu a área 

do perímetro irrigado em sete setores (Quadro 2.1). De acordo com a Cohidro, o sistema de 

adução é constituído por duas estações de bombeamento (EB – 01 e EB – 02), duas adutoras 

de recalque, duas caixas de passagem (CP – 01 e CP – 02) e dois reservatórios (COHIDRO, 

2011). 

 

 

Quadro 2.1: Setores em que se divide o perímetro irrigado Poção da Ribeira e seus respectivos 

povoados. 

 

Setor Povoados 

1 Cajaíba, Mangueira (parte do povoado) e Várzea da Cancela 

2 Mangabeira (parte do povoado), Junco (parte do povoado) e Serra Comprida (parte do povoado) 

3 Rio das Pedras (parte do povoado), Canjinha, Junco (parte do povoado) e Três Bodegas 

4 Forno (parte do povoado), Rio das Pedras (parte do povoado) e Mangabeira (parte do povoado) 

5 São José, Lagoa do Forno (parte do povoado) e Forno (parte do povoado) 

6 Gandu I, Gandu II, Lagoa do Forno (parte do povoado) e Dendezeiro 

7 Mangueira (parte do povoado), Serra Comprida (parte do povoado) e Boqueirão II 

 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), 2011. 
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Na área do perímetro irrigado, existem cinco associações dos produtores rurais, são 

elas: Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Junco, Associação dos Moradores 

da Cajaíba, Associação dos Produtores Rurais da Comunidade da Mangabeira, Associação 

dos Produtores Rurais da Comunidade de Forno e São José e Associação dos Produtores 

Rurais da Comunidade Lagoa do Forno (COHIDRO, 2011). 

 

A barragem da Ribeira foi construída em 1987, no rio Traíras entre os municípios de 

Campo do Brito e Itabaiana, com o intuito de dar suporte à implantação do perímetro irrigado 

Poção da Ribeira e promover o desenvolvimento local. E a partir de 1998, a Companhia de 

Saneamento de Água de Sergipe (Deso) deu início à captação de água na barragem para fins 

de abastecimento humano. As características batimétricas da barragem Poção da Ribeira 

podem ser observadas no Quadro 2.2 (COHIDRO, 2011). 

 

 

Quadro 2.2: Características batimétricas da barragem Poção da Ribeira. 

 

Localização da barragem  N-8.805.872/E-669.675 

Barramento Terra compacta com seção transversal homogênea 

Altura 26 metros 

Extensão  800 metros 

Volume acumulado 15.838.985,47 m3 

Volume morto 1.032.000 m3 

Bacia hidrográfica 195,34 Km2 

Bacia hidráulica 250 hectares 

Volume regularizado 900 l/s 

Tipo de sangradouro Cana lateral escavado na rocha com soleira de fixação de alvenaria de pedra 

Extensão do sangradouro 80 metros 

Rio barrado Traíras 

Área inundada 181, 0964 hectares 

Perímetro 21.837,00 metros 

 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), 2011. 
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2.2 Usos consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira 

Os dois principais usos consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira se 

referem ao uso na agricultura irrigada e no abastecimento para fins de consumo humano. O 

volume de água captada para ser usado na agricultura irrigada foi calculado com base nos 

relatórios diários de funcionamento dos conjuntos de motor bomba da Estação de 

Bombeamento 02 (EB 02), fornecidos pela Cohidro. O valor do volume de água bombeado 

pela EB 02, Figura 2.3, foi utilizado por ser a estação responsável por bombear toda a água 

utilizada na agricultura irrigada do perímetro Poção da Ribeira.  

 

 

 

Figura 2.3: Estação de Bombeamento 02 do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

 

A partir da análise dos relatórios diários de funcionamento da EB 02, em 2011, foram 

obtidas informações referentes à hora de início e término do funcionamento de cada conjunto 

motor bomba, o número de conjuntos motor bomba em funcionamento e à vazão das bombas. 

De posse das referidas informações, foi calculado o volume de água bombeado diariamente, 
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multiplicando-se o número de horas de funcionamento de cada conjunto motor bomba pelo 

valor da vazão de cada um dos conjuntos. Desse modo, foi obtido o volume total de água 

bombeada em cada um dos meses do ano de 2011, em que funcionou o sistema de irrigação.  

 

Os valores mensais do volume de água captada para fins de abastecimento humano, no 

ano de 2011, foram fornecidos pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Assim 

como o número de pessoas diretamente beneficiadas pelo recurso hídrico, captado da 

barragem Poção da Ribeira.  

 

A fim de conhecer melhor os principais usuários, em termo quantitativo, foram 

aplicadas entrevistas aos irrigantes visando obter informações referentes ao uso dado à água 

bombeada para os lotes. Como também, conhecer questões ligadas à dimensão social, 

econômica e ambiental, vivenciadas pelos irrigantes na área do perímetro. As questões que 

compõem o roteiro da entrevista efetuado encontram-se no apêndice A.  

 

O tamanho da amostra foi definido considerando o procedimento estatístico citado em 

Gomes (2002), e representado a seguir pela equação 2.1. Vale ressaltar que o erro estatístico 

considerado foi de 10%, para que o trabalho pudesse ser exequível dentro do intervalo de 

tempo disponível e por ser o referido erro aceito na realização de trabalhos científicos. 

 

                    (2.1)     (    )                             
 

Em que: 

M = Tamanho da amostra (número de lotes); 

P = População (Número de lotes irrigados no perímetro irrigado Poção da Ribeira); 

Ea = Erro estatístico. 
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Os irrigantes de oitenta e um lotes foram entrevistados entre os meses de maio e junho 

de 2012. Sendo que, as entrevistas foram realizadas obedecendo a dois critérios. O primeiro é 

que o irrigante a ser entrevistado fosse escolhido aleatoriamente, objetivando, assim, evitar 

tendenciosismo, durante a execução do trabalho de campo, que pudesse vir a comprometer os 

resultados obtidos. Já o segundo critério utilizado foi o de que na composição final da amostra 

deveriam estar presentes pelo menos dois irrigantes de cada um dos povoados que constituem 

o perímetro irrigado. Este último critério foi adotado na tentativa de captar características 

peculiares aos irrigantes de cada povoado, a fim de tornar os dados produzidos os mais 

representativos possíveis da realidade do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

 

2.3 Usos não consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira 

Em decorrência de visitas ao reservatório da barragem Poção da Ribeira foi constatada 

a existência, no reservatório, da prática da pesca artesanal, da piscicultura e do uso das águas 

para fins de lazer de contato primário e secundário. Por considerar os usos para a piscicultura 

e para o lazer como de maior potencial impactante nas dimensões social, econômica e 

ambiental, apenas esses dois usos foram abordados no presente trabalho. 

 

Foram realizadas entrevistas com os donos de estabelecimentos comerciais (bares), 

situados às margens da barragem Poção da Ribeira e com o presidente da Associação de 

Criadores de Peixe da Barragem de Campo do Brito (Asperbrito). 

 

A entrevista realizada com os donos de bares teve por finalidade a identificação e 

caracterização dos mesmos e da dinâmica das atividades de lazer desenvolvidas no 

reservatório. Nas margens da barragem, foi constatada a existência da estrutura física, em 

alvenaria, de quinze bares, sendo doze nas margens do município de Campo do Brito e três 

localizados nas margens do povoado Várzea da Cancela, em Itabaiana. No entanto, cinco 

deles encontram-se com suas atividades paralisadas, desde o ano de 2010, ficando o tamanho 

do universo amostral igual a dez estabelecimentos. O tamanho da amostra foi definido 

segundo a equação 2.1 e considerando o erro estatístico de 10%. 
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Com a intencionalidade de conhecer melhor a atividade da piscicultura desenvolvida 

nas águas da barragem Poção da Ribeira, considerou-se ser necessário entrevistar, para tanto, 

apenas o presidente da Asperbrito. Já que, não é objetivo desse trabalho conhecer de forma 

mais ampla os participantes da associação e sim a atividade que a instituição desenvolve 

usando os recursos hídricos da barragem, ou seja, a finalidade é a identificação e a 

caracterização da piscicultura praticada no reservatório da barragem.  

 

As questões que compõem o roteiro das entrevistas efetuadas com os donos de bares e 

com o presidente da Asperbrito encontram-se, respectivamente, nos apêndices B e C. 

 

 

2.4 Conflito gerado a partir dos usos das águas da barragem Poção da Ribeira 

A existência de conflitos, decorrentes dos usos consultivos das águas da barragem 

Poção da Ribeira, foi examinada a partir da análise da relação existente entre a 

disponibilidade dos recursos hídricos do reservatório e da demanda no ano de 2011. Na 

análise da disponibilidade de água se considerou o volume útil acumulado na barragem Poção 

da Ribeira e as contribuições mensais efetuadas pela precipitação na área do perímetro, que 

foram determinadas através da utilização do modelo hidrológico SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool).   

 

De acordo com Neitsch et al. (2005), o SWAT é um modelo que permite simular 

diferentes processos físicos na bacia hidrográfica como, a evapotranspiração, infiltração, 

escoamento de água, entre outros, com o objetivo de analisar os impactos das alterações no 

uso do solo, sobre o escoamento (superficial e subterrâneo), produção de sedimentos e 

qualidade de água em bacias hidrográficas não instrumentadas. Com esse modelo é possível 

simular diferentes cenários de uso do solo, permitindo, desta forma, analisar o escoamento de 

água e a produção de sedimentos de forma espacial e distribuída na bacia. 

 

A escolha desse modelo hidrológico se justifica pelo fato do mesmo ser especializado, 

amplamente utilizado por pesquisadores e técnicos para o estudo de bacias hidrográficas, 
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sendo recomendado Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e ser confiável em previsões em estudos hidrológicos com carência de 

informações sobre vazão do rio. 

 

O ciclo hidrológico é simulado pelo SWAT baseado na equação 2.2 do balanço 

hídrico, a seguir: 

 

 

(2.2) 

         ∑                                
    

 

 

Em que:     = Quantidade total de água no solo (mm);     = Quantidade inicial de água no solo (mm);   = Tempo em dias;         = Precipitação diária no dia i (mm);     = Escoamento superficial no dia i (mm); 

ETP = Evapotranspiração total diária no dia i (mm);       = Quantidade de água que entra e é armazenada no solo no dia i (mm);      = Vazão de retorno no dia i (mm) (gerada para o rio);  

 

 

O consumo de água pela agricultura irrigada foi analisado considerando-se o volume 

consumido em 2011, e o volume que deveria ter sido fornecido aos irrigantes, segundo a 

análise da área plantada por cada cultura, o valor do Kc e da Eto. O volume captado para fins 

de consumo humano foi fornecido pela Deso.  
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A Cohidro possui no perímetro, junto à estação agrometeorológica, um tanque classe 

A, através do qual foram registrados os valores diários de evaporação no decorrer de 2011. Os 

valores fornecidos foram somados adquirindo os valores mensais que foram multiplicados 

pelo coeficiente de tanque 0,8. Os valores obtidos foram multiplicados pelo valor da bacia 

hidráulica da barragem, obtendo-se assim os volumes mensais de água perdidos por 

evaporação.  

   

Segundo GANGOPADHYAYA et al. (1966), o método do tanque Classe A é o mais 

comum para estimar a evaporação em lagos, consistindo sua aplicação na multiplicação de um 

coeficiente de tanque, que relaciona a evaporação no tanque com o lago, pelo valor medido da 

evaporação no tanque. O uso do tanque Classe A, além de aplicável à estimativa da 

evaporação em lagos ou reservatórios já existentes, é também utilizado para a elaboração de 

projetos de construção de novos reservatórios. Esses autores fazem algumas considerações 

quanto aos aspectos climáticos que podem afetar o coeficiente do tanque Classe A na 

estimativa da evaporação em lagos. O coeficiente 0,7 é utilizado no caso em que as 

temperaturas do ar e da água no tanque são iguais, enquanto em climas quentes e áridos, 

quando a temperatura média da água é menor que a do ar, aplica-se o coeficiente 0,6. Em 

regiões úmidas, quando a temperatura da água no tanque for maior que a do ar, deve ser 

utilizado o coeficiente 0,8. 

 

A existência de conflito entre os usos não consultivos foi constatada a partir de 

informações fornecidas pelo presidente da Asperbrito durante a entrevista, efetuada com o 

objetivo de conhecer e caracterizar a piscicultura praticada no reservatório da barragem. 

Mediante a realização do trabalho de campo foi constatado a existência de irregularidades, do 

ponto de vista legal, na área do reservatório e nas suas proximidades, a partir de então foi 

efetivada um levantamento junto a promotoria pública da comarca de Itabaiana, para verificar 

a existência de alguma ação do órgão público, na referida área.  

 

 

 

 



Capítulo II - Metodologia                                                                                                                                     57 

2.5 Índice de sustentabilidade 

2.5.1 Metodologia adotada para calcular o índice de sustentabilidade 

A metodologia adotada para determinar o valor do índice de sustentabilidade, no 

perímetro irrigado Poção da Ribeira, foi a de Calorio (1997), citada em Daniel, O. et al 

(2001). A qual foi criada para permitir o cálculo do índice de sustentabilidade a partir da 

utilização de gráficos do tipo radar. 

 

A vantagem de utilizar a metodologia de Calorio (1997), é que ela possibilita a 

representação de todo um conjunto de indicadores mensurados, para um determinado sistema, 

em um único diagrama, independente das unidades de medida dos diferentes indicadores 

utilizados. Pois, à medida que os indicadores passam pelo processo de padronização adquirem 

o mesmo peso relativo na composição do índice de sustentabilidade. Esse é um fator 

importante por eliminar a subjetividade na atribuição de um peso, por parte do pesquisador, 

para cada indicador componente do índice de sustentabilidade. 

 

Na escolha da metodologia também se considerou a sua aplicabilidade, ou seja, ela 

poder ser aplicada as mais diversas situações estudadas desde que se tenha o valor dos 

indicadores analisados, não se restringindo a um caso específico. Sem contar que o 

procedimento matemático usado para calcular o valor do índice é relativamente simples. 

 

Na determinação do índice de sustentabilidade, após a obtenção dos valores dos 

indicadores selecionados, foram realizadas quatro etapas, são elas: a padronização dos valores 

dos indicadores utilizados; a obtenção do ângulo formado entre dois indicadores adjacentes; o 

cálculo da área de cada um dos triângulos identificado no gráfico e por último o cálculo do 

índice de sustentabilidade. 

 

1ª Etapa: Foi realizada a padronização dos valores dos indicadores utilizados para 

eliminar os efeitos de escala e de unidade de medidas diferentes. Assegurando que cada um 

deles tenha o mesmo peso relativo na determinação do índice. Para tanto, utilizou-se a 

equação 2.3.  
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(2.3)              ̅   

 

Em que:      Valor do indicador   padronizado;     Valor original do indicador  ;  ̅   Valor médio de todos os indicadores;    Desvio padrão para todos os indicadores; 

5 = Constante acrescentada por Calorio (1997). 

 

Durante a realização da adimensionalização dos valores dos diferentes indicadores o 

valor da constante acrescentada por Calorio foi substituído por 550, para evitar a presença de 

valores negativos.  

 

2ª Etapa: Foi realizado o cálculo para a obtenção do ângulo formado entre dois 

indicadores adjacentes, utilizando para tanto a equação 2.4.  

 

(2.4) 

               

 

Em que:    Ângulo formado entre dois indicadores, em radianos;    Número total de indicadores;     ⁄   Fator de transformação de graus em radianos. 
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3ª Etapa: Foi realizado o cálculo da área de cada triângulo identificado no gráfico, a 

partir do valor padronizado de dois indicadores adjacentes, utilizando o ângulo definido na 

segunda etapa. Para determinar a área de cada triângulo foram utilizadas as equações 2.5, 2.6 

e 2.7. A equação 2.5 foi usada para determinar o lado desconhecido do triângulo. A equação 

2.6 foi utilizada para determinar o semiperímetro do triângulo e a equação 2.7 foi empregada 

para calcular a área do triângulo. 

 

(2.5) 

    √                                         

 

Em que:     Lado desconhecido do triângulo;      Valor padronizado do indicador  ;         Valor padronizado do indicador     ;    Ângulo formado entre os indicadores   e     . 

 

(2.6) 

                       

 

Em que:     Semiperímetro do triângulo;                São os lados do triângulo; 
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(2.7) 

    √                                     

 

 

Em que:      Área do triângulo;     Semiperímetro do triângulo;      Valor padronizado do indicador  ;         Valor padronizado do indicador     ;     Lado desconhecido do triângulo. 

 

 

4ª Etapa: Foi realizado o cálculo do índice de sustentabilidade, utilizando como base 

na equação 2.8. 

 

(2.8) 

    ∑   
    

     Índice de sustentabilidade; ∑         Somatório das áreas de todos os triângulos formados.  
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2.5.2 Indicadores que compõe o índice de sustentabilidade 

Os onze indicadores usados na construção do índice de sustentabilidade estão 

divididos nas três dimensões da sustentabilidade, sendo três na dimensão social, dois na 

dimensão econômica e seis na dimensão ambiental. Todos os indicadores estão de forma 

direta ou indiretamente ligados aos usos das águas da barragem Poção da Ribeira. 

 

 

2.5.2.1 Indicadores da dimensão social  

Na dimensão social foram selecionados indicadores referentes ao setor de educação, 

segurança e saúde pública, são eles: percentual de vagas ocupadas por alunos nas unidades de 

ensino do perímetro irrigado Poção da Ribeira; percentual de ocorrências policiais na área do 

perímetro irrigado em relação à zona rural dos municípios em que está localizado o perímetro 

irrigado e a razão entre o número de irrigantes que bebem a água distribuída pela Deso e os 

que têm acesso a mesma.  

 

# Indicador do setor da educação: Percentual de vagas ocupadas por alunos nas unidades 

de ensino do perímetro irrigado Poção da Ribeira  

Para a confecção desse indicador foi necessário realizar o levantamento de 

informações junto à Secretaria de Estado da Educação (SEED) e às Secretarias de Educação 

do Município de Itabaiana e de Areia Branca, já que os povoados que compõem o perímetro 

fazem parte de ambos os municípios do agreste sergipano. As informações requeridas das 

secretarias de educação, para o ano letivo de 2011, foram referentes ao número de unidades de 

ensino existentes na área do perímetro irrigado; ao número de alunos matriculados por série e 

ou ano do ensino básico, ao número de salas de aula existentes em cada unidade de ensino e o 

turno de funcionamento das escolas.  

 

As secretarias municipais de educação não possuíam informação referente à 

quantidade de vagas ofertadas pelas suas unidades de ensino no ano letivo de 2011. Sendo 

assim, foi necessário desenvolver uma metodologia para estipular o número máximo de vagas 

que poderia ter sido ofertada pelas unidades de ensino, em 2011, considerando sua 
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infraestrutura básica. A metodologia desenvolvida para determinar o número de vagas se 

encontra descrita de forma detalhada no apêndice D. O número de vagas disponibilizado na 

área do perímetro irrigado pela Secretaria Estadual da Educação de Sergipe foi fornecido por 

intermédio da Diretoria Regional de Educação 03 (DRE’ 03). 

 

Ao estabelecer os critérios para calcular o número de vagas existentes nas unidades de 

ensino do perímetro e de ter definido a quantidade das vagas, foi estabelecido que o valor do 

indicador fosse calculado através da razão entre o número de crianças matriculadas em todas 

as unidades de ensino, pelo número de vagas ofertadas. 

 

Esse indicador, por possuir um valor considerado de fundamental importância para a 

geração de informações sobre o que ocorre nas unidades de ensino, foi criado a fim de compor 

o índice de sustentabilidade. Já que os resultados podem expor a necessidade da ampliação 

das vagas, como também, podem mostrar uma considerável sobra de vagas, indicando a 

necessidade de se realizar uma pesquisa junto à comunidade da área para identificar a razão 

de tal fato. Podendo resultar, por exemplo, na constatação da redução da quantidade de 

crianças na idade escolar; na rejeição da comunidade às unidades de ensino devido à 

qualidade da infraestrutura educacional ou dos profissionais da educação que atuam na área; 

ou a incompatibilidade entre as séries ofertadas e a necessidade da comunidade, etc. 

 

 

# Indicador do setor da segurança: percentual de ocorrências policiais na área do 

perímetro irrigado em relação à zona rural dos municípios em que estar localizado o 

perímetro irrigado. 

Para realizar a produção do indicador, relacionado ao setor de segurança, foram 

efetuadas visitas à delegacia regional de Itabaiana e a delegacia de Areia Branca, a fim de 

obter informações referentes ao número total de ocorrências policiais registradas no ano de 

2011, em ambos os municípios. Como também, foi executado o levantamento da quantidade 

de ocorrências policiais registradas em cada um dos povoados que compõe o perímetro 

irrigado Poção da Ribeira.  
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Diante dos dados obtidos, o valor do indicador foi determinado através da razão entre 

o número de ocorrências policiais registradas na área do perímetro pela soma do número de 

ocorrências policiais registradas na zona rural dos municípios de Itabaiana e Areia Branca. As 

ocorrências policiais da zona urbana de ambos os municípios não foram utilizadas na 

determinação do indicador, por ser constatado, nos dados obtidos, que nas cidades o número 

de ocorrências é bastante superior aos da zona rural. E por entender que as condições 

organizacional, social e econômica das cidades são diferentes das encontradas nos povoados e 

acreditar que o resultado do indicador será mais representativo, uma vez que seu valor seja 

determinado através da razão entre números referentes à área do perímetro e à zona rural dos 

municípios, do que, entre a razão dos números do perímetro e da zona urbana e rural dos 

municípios em questão.  

 

No perímetro e nas margens do reservatório da barragem, existe uma grande dinâmica 

no fluxo de mercadorias, capital financeiro e pessoas, o que faz do local um chamariz para a 

prática de ações criminosas. Nesse contexto, o presente indicador se apresenta como uma 

ferramenta fundamental para dar embasamento no pedido, se necessário, de maior empenho 

por parte das autoridades competentes no policiamento da região.  

 

 

# Indicador do setor da saúde: razão entre o número de irrigantes que bebem a água 

distribuída pela Deso e os que têm acesso a mesma 

Os dados utilizados na construção deste indicador foram obtidos através das 

entrevistas realizadas com os irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. Portanto, esses dados 

referem-se a uma amostra da população e não à sua totalidade. Vale salientar que o processo 

estatístico usado para determinar o tamanho da amostra se encontra devidamente especificado 

no item 2.2 deste capítulo.   

 

O cálculo do valor do indicador foi realizado através da divisão do número de 

irrigantes que utilizam a água distribuída pela Deso para beber, pelo número de agricultores 

que tem acesso à água distribuída pela empresa de saneamento. 
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Esse indicador foi incluído na composição do índice de sustentabilidade, por ser o 

consumo de água tratada essencial para se evitar a proliferação de inúmeras doenças, 

transmitidas via ingestão de água não tratada. Além do que o resultado do indicador pode 

suscitar a necessidade de realizar estudos junto à comunidade a fim de verificar possíveis 

razões que levam a comunidade a não consumir a água distribuída pela Deso, como também, 

pode alertar para a necessidade de se programar campanhas com a comunidade de irrigantes, 

sobre os diferentes métodos caseiros de tratamento de água e de sua importância para a 

manutenção da saúde. 

 

 

2.5.2.2 Indicadores da dimensão econômica   

Na dimensão econômica, foram selecionados dois indicadores, o primeiro escolhido 

foi a renda per capita gerada a partir do desenvolvimento das atividades da agricultura 

irrigada, dos estabelecimentos comerciais (bares), situados às margens do reservatório Poção 

da Ribeira, e da piscicultura, uma vez que, o uso das águas da barragem é indispensável para a 

realização das atividades citadas. O segundo indicador escolhido foi a renda gerada pela 

agricultura irrigada somada à renda da piscicultura, dividida pela quantidade de alimento, 

medida em toneladas, produzida a partir de ambas as atividades. 

 

 

# Renda per capita  

O fluxo de capital envolvido nos processos de captação, tratamento e distribuição de 

água pela Deso não foi considerado porque a empresa não paga pela água retirada do 

reservatório, nem cobra dos cidadãos o recurso. Sendo a taxa cobrada pela empresa referente 

ao custo de captação, tratamento e distribuição da água.  

 

O montante adquirido com a venda da produção agrícola do perímetro irrigado, no ano 

de 2011, foi fornecido pela Cohidro, assim como o número de pessoas beneficiadas 

diretamente pela atividade da agricultura irrigada, desenvolvida na área de estudo. 
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A renda dos bares foi calculada através das informações obtidas com as entrevistas 

realizadas com os donos dos estabelecimentos, assim como, o número de pessoas diretamente 

beneficiadas. A forma de realização do cálculo da renda per capita dos bares se encontra 

devidamente explicada no apêndice D. 

 

A Asperbrito forneceu os dados referentes à quantidade de pessoas beneficiadas pela 

piscicultura, ao número de toneladas de tilápias, comercializadas em 2011, e ao preço da 

tonelada do peixe comercializado. 

 

O valor da renda per capita foi determinado através da soma dos valores financeiros, 

gerados a partir das atividades mencionadas acima, dividido pelo número de pessoas 

beneficiadas pelas atividades.  

 

Esse indicador é interessante para compor o índice de sustentabilidade, por permitir a 

visualização dos benefícios financeiros advindos do uso dos recursos hídricos da barragem. 

Sem contar que o seu resultado pode ser usado como forma de sensibilizar os que dependem 

das águas da barragem, na tentativa da adoção de práticas que venham a aperfeiçoar o uso das 

águas, mantendo no mínimo o padrão de qualidade determinado em lei para o recurso, a fim 

de que seus usuários possam usufruir dele de forma a garantir o elemento vital das atividades 

que desempenham e da qual provém sua renda. 

 

 

# Razão entre a renda gerada pela agricultura somada a renda da piscicultura, dividida 

pela quantidade de alimento, produzida a partir de ambas as atividades.  

O número que representa o indicador foi determinado a partir da divisão da renda 

gerada através das atividades da piscicultura e da agricultura irrigada dividida pela quantidade 

de alimento produzido a partir de ambas as atividades, no ano de 2011. A forma de obtenção 

dos valores da renda das duas atividades foi descrita no indicador renda per capita. Já as 

informações referentes às toneladas de alimentos produzidas, por ambas as atividades, foram 

fornecidas pela Cohidro e pela Asperbrito. 
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O valor apontado pelo indicador pode ser utilizado para inferir a agregação de valor 

financeiro à produção após a introdução de uma nova tecnologia e ou novas técnicas de 

trabalho, que visem a aumentar a qualidade do alimento produzido, a produtividade, etc.  

 

 

2.5.2.3 Indicadores da dimensão ambiental   

Na dimensão ambiental, foram selecionados indicadores referentes ao volume de água 

captado da barragem, aos seus benefícios e à qualidade do recurso hídrico. São eles: razão 

entre o volume de água captado da barragem pelo número de pessoas beneficiadas; razão 

entre o consumo de água pela irrigação e a quantidade de alimento produzido; razão entre a 

quantidade de água aplicada pela quantidade de recurso hídrico necessário para satisfazer as 

necessidades das plantas cultivadas; demanda bioquímica de oxigênio; condutividade elétrica 

e número de coliformes termotolerantes. 

 

 

# Razão entre o volume de água captado da barragem pelo número de pessoas beneficiadas 

Os dados referentes ao volume de água captado da barragem, usados na confecção do 

indicador, dizem respeito aos recursos hídricos captados pela Cohidro, usados na agricultura 

irrigada, e os captados pela Deso, para fins de consumo humano. A forma de obtenção dos 

valores do volume de água bombeado pela Deso e Cohidro se encontra devidamente explicada 

no item 2.2 desse capítulo. Já os valores referentes à quantidade de pessoas beneficiadas 

foram informados pelos dois órgãos governamentais. 

 

O indicador foi adotado para compor o índice de sustentabilidade por entender que o 

seu valor é capaz de apontar o reflexo do uso de equipamentos, que visam a reduzir a 

utilização excessiva de água na irrigação ou a implantação de medidas de caráter educativo 

que tornem o consumo do recurso hídrico mais eficiente por parte da população, em suas 

residências ou até mesmo na agricultura irrigada. Enfim, se o valor do indicador, ao longo de 

certo intervalo de tempo, sofre grandes aumentos, sem que haja aumento na área plantada ou 

na quantidade de pessoas que recebem o recurso distribuído pela Deso, certamente, as águas 
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da barragem estarão sendo empregadas de forma a não observar o preceito do uso racional e 

consciente dos recursos naturais.  

 

 

# Razão entre o consumo de água pela irrigação e a quantidade de alimento produzido 

As informações necessárias para determinar o valor do indicador é o volume de água 

bombeada da barragem para fins de irrigação, que foi obtido conforme o item 2.2, e a 

quantidade de alimento produzido, a qual foi fornecida pela Cohidro. O valor do indicador foi 

calculado através da divisão do volume de água utilizado no processo produtivo pela 

quantidade de alimento produzido.  

 

O resultado do indicador pode contribuir na análise da eficácia do uso dos recursos 

hídricos na produção de alimentos. Como também, pode ser usado para fornecer o resultado 

de medidas implantadas com a intenção de reduzir o consumo de água e manter ou aumentar a 

quantidade de alimentos produzidos. Portanto, esse, assim como os demais indicadores 

adotados, é extremamente importante na composição do índice de sustentabilidade. 

 

 

# Razão entre a quantidade de água aplicada na irrigação pela quantidade de recurso 

hídrico necessário para satisfazer as necessidades das plantas cultivadas  

A quantidade de água aplicada foi considerada igual ao volume bombeado pela EB 02, 

em 2011, cujo valor foi determinado conforme procedimento descrito no item 2.2 desse 

capítulo. Já o cálculo do volume de água que seria necessário aplicar no solo, para satisfazer 

as necessidades das plantas cultivadas, foi realizado a partir da determinação da 

evapotranspiração das diferentes culturas cultivadas no perímetro irrigado, para tanto foi 

realizada a estimativa da evapotranspiração de referência (Eto) para a região do perímetro 

Poção da Ribeira no ano de 2011.  

 

A Eto foi calculada com base nas informações de temperatura máxima, mínima e 

média, velocidade do vento, umidade relativa média do ar e horas de sol. O referido conjunto 
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de dados foi registrado através de uma estação agrometeorológica convencional, Figura 2.4, 

de propriedade da Cohidro, localizada dentro da área do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

 

Figura 2.4: Estação agrometeorológica convencional do perímetro Poção da Ribeira. 

 

No cálculo da Eto, foi utilizada a equação de FAO Penman-Monteith (Equação 2.9), 

por ser recomendada pelo boletim FAO 56, por ter bases físicas sólidas e por incorporar 

explicitamente parâmetros fisiológicos e aerodinâmicos, a fim de se efetivar os cálculos foi 

empregando o software EtoCALC. 

 

(2.9) 
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Em que:      Evapotranspiração de referência (mm/dia); 

Rn = Saldo de radiação à superfície (MJ/m2.dia); 

G = Fluxo de calor no solo (MJ/m2.dia); 

T = Temperatura do ar (ºC);     Velocidade do vento a 2 m de altura (m/s);          Déficit de pressão de vapor (kPa);     Declividade da curva de pressão de vapor de saturação (kPa/ºC);    Calor latente de evaporação (MJ/kg);    Constante psicrométrica (kPa/ºC); e     Constante psicrométrica modificada (kPa/ºC). 

 

 

O cálculo da evapotranspiração da cultura (Etc) foi realizado multiplicando os valores 

da Eto pelo Kc de cada uma das culturas plantadas no perímetro em 2011. Os valores do Kc 

das culturas de alface, amendoim, batata doce, cebolinha, coentro, couve, feijão vargem, 

hortelã, milho verde, pepino, pimentão, salsa e tomate foram consultados no Quadro 12 do 

boletim FAO 56. O valor do Kc utilizado para a cultura do maxixe foi o do melão, uma vez 

que os dois pertencem ao mesmo gênero na classificação biológica e o valor do Kc para o 

maxixe não está presente no FAO 56. O valor do Kc do quiabo utilizado foi o determinado 

por Paes et al. (2012), uma vez que o Kc desta planta também não está presente no boletim 

FAO 56. 

 

O valor do Kc das culturas oscilam ao longo do desenvolvimento fenológico da planta, 

assumindo três valores básicos, conhecidos na literatura como Kc inicial, Kc médio e Kc 

final. Considerando que não se dispõe de informações referentes à data do plantio e da 

colheita de cada uma das diferentes culturas plantadas em 2011 no perímetro e que, entre os 
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agricultores, a data do plantio de uma mesma cultura é diferente, constatou-se a 

impossibilidade de se utilizar os diferentes valores do Kc para cada fase do desenvolvimento 

fenológico dos diferentes cultivares. Em decorrência do constatado, optou-se por se usar 

apenas os valores referentes ao Kc médio, já que este valor representa o estado máximo de 

desenvolvimento fenológico das culturas. 

 

O volume de água que deveria ter sido fornecido para satisfazer as necessidades das 

culturas foi determinado através da multiplicação da área irrigada de cada uma das culturas 

pelos seus respectivos valores da ETc. Os dados referentes à área plantada por cada cultura, 

em 2011, foram fornecidos pela Cohidro.  

 

A informação produzida por este indicador é de fundamental importância para 

verificar a necessidade de se implantar medidas que visem ao uso racional e eficiente dos 

recursos hídricos da barragem Poção da Ribeira, junto aos irrigantes, assim como, pode ser 

utilizada para analisar os resultados obtidos a partir das medidas implantadas. Essa 

informação também contribui para melhorar a produção, uma vez que o uso de quantidades 

adequadas de água influencia diretamente na produtividade das diferentes culturas, evita o 

carreamento de parte do solo, etc. Por essas razões é que este indicador foi selecionado para 

fazer parte do índice de sustentabilidade. 

 

 

# Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO foi selecionada como um dos indicadores da qualidade da água do reservatório 

da barragem Poção da Ribeira, porque o seu valor é capaz de indicar a quantidade de oxigênio 

disponível na água para a vida aquática. O resultado deste indicador é fundamental, dentre 

outras coisas, para a realização da atividade da piscicultura, desenvolvida na barragem. O 

valor da DBO utilizado foi o do ponto três, que consta no relatório de fiscalização Ambiental 

nº 178/2011 da Adema. 
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# Condutividade Elétrica (CE) 

A condutividade elétrica foi selecionada, como um dos indicadores que compõe o 

índice de sustentabilidade, porque o seu conhecimento é indispensável para a realização do 

uso consciente da água da barragem na prática da agricultura irrigada. Pois, segundo Almeida 

(2010), o principal agente causador da salinização do solo é a qualidade da água usada no 

processo de irrigação, ou seja, a salinização do solo, dentre outros fatores, depende do valor 

da CE apresentado pela água usada na irrigação. O procedimento da coleta da amostra de 

água para análise da CE estar descrito no apêndice E. 

 

 

# Coliformes termotolerantes 

Nas águas do reservatório da barragem Poção da Ribeira, desenvolvem-se atividades 

de lazer de contato primário e secundário, o que torna essencial o conhecimento do número 

provável de coliformes termotolerantes presentes nas águas, uma vez que a quantidade desses 

organismos é utilizada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) como um 

parâmetro para definir a balneabilidade das águas. O procedimento da coleta de água se 

encontra descrito no apêndice E.  
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3 USOS CONSULTIVOS DAS ÁGUAS DA BARRAGEM POÇÃO DA RIBEIRA 

Nesse capitulo, encontram-se expostas informações sobre a captação e uso dos 

recursos hídricos da barragem Poção da Ribeira para fins de consumo humano, para a prática 

da agricultura irrigada e questões ligadas à dimensão social, econômica e ambiental 

vivenciadas pelos irrigantes do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

 

3.1 Captação de água para fins de consumo humano 

A Companhia de Saneamento de Água de Sergipe (Deso) é responsável por realizar a 

captação, o tratamento e a distribuição da água da barragem Poção da Ribeira. O processo de 

captação da água da barragem é controlado da Estação de Tratamento de Água (ETA) na 

cidade de Itabaiana, por meio de um sistema computadorizado, ficando o sistema de motor 

bomba no prédio UTR-14.0, Captação Cajaíba, localizado no fundo do paredão da barragem, 

ao lado da Estação de Bombeamento 01 (EB 01) da Cohidro. O sistema de captação possui 

uma capacidade de cerca de noventa e cinco litros por segundo (DESO, 2011). 

 

A captação de água no reservatório da barragem ocorre no mesmo ponto, tanto para 

irrigação como para o consumo humano, sendo que a adutora que realiza o procedimento é de 

propriedade da Cohidro. O volume de água captada no reservatório da barragem sofreu 

pequenas variações ao longo dos diferentes meses em 2011, como mostra o Quadro 3.1, nele é 

possível observar também o volume médio mensal de água captada da barragem nos últimos 

dez anos (2002 a 2011). 
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Quadro 3.1: Volume de água captada do reservatório da barragem Poção da Ribeira em 2011, 

juntamente com os valores mensais médios dos volumes captados nos últimos dez anos. 

 

Meses Volume captado em 
2011 (m3) 

Volume médio captado nos 
últimos dez anos (m3) 

Janeiro 11.400 11.547 

Fevereiro 10.640 10.777,2 

Março 11.780 11.931,9 

Abril 11.400 11.547 

Maio 11.780 11.931,9 

Junho 11.400 10.914 

Julho 11.780 11.060,8 

Agosto 11.780 11.277,8 

Setembro 10.800 12.060 

Outubro 10.800 12.180 

Novembro 10.800 12.180 

Dezembro 11.160 12.586 

Total 135.520 139.993,6 

 

 

Fonte: Companhia de Saneamento de Água de Sergipe, 2012. 

 

A água captada é conduzida para a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Cajaíba, 

Figura 3.1, onde passa por um processo de análise de qualidade e na sequência é efetuado o 

tratamento do recurso hídrico, que ocorre em duas etapas, a clarificação e o tratamento final. 

Na clarificação, ocorrem à adição de sulfato de alumínio e o processo de filtragem, ambos 

realizados para remover parte das impurezas da água. Já no tratamento final, são adicionados 

à água, cloro a fim de eliminar microrganismos vivos, e flúor visando a reduzir a incidência 

de cárie dentária na população e quando necessário se aplica cal ou barrilha para ajustar o 

valor do pH da água (DESO, 2011). 
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Figura 3.1: Estação de Tratamento de Água da Cajaíba, Itabaiana/Sergipe. 

 

A água tratada é distribuída para parte da população da região agreste do estado de 

Sergipe, beneficiando, aproximadamente, quarenta e sete mil pessoas, distribuídas em quatro 

cidades e vinte e nove povoados. As cidades e os povoados beneficiados pelo recurso hídrico 

se encontram identificados no Quadro 3.2 (DESO, 2011).  

 

Quadro 3.2: Cidades e povoados beneficiados com as água da barragem Poção da Ribeira, 

tratadas e distribuídas pela Deso. 

 

Cidades Povoados 

Campo do Brito Garangau, Caatinga Redonda, Gameleira, Tapera da Serra, Brito Velho, Arrudiador, Poço 
Cumprido, Terra Vermelha, Tabua e Boa Vista 

Itabaiana Queimadas, Terra Dura, Dendezeiro, São José, Mangabeira, Gandú I e II, Mundo Novo, 
Lagamar, Lagoa do Forno, Matapoã, Cabeça do Russo, Prensa e Serra 

Macambira Barro Preto, Lagoa Seca, Tapera e Sobrado 

São Domingos Cercado 

 

Fonte: Companhia de Saneamento de Água de Sergipe, 2012. 
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Ao se analisar os volumes médios mensais dos recursos hídricos captados pela Deso, 

nos últimos dez anos, é possível constatar que, nos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro, os valores de captação são superiores aos dos demais meses do ano. No entanto, 

em 2011, os referidos meses apresentaram valores inferiores aos da média para o mesmo 

período, sendo a diferença de aproximadamente mil e duzentos metros cúbicos em cada um 

dos referidos meses. Como também, o quantitativo da maioria dos meses de 2011 foram 

inferiores aos valores médios apresentados para a última década. 

 

A diferença de consumo constatada, a partir dos valores dos volumes médios dos 

últimos dez anos, é uma informação de fundamental importância por revelar o período do ano 

em que ocorre o maior consumo dos recursos hídricos da barragem pela Deso. Da mesma 

forma que pode vir a contribuir na implantação de um sistema de gestão do recurso, uma vez 

que nessa mesma época do ano, a Cohidro realiza a captação de volumes consideráveis de 

água destinados à irrigação, o que pode vir a ocasionar um conflito entre os diferentes usos 

consultivos. 

 

De acordo com as informações contidas no Quadro 3.2, dentre os dezesseis povoados 

que compõem o perímetro irrigado, somente a população dos povoados Dendezeiro, São José, 

Mangabeira, Gandú I, Gandú II e Lagoa do Forno são beneficiados com o recebimento das 

águas da barragem Poção da Ribeira, tratadas e distribuídas pela Deso para fins de consumo 

humano.  

 

 

3.2 Captação de água para irrigação 

A captação da água da barragem Poção da Ribeira é realizada por uma adutora de 

propriedade da Cohidro, que conduz a água até a Estação de Bombeamento 01 (EB 01), 

localizada por trás do paredão da barragem (Figura 3.2). A água captada é conduzida para a 

EB 02, de onde é distribuída para os lotes irrigados (COHIDRO, 2011). 
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Figura 3.2: Estação de Bombeamento 01, de propriedade da Cohidro, no perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

No ano de 2011, a EB 02 teve suas atividades totalmente paralisadas durante os meses 

de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, em virtude de problemas técnicos 

(COHIDRO, 2011). Vale salientar que de setembro a novembro normalmente é necessário 

que se realize bombeamento de água para os lotes visando a manter as condições necessárias 

ao desenvolvimento e sobrevivência das culturas, haja vista que nesse período as 

precipitações são bastante escassas e quando ocorrem geralmente são insuficientes para 

atender a demanda das diferentes culturas, plantadas na área do perímetro. Os valores dos 

volumes de água bombeados nos meses em que funcionou a EB 02 se encontram 

representados no Quadro 3.3.  
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Quadro 3.3: Valores mensais dos volumes de água bombeados pela EB 02, em 2011, para os 

lotes irrigados do perímetro Poção da Ribeira. 

 

Meses  Volume bombeado para 
irrigação(m3) 

Janeiro  852.025 

Fevereiro  626.866,6 

Março 1.027.408 

Abril  280.117,4 

Maio 47.105,8 

Junho  0 

Julho 0 

Agosto  0 

Setembro 0 

Outubro  0 

Novembro 0 

Dezembro 931.547,5 

Total  3.765.070 

 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, 2011. 

 

Os recursos hídricos, destinados aos lotes para serem utilizados na irrigação, acabam 

sendo empregado também na realização de outras atividades, principalmente, na lavagem da 

colheita e na dessedentação animal. Na Figura 3.3, é possível constatar que 51,9% dos 

irrigantes utilizam as águas para irrigar e lavar a colheita, 32,1% usam-nas na irrigação, 

lavagem da colheita e na dessedentação animal, 7,4% usam-nas exclusivamente para fins de 

irrigação, 4,9% empregam a água na irrigação, lavagem da colheita, dessedentação animal e 

na prática das atividades domésticas, 2,5% gastam-na na irrigação e dessedentação animal e 

1,2% utiliza-a na irrigação e na execução das atividades domésticas. Segundo a Cohidro, a 

irrigação no perímetro beneficia de forma direta quatro mil e seiscentas e sessenta pessoas. 
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Figura 3.3: Os diferentes usos dados às águas da barragem Poção Ribeira, bombeadas para os lotes para serem 
utilizadas na irrigação. 

 

 

3.3 Questões da dimensão econômica, ambiental e social, vivenciadas pelos irrigantes no 

perímetro irrigado Poção da Ribeira 

A princípio o governo realizou a obra de construção da barragem e implantou a 

infraestrutura necessária para pôr em prática, nos dezesseis povoados, a agricultura irrigada, 

ficando a decisão de aderir ou não à nova tecnologia que permitiria realizar cultivos ao longo 

de todos os meses do ano, a cargo dos donos de sítios que estavam na área abrangida pelo 

projeto do perímetro irrigado. Tal fato aliado à realização de processos de compra e venda dos 

sítios e à sucessão da atividade pelos filhos e netos dos primeiros irrigantes do perímetro 

explicam a existência de pessoas com quantidades diferentes de anos de suas vidas dedicados 

à prática da agricultura irrigada no perímetro Poção da Ribeira.  

 

A diferença na quantidade de anos dedicados à irrigação entre os agricultores do 

perímetro pode ser visualizada a partir da observação da Figura 3.4, onde é possível verificar 

que 39,5% dos irrigantes praticam a atividade num intervalo de tempo que oscila entre onze e 

vinte anos, 35,8% desempenham a atividade há mais de vinte anos e 24,7% atuam entre um a 

51,9% 

2,5% 
1,2% 

32,1% 

4,9% 
7,4% 

Irrigar e lavar a colheita

Irrigar e na dessedentação animal

Irrigar e nas atividades domésticas

Irrigar, lavar a colheita e na
dessedentação animal

Irrigar, lavar a colheita,
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atividades domésticas
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dez anos no perímetro como irrigante. Por se considerar que a maioria dos irrigantes (75,3%) 

atua há mais de onze anos, é de se esperar que os mesmos acumulem um conhecimento 

considerável acerca da atividade que desempenham e das ações desenvolvidas pela Cohidro 

na área do perímetro.  

 

 

 

Figura 3.4: Quantidade de anos que os agricultores do perímetro Poção da Ribeira se dedicam a prática da 
agricultura irrigada na área do perímetro.  

 

De acordo com Campos, Pinheiro & Campos (2006) no município de Guaiúba-CE, 

predomina os irrigantes com mais de seis anos de experiência na prática da agricultura 

irrigada, mas apesar disso, predomina a utilização de sistemas de irrigação pouco poupadores 

em água. Já no perímetro Poção da Ribeira prevalece os irrigantes (75,3%) com mais de onze 

anos de experiência e ao contrario do que foi observado por Campos, Pinheiro & Campos 

(2006), a maioria dos entrevistados usam como métodos de irrigação a microaspersão que é 

mais eficiente que o método de aspersão convencional implantado no início do funcionamento 

do perímetro Poção da Ribeira. 

 

Na população de irrigantes do perímetro Poção da Ribeira, predomina os agricultores 

com mais de cinquenta anos de idade (29,6%), seguidos pelos que se encaixam na faixa etária 

que oscila entre vinte e nove e trinta e nove anos de vida (27,2%). Os demais se encontram 

distribuídos entre dois intervalos de idade diferentes, conforma mostra a Figura 3.5. Ao 

estudar os irrigantes do Município de  Guaiúba-CE, Campos, Pinheiro & Campos (2006) 

24,7% 

39,5% 

35,8% 1 a 10 anos

11 a 20 anos

Mais de 20 anos
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constataram que prevalecem na área estudada os irrigantes com mais de 50 anos de idade 

(47,62%), seguido pelos que possuem entre 30 e 50 anos (42,86%). Esses valores, apesar de 

diferentes dos encontrados no perímetro Poção da Ribeira, revelam o predomínio de pessoas 

acima dos 50 anos nos dois perímetros o que pode se traduzir em vantagens ou como um 

entrave na introdução de novos modos de produzir e gerir o sistema produtivo, a depender do 

nível de escolaridade dos irrigantes e de sua resistência à introdução de mudanças nos seus 

hábitos. 

 

 

 

Figura 3.5: Faixa etária dos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 

 

De acordo com trabalho realizado por Vanzela et al (2003), com os irrigantes do 

cinturão verde em Ilha Solteira-SP, o nível de instrução dos irrigantes se apresentou como um 

dos fatores relevante quando se observa a tendência a adoção de técnicas agrícola básicas. Tal 

constatação, nos mostra a importância de se conhecer o grau de escolaridade dos irrigantes a 

fim de facilitar a análise da melhor maneira de se introduzir uma nova técnica ou tecnologia 

de produção em um perímetro irrigado. Nesse sentido, se espera que no perímetro Poção da 

Ribeira a aceitação em torno da introdução de novas formas de produção ocorra de forma 

razoável uma vez que 34,6% dos irrigantes possui um nível de escolaridade que oscila entre a 

quinta série do ensino fundamental e o nível superior. E por ser o nível de analfabetismo entre 

os irrigantes de apenas 13,6% (observar Figura 3.6).  
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Figura 3.6: Nível de escolaridade dos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 

 

Ao se comparar o percentual de irrigantes analfabetos (18%), no perímetro Poção da 

Ribeira, relatado por Lopes & Mota (1997) com os observados na Figura 3.6 é possível 

constatar que ocorreu uma redução da ordem de 4,4% na taxa de analfabetismo entre os 

irrigantes. Já Souza & Gomes (2007), ao realizarem pesquisa junto aos irrigantes do 

município de Itabaiana, constataram que 70% dos irrigantes possuem nível fundamental 

incompleto, 13,33% são analfabetos, 6,67% concluíram o ensino fundamental, 6,67% possui 

ensino médio incompleto e 3,33% concluíram o ensino médio. Os valores encontrados por 

Souza & Gomes (2007) são semelhantes aos encontrados no perímetro Poção da Ribeira o que 

reforça a confiabilidade nos dados produzidos através da realização do presente trabalho. 

 

Ao se comparar as taxas de analfabetismo encontradas por Lacerda & Oliveira (2007), 

nos perímetros irrigados Limoeiro do Norte (58,4%) e Pentecostes (70%), juntamente com as 

taxas de 41% e 38,89% constatada, respectivamente, por Lopes et al (2009) e Lopes et al 

(2011), no perímetro Baixo Acaraú é possível afirmar que a taxa de analfabetismo de 13,6% 

entre os irrigantes do perímetro Poção da Ribeira é relativamente baixa se comparada com os 

valores relatados acima.  

 

Na realização das atividades referentes ao cultivo da terra, os irrigantes contam com o 

auxílio de suas famílias e de pessoas contratadas (ajudantes), geralmente, durante alguns dias 
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por semana, a fim de manter um nível de produção que seja no mínimo suficiente para manter 

sua família e pagar as despesas do cultivo. De acordo com a Figura 3.7, 88,9% dos irrigantes 

contam com o auxílio da família na realização das atividades agrícolas enquanto que 11,1% 

desempenham suas atividades, exclusivamente, com a ajuda de pessoas contratadas para tal 

fim. 

 

 

 

Figura 3.7: Participação da família dos irrigantes no desenvolvimento das atividades agrícolas.  

 

De acordo com Campos, Pinheiro & Campos (2006) as atividades agrícolas irrigadas 

contribuem para a geração de emprego e renda no campo. No que se refere à geração de 

emprego é possível afirmar que a conclusão a que Campos, Pinheiro & Campos (2006) 

chegaram foi verificada no perímetro Poção da Ribeira a medida que a contratação de 

ajudantes para contribuir no desenvolvimento das atividades agrícolas é realizada por 88,9% 

dos irrigantes, sendo que a quantidade de dias por semana oscila de uma propriedade para 

outra, 54,3% dos irrigantes entrevistados contratam ajudantes de um a dois dias por semana, 

19,8% contratam durante cinco dias ou mais por semana e 14,8% contratam de três a quatro 

dias por semana. Em contrapartida 11,1% dos irrigantes não efetuam a contratação de pessoas 

para ajudar no desenvolvimento das atividades agrícolas, ver Figura 3.8. 
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Figura 3.8: Frequência com que os irrigantes contratam ajudantes no perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

As contratações dos ajudantes ocorrem segundo as diferentes épocas do ciclo 

produtivo, concentrando-se, principalmente, durante o plantio e a colheita. Ao se observar a 

Figura 3.9, é possível constatar que 37,5% dos irrigantes contratam apenas na época do 

plantio e colheita, no entanto 34,7% dos irrigantes contratam ao longo de todo o ciclo 

produtivo, 11,2% das contratações ocorrem exclusivamente no período da colheita. Assim 

como existem aqueles que contratam somente em duas fases do ciclo produtivo, sendo que 

uma delas corresponde ao preparo da terra, nesses termos foi constatado que 8,3% contratam 

durante o preparo da terra e o plantio e os 8,3%, restante, contratam durante o preparo da terra 

e a colheita.   

 

 

Figura 3.9: Contratação de ajudantes, pelos irrigantes, segundo as fases do ciclo produtivo. 
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No cotidiano da agricultura irrigada no perímetro, é comum se deparar com 

agricultores executando a aplicação de agrotóxicos nas lavouras sem utilizar os devidos 

equipamentos de proteção individual (EPI), recomendados para realização de tal atividade, 

objetivando evitar a contaminação do aplicador pelo produto químico. Em uma das visitas a 

campo, foi registrada a imagem de um senhor aplicando agrotóxico, com uma bomba costal, 

sem a utilização de nenhum EPI, deixando os olhos, a pele e as cavidades nasal e bucal 

expostos a um possível contato com as substâncias químicas, que podem vir a trazer 

transtornos à saúde do trabalhador, observar Figura 3.10.  

 

 
Figura 3.10: Irrigante do perímetro Poção da Ribeira aplicando agrotóxico no cultivo, sem fazer uso de EPI. 

 

Os agrotóxicos utilizados pelos irrigantes são comprados em dois estabelecimentos 

comerciais situado na área perímetro irrigado Poção da Ribeira, sendo uma no povoado Lagoa 

do Forno e outra no Junco. De acordo com os técnicos agrícolas da Cohidro, os irrigantes só 

vão ao escritório da companhia de recursos hídricos, localizado dentro do próprio perímetro, 

em busca do receituário agronômico, para efetuar a compra do produto químico, quando a 

fiscalização está ocorrendo de forma efetiva. Outro fator agravante em relação aos 

agrotóxicos, é que, no perímetro, a Cohidro possui uma quantidade de técnicos agrícolas 

insuficiente para efetuar um acompanhamento sistemático durante o ciclo produtivo em todos 

os lotes irrigados, o que contribui para o uso indiscriminado dos agrotóxicos pelos irrigantes.   
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Na Figura 3.11, é possível constar que 77,8% dos irrigantes não recebem nenhum tipo 

de assistência técnica agronômica por parte dos técnicos da Cohidro e que apenas 22,2% 

contam com a prestação desse serviço. Valores semelhantes foram encontrados por Campos, 

Pinheiro & Campos (2006), ao estudar os irrigantes do Município de  Guaiúba-CE e 

constatarem que 76,19% deles não recebem assistência técnica. Já Lacerda & Oliveira (2007), 

verificaram que no perímetro irrigado Limoeiro do Norte 87,5% dos entrevistados recebe 

assistência técnica, a qual é terceirizada em sua maioria (66,7%). O fato dos irrigantes do 

perímetro Poção da Ribeira ficarem apenas a espera do serviço de assistência técnica 

agronômica, prestada pela Cohidro, aponta para a inexistência de uma cultura de recorrer ao 

auxilio de técnicos especializados visando melhorar a forma de produção.  

 

 
 

Figura 3.11: Prestação de assistência técnica por parte da Cohidro aos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 

 

De acordo com Lopes & Mota (1997) a maioria dos irrigantes do perímetro irrigado 

Poção da Ribeira recebiam assistência técnica da Cohidro uns de forma regular (52%) e 

outros de forma esporádica (22%), enquanto os demais não recebiam assistência técnica. Ao 

se analisar a Figura 3.11 é possível verificar que ocorreu uma inversão total no quadro 

constatado por Lopes & Mota (1997), ou seja, atualmente apenas 22,2% dos irrigantes 

recebem assistência técnica. Essa inversão reflete diretamente na forma de produção dos 

agricultores, um exemplo disso, foi constatado por Passos et al (2009) ao verificar que o 

manejo inadequado do sistema de irrigação, em decorrência da  falta de assistência técnica, 

aliado as altas temperaturas locais favorece o desenvolvimento de fitopatógenos nas hortaliças 

do perímetro irrigado Poção da Ribeira.  
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Ao estudar o perímetro irrigado Jabiberi, que também é administrado pela Cohidro, 

Aguiar Neto et al (2006) constataram que a assistência técnica prestada pela Cohidro não 

atende de forma satisfatória às necessidades dos irrigantes. E afirma que tal fato ocorre em 

decorrência da pequena quantidade de técnicos agrícolas atuando no perímetro (um técnico), a 

falta de uma politica estadual que promova a capacitação dos técnicos já em atividade nos 

perímetros e permita a contratação de outros para atuarem junto aos irrigantes e por fim 

afirma que a atuação da assistência técnica também é comprometida pelo baixo nível de 

escolaridade dos irrigantes, dificultando a criação de programas de capacitação para eles. As 

ponderações efetuadas por Aguiar Neto et al (2006) servem para explicar o porque da 

assistência técnica ser prestada de forma precária aos irrigantes do perímetro Poção da 

Ribeira. 

 

Ao ter realizado pesquisa junto aos irrigantes do projeto cinturão verde em Ilha 

Solteira-SP, Vanzela et al (2003) concluiu que a assistência técnica mostrou-se decisiva na 

melhoria tecnológica das propriedades, com isso mais investimentos deveriam ser feitos no 

sentido de aumentar e melhorar os serviços de assistência técnica. Nesse mesmo sentido, 

Campos, Pinheiro & Campos (2006), ao realizarem pesquisa junto aos irrigantes do 

Município de Guaiúba-CE,  também concluiram que faz-se necessário maior apoio dos órgãos 

federais, estaduais e/ou municipais, no que diz respeito a capacitação e assistência técnica dos 

produtores para melhorar os processos produtivos e contribuir para o desenvolvimento de toda 

a cadeia produtiva. Sendo assim, é possível afirmar que o acesso a um serviço de assistência 

técnica de qualidade, por parte dos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira, é fundamental 

para o desenvolvimento de uma agricultura mais eficiente e que possa torna-se mais 

consciente dos cuidados que se deve ter com o meio ambiente, para se garantir um uso 

racional dos recursos naturais no presente e no futuro.  

 

Em pesquisa realizada no município de Cachoeiras de Macacu-RJ, Castro & 

Confalonieri (2005) constataram que 92,5% dos proprietários rurais relataram utilizar 

agrotóxicos. Tal valor se aproxima do valor encontrado no perímetro irrigado Poção da 

Ribeira, a partir das entrevistas realizadas com os irrigantes, onde foi constatado que 86,4% 

dos agricultores confirmaram usar agrotóxicos no trato de suas plantações, enquanto 13,6% 

disseram não utilizar tais produtos, ver Figura 3.12. De acordo com Santos & Pinto (2010) o 

uso indiscriminado de agrotóxicos nos perímetros irrigados Açude da Marcela, Jacarecica I e 
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Poção da Ribeira ocorre em face do tipo de estrutura produtiva adotada e da falta de instrução 

referente ao uso, efeitos e manuseio dos agrotóxicos.  

 

 

 

Figura 3.12: Uso de agrotóxicos pelos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira.  

 

Uma questão que chamou bastante a atenção foi o fato de 54,3% dos irrigantes 

devolverem as embalagens dos agrotóxicos para a loja onde realizaram a compra do produto e 

o de que o dono da loja possui um carro que circula no perímetro fazendo entrega de produtos 

agrícolas ao mesmo tempo em que recolhe as embalagens vazias. O processo de queima é a 

destinação dada às embalagens de agrotóxicos por 31,4% dos irrigantes e 14,3% descartam as 

embalagens no lixo comum, observar Figura 3.13.  

 

 

 

Figura 3.13: Destinação dada às embalagens de agrotóxicos, utilizados pelos irrigantes. 
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Os valores referentes à destinação das embalagens de agrotóxicos (60% dos irrigantes 

devolvem ao fornecedor, 30% joga no lixão e 10% dão outro destino) descritos por Lopes et 

al (2009), referentes ao perímetro irrigado Baixo Acaraú-CE, são semelhantes aos constatados 

no perímetro Poção da Ribeira. Assim como os resultados encontrados por Santos & Pinto 

(2010) ao realizarem pesquisa junto aos irrigantes dos perímetros irrigados Açude da Marcela, 

Jacarecica I e Poção da Ribeira, no município de Itabaiana-SE, obtiveram como resultado que 

61% dos irrigantes devolvem as embalagens de agrotóxicos aos vendedores, 20% joga no lixo 

comum e 18% queima. Tais valores são fundamentais por indicarem que esta ocorrendo o 

desenvolvimento de uma cultura da correta destinação das embalagens de agrotóxicos, em 

alguns perímetros irrigados do país, em especial no município de Itabaiana, Sergipe.  

 

Em contra partida os valores observados nos perímetros irrigados Limoeiro do Norte e 

Pentecostes por Lacerda & Oliveira (2007) e os valores verificados por Castro & Confalonieri 

(2005) ao estudar o município de Cachoeiras de Macacu-RJ, reforçam a ideia de que os 

irrigantes do perímetro Poção da Ribeira apresentam o desenvolvimento de um nível de 

conscientização maior no que concerne a destinação dos vasilhames de agrotóxicos. Pois de 

acordo com Santos & Pinto (2010), o ato de jogar as embalagens de agrotóxicos no lixo 

doméstico e de queima-las reflete o baixo nível de instrução do agricultor acerca dos prejuízos 

que tais ações causam ao solo, as águas, a qualidade do produto a ser cultivado e, até mesmo, 

a qualidade de vida dos consumidores e dos próprios agricultores e familiares. 

 

No Quadro 3.4, estão expostos o nome dos vinte agrotóxicos que os irrigantes do 

perímetro Poção da Ribeira disseram utilizar nas diferentes etapas do ciclo produtivo.  

 

Quadro 3.4: Agrotóxicos utilizados pelos irrigantes do perímetro irrigado Poção da Ribeira.  

 

Agrotóxico Tipo do produto Agrotóxico Tipo do produto 

Actara Inseticida Kumulus Acaricida e Fungicida 

Afalon Herbicida Lannate BR Inseticida sistêmico 

Amistar Fungicida MetamidofósFersol 600 Acaricida e Inseticida 

Astro Inseticida Ridomil Fungicida 

Barrage Inseticida Roundup  Herbicida 

Decis Inseticida Score Fungicida 
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Decis 50 SC Fungicida Stron Acaricida e Inseticida 

Dipel Inseticida Biológico Tamaron Inseticida e Acaricida 

Dithane Acaricida e Fungicida Tracer Inseticida 

Karate 

 

Inseticida Vertimec 

 

Acaricida, Inseticida e 
Nematicida 

 

 

Desde sua criação, o perímetro irrigado Poção da Ribeira vem passando por diversas 

modificações, dentre as quais é possível destacar a substituição parcial do sistema de aspersão 

convencional por métodos mais eficientes e econômicos, a exemplo da microaspersão. A 

troca do sistema de irrigação vem sendo realizada pelos próprios irrigantes. Conforme as 

informações obtidas através das entrevistas, atualmente, no perímetro, prevalece a 

microaspersão. De acordo com a Figura 3.14, existem lotes que contam apenas com um único 

método de irrigação, sendo que 54,3% dos entrevistados têm em sua propriedade, 

exclusivamente, a microaspersão, 17,3% possuem o sistema de aspersão convencional e 8,6% 

contam somente com os tubos perfurados a laser. Em contrapartida, existem irrigantes que 

possuem em seu lote dois métodos de irrigação em funcionamento. Encontram-se nessa 

situação 19,8% dos irrigantes. Essa constatação permitir inferir que os irrigantes apresentam 

disponibilidade para efetuar a implantação de medidas que visem melhorar o sistema de 

produção, mesmo sem recebem a assistência técnica necessária para fazê-la de forma mais 

eficiente e eficaz.    

 

 

 

Figura 3.14: Sistemas de irrigação utilizados no perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

17,3% 

54,3% 

8,6% 

4,9% 

7,4% 
5% 

2,5% Aspersor convencional

Microaspersor

Tubos perfurados a laser

Aspersor convencional e tubos
perfurados a laser

Aspersor convencional e
microaspersor
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De acordo com a Figura 3.15, em 2011, 11,1% dos irrigantes tiveram acesso a algum 

tipo de crédito, o qual foi usado, segundo os irrigantes, para financiar a troca do sistema de 

irrigação antigo (aspersão convencional) por um sistema de microaspersão, visando a tornar 

mais eficiente o uso da água e melhorar a produtividade agrícola. No mesmo ano, 88,9% dos 

agricultores não tiveram acesso a nenhum tipo de credito rural. 

 

 

 

Figura 3.15: Acesso a algum tipo de credito em 2011, por parte dos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 

 

A água utilizada na irrigação é distribuída pela Cohidro para os lotes em apenas um 

dos turnos do dia, ou seja, no período da manhã ou no da tarde, sendo que o turno de 

recebimento do recurso hídrico se alterna ao longo dos dias em um mesmo lote. No perímetro, 

70,4% dos agricultores irrigam suas plantações diariamente, 28,4% irrigam em dias alternados 

e 1,2% irriga o cultivo a cada dois dias, conforme Figura 3.16. A frequência com que os 

agricultores realizam a irrigação depende de diversos fatores, tais como: a cultura plantada, as 

condições climáticas do dia, o tipo de solo, a experiência do irrigante, etc.  

 

 

11,1% 

88,9% 

Teve acesso

Não teve acesso
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Figura 3.16: Frequência com que os irrigantes irrigam os seus cultivos no perimetro Poção da Ribeira. 

 

O volume de água aplicado nas culturas no perímetro irrigado Poção da Ribeira é 

realizado de forma aleatória pelos irrigantes, pois os mesmos não recebem nenhum tipo de 

assistência técnica do órgão governamental que administra o perímetro, apesar da Cohidro 

possuir no perímetro uma estação agrometeorológica, que fornece dados climáticos, os quais 

deveriam, dentre outras coisas, ser usados para determinar o valor da evapotranspiração de 

referência e, consequentemente, estabelecer o volume de água que os agricultores deveriam 

aplicar no solo segundo cada tipo de cultura. O fato de se aplicar quantidades corretas de água 

ao solo é importante para manter as condições adequadas ao bom desenvolvimento da cultura, 

a conservação do solo e estabelecer o uso racional das águas da barragem entre os irrigantes. 

 

Os resíduos orgânicos oriundos da produção no perímetro são destinados 

principalmente à alimentação de bovinos, equinos e galináceos. De acordo com a Figura 3.17, 

51,8% dos irrigantes destinam os resíduos, exclusivamente,  à alimentação de animais, 28,4% 

usam-nos somente como adubo orgânico e 19,8% dos irrigantes utilizam os resíduos para 

ambos os fins.  

 

70,4% 

28,4% 

1,2% 

Todos os dias da
semana

Dias alternados

A cada dois dias
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Figura 3.17: Destino dos resíduos orgânicos, oriundos da produção agrícola, no perímetro Poção da Ribeira. 

 

Silva, Melo & Souza e Souza (2004) realizaram uma pesquisa, no perimetro irrigado 

Porção da Ribeira, intitulada: biodegradação de resíduos agrícolas como alternativa à redução 

de riscos ambientais no semi-árido sergipano. Na pesquisa Silva, Melo & Souza e Souza 

(2004) constatou que aproximadamente 50 % das sobras da colheita são utilizados para ração 

animal e os que não aproveitam os resíduos, deixando-os no próprio local da colheita (35%), 

armazenam em um determinado local do lote (10%) e realizam a queima (5%). Se 

compararmos tais resultados com os obtidos no presente trabalho é possível verificar que 

ocorreu uma pequena evolução no que se refere ao uso dos resíduos agrícolas orgânicos no 

perímetro Poção da Ribeira.  

 

Souza & Gomes (2006) realizaram trabalho junto a alguns irrigantes do município de 

Itabaiana e verificaram que 18,52% dos entrevistados residem em suas propriedades, 59,63% 

na cidade de Itabaiana, 7,04% em Aracaju e 14,82% no município de Areia Branca. Já os 

irrigantes do perímetro Poção da Ribeira moram, em sua grande maioria, no próprio 

perímetro, sendo que 51,9% residem o lote no qual trabalham, 29,6% habitam em casas 

localizadas nas agrovilas dos povoados em que se localizam os seus sítios, 14,8% dos 

irrigantes têm sua moradia situada em um povoado diferente de onde se localiza o seu lote, 

mas que faz parte do perímetro irrigado, e somente 3,7% dos agricultores moram na zona 

urbana de Itabaiana (Figura 3.18). 

 

51,8% 

28,4% 

19,8% Alimentação animal

Usa como adubo

Alimentação animal e
usa como adubo
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Figura 3.18: Local onde os irrigantes, do perímetro irrigado Poção da Ribeira, residem. 

  

As informações contidas na Figura 3.18 (96,3% dos irrigantes residem na área do 

perímetro irrigado Poção da Ribeira) se comparadas com a informação gerada por Lopes & 

Mota (1997) de que 78% dos irrigantes do Poção da Ribeira residem na área do perímetro 

possibilitam supor que a prática da agricultura irrigada no perímetro Poção da Ribeira 

contribui para evitar o êxodo rural por parte de seus praticantes. De acordo com Bernardo et 

al., (2006) e Mantovani et al., (2009) a prática da agricultura irrigada repercuti diretamente na 

redução do êxodo rural, em consequência da promoção de melhoras sensíveis nas condições 

de vida dos produtores e suas famílias. 

 

No perímetro Poção da Ribeira as residências de 98,8% dos irrigantes são de alvenaria 

e apenas 1,2% das moradias são de taipa, conforme mostra a Figura 3.19. O valor expresso 

para as casas construídas em alvenaria ainda não corresponde a 100%, mas demostram que 

nesse critério os irrigantes do Poção da Ribeira se encontram em condições mais favoráveis 

do que os irrigantes dos perímetros irrigados de Limoeiro do Norte e Pentecoste, onde 70 e 

93,3%, respectivamente, residem em casas de alvenaria, segundo os dados apresentados por 

Lacerda & Oliveira (2007). 

 

51,9% 
29,6% 

14,8% 

3,7% 

No próprio lote

Na sede do povoado onde
fica o lote

Em outro povoado do
perímetro irrigado
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Figura 3.19: Tipo de moradia dos irrigantes do perímetro irrigado Poção da Ribeira.   

 

De acordo com Lopes & Mota (1997) 82% dos irrigantes do perímetro irrigado Poção 

da Ribeira possuíam instalações sanitárias em suas residências. A partir da realização da 

presente pesquisa foi constatado que 100 % dos irrigantes do Poção da Ribeira contam, nas 

suas residências, com banheiros equipados com fossas sépticas. Ao comparar os valores 

encontrados por Lopes & Mota (1997) com os relatados na presente trabalho é possível 

constatar a evolução ocorrida no intervalo de tempo que separa a realização das duas 

pesquisas, no que se refere à existência de instalações sanitárias na residência dos irrigantes. 

  

Apesar de a maioria dos irrigantes habitarem a zona rural, eles usufruem de serviço de 

coleta de lixo, distribuição de água tratada, fornecimento de energia elétrica (100% dos 

irrigantes entrevistados têm acesso a ela), dispõe de serviços de saúde, de unidades de ensino, 

na área do perímetro irrigado, e de transporte escolar público. 

 

O serviço de coleta de lixo é realizado pelas prefeituras municipais de Itabaiana e 

Areia Branca nos povoados que fazem parte respectivamente de seus municípios. A coleta é 

realizada um dia por semana na sede dos povoados e nas vias de acesso aos mesmos. Os 

resíduos coletados são encaminhados para a lixeira da Terra Dura no município de Itabaiana 

e, algumas vezes, a prefeitura de Areia Branca envia os resíduos para a lixeira do município 

de Laranjeiras. No perímetro, 79% dos irrigantes têm os seus resíduos domésticos recolhidos 

pelo poder público, 16,1% realizam a queima do lixo por não ter acesso ao serviço de coleta e 

98,8% 

1,2% 

Alvenaria

Taipa
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apenas 4,9% dos entrevistados, às vezes, têm os resíduos recolhidos por funcionários da 

prefeitura e quando a coleta não ocorre, queimam o lixo, observar Figura 3.20.  

 

 

 

Figura 3.20: Destino dado ao lixo doméstico produzido pelos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 

 

Ao se comparar os dados, referentes à destinação dada ao lixo doméstico, do perímetro 

Poção da Ribeira com os apresentados por Lacerda & Oliveira (2007), para os perímetros de 

Limoeiro do Norte e Pentecoste e com os dados apresentados por Lopes et al (2011), 

referentes ao perímetro Baixo Acaraú. É possível constatar que a atuação do poder público na 

coleta dos resíduos domésticos, na área do Poção da Ribeira, ocorre de forma mais efetiva, o 

que certamente reduz a possibilidades da geração de impactos ambientais negativos na área 

correspondente ao perímetro irrigado. 

 

A água tratada e distribuída pela Deso atende a onze povoados do perímetro irrigado 

Poção da Ribeira, sendo que a água distribuída é oriunda de dois mananciais diferentes, 

conforme mostra o Quadro 3.5.  
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recolhe e as vezes e
queimado
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Quadro 3.5: Distribuição de água tratada pela Deso nos povoados que compõe o perímetro 

irrigado Poção da Ribeira. 

 

Município Povoados Recebem água da 
Deso 

Manancial fornecedor de água 

 

 

 

 

Itabaiana 

Cajaíba SIM Barragem Jacarecica II 

Dendezeiro SIM Barragem Poção da Ribeira 

Forno SIM Barragem Jacarecica II 

Gandu I SIM Barragem Poção da Ribeira 

Gandu II SIM Barragem Poção da Ribeira 

Lagoa do Forno SIM Barragem Poção da Ribeira 

Mangabeira SIM Barragem Poção da Ribeira 

Mangueira SIM Barragem Jacarecica II 

Rios das Pedras SIM Barragem Jacarecica II 

São José SIM Barragem Poção da Ribeira 

Várzea da Cancela SIM Barragem Jacarecica II 

 

 

Areia Branca 

Boqueirão II NÃO - 

Canjinha NÃO - 

Junco NÃO - 

Serra Comprida NÃO - 

Três Bodegas NÃO - 

 

Fonte: Companhia de Saneamento de Água de Sergipe, 2012. 

 

Os recursos hídricos usados para beber pelos irrigantes são provenientes 

principalmente de poços. De acordo com a Figura 3.21, 55,5% dos irrigantes consomem água 

de poços rasos, 30,9% bebem a água distribuída pela Deso, 9,9% consomem a água de poços 

artesianos de uso comunitário (Figura 3.22) e 3,7% consomem água mineral engarrafada. 

Vale ressaltar que poços rasos são definidos pela Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas (ABAS) como sendo poços de grandes diâmetros (1 metro ou mais), escavados 

manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de concreto. Captam o lençol freático e 

possuem geralmente profundidades na ordem de até 20 metros.  
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Figura 3.21: Origem da água consumida pelos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 

 

 
Figura 3.22: Poço artesiano de uso comunitário (chafariz), no perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

De acordo com Lopes & Mota (1997) 17% das moradias dos irrigantes do Poção da 

Ribeira estavam ligadas a rede geral de distribuição de água. Ao se observar a Figura 3.21 é 

possível constatar que atualmente 30,9% dos irrigantes consomem a água tratada e distribuída 

pela Deso. Ao confrontar os valores acima fica nítido o aumento do consumo de água tratada 

entre os irrigantes.   

30,9% 

55,5% 

9,9% 

3,7% 
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Dentre os agricultores que bebem as águas dos poços rasos e artesianos, mais de a 

metade, 52,8%, realizam algum tipo de tratamento. Na Figura 3.23, é possível observar que 

47,2% bebem a água dos poços sem realizar nenhum tipo de tratamento, 37,7% realizam o 

processo de filtração (utilizando filtros vendidos normalmente no comércio) e somente 15,1% 

efetuam a adição de hipoclorito de sódio à água antes de consumi-la. 

 

 

 

Figura 3.23: Tratamento realizado pelos irrigantes antes de beber as águas dos poços, no perímetro irrigado 
Poção da Ribeira. 

  

Na sub-bacia hidrográfica do rio Poxim-Mirim foi constatado, por Macêdo et al 

(2008), que mais da metade dos entrevistados (69,24%) consomem as águas do referido rio 

sem realizar nenhum tipo de tratamento e apenas 30,76% realizam a filtração ou cloração da 

água antes de consumi-la. Ao analisar as Figuras 3.21 e 3.23 e comparar com os dados 

obtidos por Macêdo et al (2008) é possível constatar que o consumo de água tratada no 

perímetro irrigado Poção da Ribeira é superior ao da sub-bacia do rio Poxim-Mirim, mas 

ainda não é um valor considerado ideal (100%) para evitar a veiculação de doenças 

transmitidas via ingestão de águas contaminadas. 

 

O conhecimento do percentual de irrigantes que consomem as águas dos poços sem 

efetuar nenhum tipo de tratamento é um fator preocupante, pois, na execução do trabalho de 

campo, foi constatado que os poços rasos estão localizados, em sua maioria, dentro da área 

cultivada pelos agricultores, como mostra as Figuras 3.24 e 3.25, e ao se considerar que a 

47,2% 

37,7% 

15,1% 
Não trata

Filtra

Adiciona hipoclorito de
sódio
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maioria dos irrigantes utilizam agrotóxicos em suas plantações, a preocupação torna-se maior 

por saber que existe a possibilidade dos poços serem contaminados durante as pulverizações 

ou até mesmo pela infiltração da água, lançada sobre o cultivo no ato da irrigação. 

 

 
Figura 3.24: Poço raso situado em meio a área de cultivo no perimetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

 

Figura 3.25: Poço raso situado em meio a área de cultivo no perimetro irrigado Poção da Ribeira. 
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No perímetro irrigado, os agricultores contam, em termos de infraestrutura, com a 

existência de oito unidades de saúde distribuídas entre os municípios de Areia Branca e 

Itabaiana. Observar o Quadro 3.6. De acordo com as secretarias municipais de saúde, atuam, 

na área, seis equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), que assistem 100% das famílias 

espalhadas na área do perímetro. Essa informação foi confirmada junto aos irrigantes por 

meio das entrevistas realizadas. Normalmente, as equipes do PSF são formadas por um 

médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes de saúde. 

 

Quadro 3.6: Unidades de saúde na área do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

Unidades de Saúde Povoados Municípios 

Posto de Saúde Mangabeira Mangabeira  

 

 

Itabaiana 

Posto de Saúde Mangueira José Augusto de Menezes Mangueira 

Posto de Saúde São José São José 

Unidade do programa de saúde da família Cajaíba Cajaíba 

Unidade do programa de saúde da família Rio das Pedras Rio das Pedras 

Unidade do programa de saúde da família Lagoa do Forno Lagoa do Forno 

Posto Médico Dalvino dos Santos Serra Comprida Areia Branca 

Unidade de Saúde da Família José Batista Irmão Junco 

 

Fonte: Secretaria municipal de saúde dos municípios de Areia Branca e Itabaiana, 2012. 

 

As visitas realizadas pelos agentes de saúde às residências dos irrigantes devem 

ocorrer mensalmente, sendo que o número de visitas a serem efetuadas depende da 

necessidade apresentada por cada família. No geral, nas casas em que residem pessoas 

diabéticas, hipertensas e acamadas, o número de visitas realizadas são maiores. A partir da 

Figura 3.26, é possível constatar que 45,7% dos irrigantes recebem apenas uma visita mensal, 

21% recebem duas visitas por mês, 21% recebem quatro visitas mensais e 12,3% recebem três 

visitas mensais. De acordo com as secretarias de saúde as famílias recebem no mínimo uma 

visita por mês. 
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Figura 3.26: Número de visitas realizadas pelos agentes de saúde as residências dos irrigantes, do perímetro 
Poção da Ribeira. 

 

No perímetro irrigado Poção da Ribeira, existem dezesseis unidades de ensino 

municipais e uma estadual que atendem a população do perímetro. Ver Quadro 3.7. Dentre os 

entrevistados, os irrigantes que possuem filhos demonstram reconhecer a importância da 

educação formal na vida de seus descendentes, pois seus filhos frequentam ou já frequentaram 

escolas e os que não o fazem é por não possuir a idade mínima necessária para tanto. Tal 

constatação pode ser verificada a partir da observação da Figura 3.27, onde se visualiza que 

54,9% dos filhos dos irrigantes já frequentaram escolas, 43,6% ainda frequentam as unidades 

de ensino e 1,5% não está matriculado em nenhuma escola por não possuir idade mínima 

exigida pelo sistema educacional público.  

 

 

Quadro 3.7: Unidades de ensino existentes no perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

 

Unidade de ensino Povoado Município Nível de ensino 

Escola Municipal José Domingos Professor Mangueira  

 

 

 

 

Itabaiana 

 

 

 

 

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental  

Escola Municipal Profª Anailde Santos de Jesus Cajaíba 

Escola Municipal Carolina Júlia de Vasconcelos Forno 

Escola Municipal Tobias Barreto Lagoa do Forno 

Escola Municipal Dom José Tomaz Rio das Pedras 

Escola Municipal Drº Florival de Oliveira São José 

45,7% 

21% 

12,3% 

21% 

Uma vez por mês

Duas vezes por mês

Três vezes por mês

Quatro vezes por mês
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Escola Municipal Liberato de Menezes Várzea da Cancela  

Escola Municipal Artuh Fortes Gandú I 

Escola Municipal Mª Climéria de Jesus Gandú II 

Escola Municipal Profª Maria Vieira de Mendonça Taboca 

Pré-Escolar Só Baby Mangabeira Educação infantil 

Escola Rural Mangabeira Mangabeira Ensino fundamental 

Escola Municipal José Inácio da Fonseca Junco  

 

Areia 
Branca 

 

 

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental  

 

Escola Municipal Rufino José de Santana Serra Comprida 

Escola Municipal João Antônio dos Passos Canjinha 

Escola Municipal José Lino dos Santos Três Bodegas  

Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva Boqueirão II  

 

Fonte: Secretária Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação de Areia Branca e Secretaria 
Municipal de Educação de Itabaiana, 2012. 

 

 

 

Figura 3.27: Frequência dos filhos dos irrigantes as unidades de ensino formal.  

 

A maioria dos descendentes dos irrigantes, 54%, frequentam as unidades de ensino nos 

povoados do perímetro, enquanto que 38,2% estudam nas escolas da zona urbana de 

Itabaiana, ficando os 7,8% restante distribuídos entre as cidades de Aracaju, Areia Branca e 

Feira Nova, ver Figura 3.28. Os jovens estudantes, filhos dos irrigantes entrevistados, 

distribuem-se em escolas de treze povoados do perímetro, são eles: Boqueirão II, Cajaíba, 

Canjinha, Dendezeiro, Forno, Gandu I e II, Junco, Mangueira, Rio das Pedras, São José, Serra 

Comprida e Taboca. 
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Figura 3.28: Localização das unidades de ensino frequentadas pelos filhos dos irrigantes. 

 

Para chegarem as suas respectivas unidades de ensino nos povoados, os filhos dos 

irrigantes andam em média um quilometro e meio. Já os que estudam na cidade de Itabaiana 

percorrem em média quatorze quilômetros, para tanto contam com o auxílio de um meio de 

transporte público ou particular. No geral, 49,4% dos estudantes não utilizam nenhum tipo de 

transporte para se dirigirem a escola, mas 36% usam transporte público (ônibus escolar) 

municipal e 14,6% usam meios de transportes particulares (motos e ciclomotores). Observar 

Figura 3.29. 

 

 

 

Figura 3.29: Uso de transporte, por parte dos filhos dos irrigantes, para se deslocarem até as unidades de ensino. 

1,1% 
4,5% 2,2% 

38,2% 
54% 

Aracaju

Areia Branca

Feira Nova

Itabaiana

Povoados que fazem parte do
perímetro irrigado

36% 

14,6% 

49,4% 
Transporte público

Transporte particular

Não usa transporte



Capítulo III - Usos Consultivos das Águas da Barragem Poção da Ribeira                                                  106 

  

Por saber do potencial gerador de renda da agricultura irrigada e de sua capacidade de 

modificar as condições de vidas dos agricultores que a praticam, é que se adicionou às 

entrevistas o seguinte questionamento: “Sua vida melhorou quanto de 1 a 7, depois que 

passou a ser irrigante?”. Como opções de resposta foram fornecidas sete alternativas que 

incluem desde a satisfação das necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios e 

educação dos filhos, a aquisição de bens. Para a melhor compreensão dos resultados da Figura 

3.30 recomenda-se consultar a questão 31 do apêndice A.  

 

De acordo com a Figura 3.30, 39,5% dos entrevistados escolheram a opção de número 

cinco, 17,3% escolheram a alternativa quatro, 13,6% indicaram a opção de número dois, 

12,3% optaram pela opção sete, 11,1% escolheram a alternativa três, 3,7%, a opção seis e 

2,5% selecionou a opção de número um. Diante desse resultado, é possível confirmar que a 

agricultura irrigada contribuiu na promoção da melhoria de vida dos agricultores, sendo que 

em 55,5% dos casos essa contribuição pode ser considerada bastante expressiva. 

 

 

 

 

Figura 3.30: O nível de mudança nas condições de vida dos agricultores após passarem a praticar a agricultura 
irrigada no perímetro Poção da Ribeira.  
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Lacerda & Oliveira (2007) ao realizar trabalho nos perímetros irrigados de Limoeiro 

do Norte e Pentecoste concluíram que nas duas localidades estudadas ocorreu melhoria na 

qualidade de vida dos produtores após a implantação dos perímetros irrigados. No perímetro 

Poção da Ribeira tal constatação foi confirmada uma vez que 97,5% dos irrigantes 

entrevistados disseram que sua vida mudou para melhor após ter dado inicio nas suas 

atividades como irrigante no perímetro Poção da Ribeira. Lopes & Mota (1997) encontraram 

valor semelhante (95,5%) ao entrevistar os irrigantes do perímetro Poção da Ribeira. 
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4 USOS NÃO CONSULTIVOS DAS ÁGUAS DA BARRAGEM POÇÃO DA RIBEIRA 

No reservatório da barragem Poção da Ribeira, desenvolvem-se, como principais 

formas de uso não consultivo de suas águas, a atividade de lazer de contato primário e 

secundário, nas margens voltadas para os municípios de Itabaiana e Campo do Brito e a 

piscicultura, praticada pela Associação de Piscicultores da Barragem de Campo do Brito 

(Asperbrito) em tanques-rede, na margem voltada para o povoado Serra das Minas, município 

de Campo do Brito.  

 

 

4.1 Atividade de lazer no reservatório e nas margens da barragem Poção da Ribeira 

A barragem Poção da Ribeira funciona como uma fronteira natural entre os municípios 

de Itabaiana e Campo do Brito, ficando as atividades de lazer, praticadas no reservatório, 

dispersas entre as margens voltadas para os referidos municípios. Os estabelecimentos 

comerciais (bares), situados às margens da barragem Poção da Ribeira (Figura 4.1), 

concentram-se no povoado Serra das Minas (Campo do Brito), que possui 70% dos 

estabelecimentos que estão em pleno funcionamento, tendo sido observado na localidade à 

existência da infraestrutura de cinco bares que estão desativados há dois anos, ou seja, desde 

2010. A referida área é conhecida popularmente como barragem do Campo do Brito. Já a 

margem do reservatório, voltada para o povoado Várzea da Cancela (Itabaiana), concentra 

30% dos estabelecimentos comerciais e é conhecida pela população como barragem da 

Cajaíba. 

 

A diferença em termos quantitativos na distribuição dos bares, ao longo das margens 

da barragem, explica-se pelo maior fluxo de banhistas na área conhecida como barragem do 

Campo do Brito, na qual, durante a alta temporada (de setembro a março), a quantidade de 

banhistas, aos domingos e feriados, oscila entre duas a três mil pessoas/dia. Já nos feriados de 

natal e virada de ano, o número de banhistas varia entre seis e dez mil pessoas/dia. Enquanto 

na margem voltada para o povoado Várzea da Cancela, o número de banhistas chega ao 

máximo a setecentas pessoas/dia.  
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Figura 4.1: Bares localizados às margens do reservatório da barragem Poção da Ribeira, no povoado Serra das 
Minas, município de Campo do Brito. 

 

Os banhistas são provenientes, principalmente, das cidades de Aracaju, Campo do 

Brito, Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Ribeirópolis, São Domingos e 

Salvador. Apesar da diversidade de cidades, os banhistas considerados pelos donos de bares 

como sendo os maiores responsáveis pela movimentação na barragem são os provenientes de 

Itabaiana.  

 

Na tentativa de manter uma renda mínima durante o ano e de aumentar o número de 

banhistas nas margens da barragem da Cajaíba, o dono de um dos estabelecimentos desta área 

realiza eventos a cada três meses, ou seja, quatro eventos por ano. No geral, são realizados 

forrós, serestas e apresentação de grupos de reisado, que atraem de quinhentas a setecentas 

pessoas por evento. Para viabilizar a efetivação das festas, o dono do estabelecimento conta, 

no geral, com o patrocínio de alguns comerciantes da cidade de Itabaiana.  

 

A diferença na concentração dos bares se traduz em vantagem, em termo 

organizacional, para os comerciantes da Serra das Minas. Um exemplo disso é a coleta dos 

resíduos sólidos, produzidos a partir do funcionamento dos estabelecimentos, que é realizada 

semanalmente pela prefeitura de Campo do Brito. Em contrapartida, os donos dos bares da 
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margem voltada para o município de Itabaiana são obrigados a queimar os resíduos ou 

transportá-los para a sede do povoado Várzea da Cancela para que sejam coletados por 

funcionários da prefeitura municipal de Itabaiana. Na Figura 4.2, fica clara a situação da 

destinação dada aos resíduos sólidos pelos donos de bares, nela se observa que 77,8% são 

recolhidos pela prefeitura e 22,2% são queimados às margens do reservatório Poção da 

Ribeira. 

 

 

 

Figura 4.2: Destinação dos resíduos sólidos produzidos pelos bares situados às margens da barragem Poção da 
Ribeira. 

 

Outra vantagem advinda da concentração dos comerciantes na barragem do Campo do 

Brito é a captação e a condução de água da barragem até as caixas d’água dos 

estabelecimentos. Tal atividade é realizada por meio de um sistema de motor bomba, 

adquirido pelos proprietários dos bares. Enquanto que nos estabelecimentos da barragem da 

Cajaíba, a água é conduzida para os bares a partir do uso de baldes, e, em alguns casos, a 

lavagem de alguns utensílios do estabelecimento é realizada dentro do próprio reservatório.   

Vale ressaltar que 100% dos comerciantes utilizam a referida água, sem realizar nenhum tipo 

de tratamento nos processos de higienização do estabelecimento, dos utensílios domésticos e 

de funcionamento dos banheiros, que são dotados de fossa séptica em todos os 

estabelecimentos.  

 

A água utilizada no preparo dos alimentos, servidos nos estabelecimentos, e no 

consumo humano é proveniente de poços artesianos, situados nas proximidades do 
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reservatório Poção da Ribeira, uma vez que os estabelecimentos não recebem a água do 

reservatório tratada e distribuída pela Deso. A constatação realizada está representada na 

Figura 4.3, que mostra que 50% da água utilizada nos estabelecimentos provêm da barragem e 

os outros 50%, de poços artesianos, segundo os donos dos estabelecimentos. 

 

 

 

Figura 4.3: Origem da água utilizada no funcionamento dos bares às margens da barragem Poção da Ribeira.  

 

A presença dos estabelecimentos comerciais nas margens da barragem é um fator que 

inegavelmente contribui de forma direta para o maior fluxo de banhistas na área do 

reservatório, assim como, para a geração de emprego e renda. Haja vista que os donos de 

estabelecimentos trabalham com sua família e contratam pessoas para auxiliá-los no 

funcionamento do estabelecimento. Como se pode observar na Figura 4.4, 66,7% dos 

estabelecimentos funcionam com a cooperação do dono do estabelecimento, da sua família e 

dos ajudantes, 22,2% trabalham somente com ajudantes e 11,1% funcionam somente com os 

familiares. Sem contar que 44,5% dos estabelecimentos contribuem, diretamente, no sustento 

de mais de seis pessoas, 33,3% contribuem para a sobrevivência de uma a três pessoas e 

22,2% contribuem para a sobrevivência de quatro a seis, como pode ser observado na Figura 

4.5. Em contrapartida, essa atividade se desenvolve em uma área de proteção permanente 

(APP), o que vai de encontro à legislação ambiental vigente no País.  
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Figura 4.4: Pessoas com quem os proprietários dos bares contam para manter o estabelecimento em 
funcionamento. 

 

 

 

Figura 4.5: Número de pessoas que dependem dos bares, localizados as margens da barragem, para sobreviver. 

 

Foi constatado que a maioria dos donos de bares contratam ajudantes para manter os 

estabelecimentos em pleno funcionamento, a fim de atender, da melhor forma possível, os 

banhistas. As pessoas contratadas recebem pelo trabalho valores que variam de vinte e cinco a 

quarenta reais por dia de serviço. Conforme a Figura 4.6, 50% recebem quarenta reais/dia, 

25% recebem vinte e cinco reais/dia e os outros 25% recebem trinta reais/dia. O menor valor 

pago encontra-se nos estabelecimentos localizados na margem do povoado Várzea da Cancela 

e nos estabelecimentos de menor porte da margem voltada para o município do Campo do 

Brito. 
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Figura 4.6: Valor das diárias paga aos ajudantes pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais. 

 

Em relação ao quantitativo de ajudantes por estabelecimento comercial, o número 

desses trabalhadores depende de fatores, tais como: o tamanho do estabelecimento, a 

quantidade de fregueses e a frequência com que eles frequentam esses comércios, a margem e 

o local na margem em que o estabelecimento está localizado, etc. Mas, de acordo com a 

Figura 4.7, 55,6% dos estabelecimentos contratam de três a quatro ajudantes, 22,2% 

contratam de um a dois ajudantes, 11,1% contratam mais de quatro ajudantes e 11,1% não 

contratam ajudantes. A contratação de ajudantes ocorre ao longo de todo o ano. 

 

 

 

Figura 4.7: Quantidade de ajudantes contratados por estabelecimento comercial. 

 

Os comerciantes da barragem consideram como alta temporada o período que vai de 

meados do mês de setembro ao início de março, por se concentrar, nessa época, o maior 

25% 

25% 

50% 

25 reais dia

30 reais dia

40 reais dia

11,1% 

22,2% 

55,6% 

11,1% 
Não contrata

Contrata de 1 a 2
pessoas

Contrata de 3 a 4
pessoas

Contrata mais de 4
pessoas



Capítulo IV - Usos Não Consultivos das Águas da Barragem Poção da Ribeira                                        116 

  

movimento de banhistas no reservatório. Já de abril ao mês de agosto, em decorrência da 

pequena movimentação, o período é considerado como baixa temporada. Geralmente, os 

meses da alta e baixa temporada podem sofrer pequenas variações a depender da época de 

início das chuvas na região do reservatório Poção da Ribeira. 

 

Os dias de funcionamento dos bares, durante o ano, oscilam conforme a 

movimentação dos banhistas, ou seja, na alta temporada, 77,8% dos bares funcionam durante 

todos os dias da semana e 22,2% deles permanecem funcionando apenas aos domingos e 

feriados, como mostra a Figura 4.8. Já na baixa temporada 88,9% dos bares abrem apenas aos 

domingos e feriados e somente 11,1%, durante todos os dias da semana. Observar Figura 4.9.  

 

 

 

Figura 4.8: Dias em que funcionam os bares, localizados as margens da barragem, durante a alta temporada. 

 

 

 

Figura 4.9: Dias em que funcionam os bares, localizados as margens da barragem, durante a baixa temporada. 
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A renda mensal média dos estabelecimentos é diretamente afetada pela diferença na 

quantidade de banhistas observada entre a baixa e a alta temporada.  Na alta temporada, 

55,6% dos bares obtêm uma renda entre três e quatro salários mínimos e os outros 44,4% dos 

estabelecimentos alcançam uma renda entre um e dois salários mínimos, como pode ser 

constatado na Figura 4.10. Ao passo que na baixa temporada, como mostra a Figura 4.11, a 

renda de 44,5% dos bares é de um salário mínimo, 33,3% dos estabelecimentos obtêm um 

salário mínimo e meio e apenas 22,2% alcançam uma renda de dois salários mínimos 

mensais.   

 

 

 

Figura 4.10: Renda mensal média dos bares, localizados as margens da barragem, na alta temporada. 

 

 

 

Figura 4.11: Renda mensal média dos bares, localizados as margens da barragem, na baixa temporada. 
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Na tentativa de amenizar os efeitos da baixa temporada sobre o valor da renda média 

mensal, obtida a partir do funcionamento dos bares, e na busca pela manutenção de um 

determinado padrão de vida, é que 44,4% dos donos de estabelecimentos comerciais 

desenvolvem, paralelamente, a atividade de agricultor e os outros 55,6% conseguem manter-

se com a renda obtida através do funcionamento dos bares, como mostra a Figura 4.12. 

 

 

 

Figura 4.12: Atividade econômica desenvolvida paralelamente pelos proprietários dos bares. 

 

As atividades agrícolas são desenvolvidas em sítios dos comerciantes ou de seus 

familiares, em povoados próximos ao reservatório. Esse fato está intimamente relacionado ao 

local de moradia dos donos de bares, os quais residem, em sua maioria, no município de 

Campo do Brito, sendo 44,5%, no povoado Serra das Minas e 22,2%, na zona urbana. O 

restante dos comerciantes habita na zona rural de Itabaiana, distribuindo-se 22,2% no 

povoado Várzea da Cancela e 11,1% no povoado Cajaíba. Observar Figura 4.13.  

 

A diferença na concentração dos comerciantes, em termos de moradia, praticamente, 

inverte-se ao se observar a localização das unidades de ensino frequentadas pelos seus filhos, 

nos mais variados níveis de ensino, que vai da educação infantil a cursos universitários. O 

município de Itabaiana passa a concentrar os jovens estudantes, ficando 28% deles 

matriculados em instituições da cidade, 20% no povoado Cajaíba e 16% no povoado Rio das 

Pedras. Os demais distribuem-se entre o município de Campo do Brito, com 24% na cidade e 
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4% no povoado Serra das Minas, e as cidades de São Cristóvão e Salvador, com 4% cada, 

como mostra a Figura 4.14. 

 

 

 

Figura 4.13: Localização das residências dos donos de bares, localizados as margens da barragem. 

 

 

 

Figura 4.14: Local em que se situa as unidades de ensino frequentadas pelos filhos dos proprietários dos 
estabelecimentos comerciais, localizados às margens da barragem Poção da Ribeira. 

 

Faz-se necessário esclarecer que esses valores percentuais apresentados no parágrafo 

anterior se referem aos filhos dos donos de bares que possuem vida ativa, como discentes, na 

ceara da educação formal, o que corresponde a 73,5% deles, uma vez que 26,5% já não 

frequentam mais nenhum tipo de unidade de ensino, conforme Figura 4.15. 
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Figura 4.15: Percentual dos filhos dos donos de bares que frequentam ou já frequentaram unidades de ensino. 

 

Ao se dirigirem as suas respectivas unidades de ensino, os filhos dos comerciantes que 

atuam às margens da barragem, em sua maioria (52%, conforme a Figura 4.16), não utilizam 

nenhum tipo de transporte, pois suas escolas ficam a uma distância de aproximadamente 

1,5Km das residências. Em contrapartida, 48% utilizam algum meio de transporte (ver Figura 

4.16), haja vista que as unidades de ensino em que estão matriculados, localizam-se em outros 

povoados, na zona urbana ou em outros municípios.  

 

 

 

Figura 4.16: Percentual dos filhos dos donos de bares que frequentam unidades de ensino e usam ou não 
transporte, para chegarem à escola. 
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De acordo com a Figura 4.17, dentre os filhos dos donos de bares que se utilizam de 

algum meio de transporte, 91,7% faz uso de transporte público (ônibus escolares) e apenas 

8,3% utilizam meios de transporte particular. 

 

 

 

Figura 4.17: Percentual dos filhos dos proprietários de bares que usam algum meio de transporte para chegarem 
às unidades de ensino que frequentam. 

 

Nas instituições de ensino, os filhos dos referidos comerciantes, geralmente, têm 

acesso a auxilio financeiro, fornecido pelo governo, na forma de bolsa, seja nas escolas de 

educação básica ou nas instituições de ensino superior. Ao se observar a Figura 4.18, é 

perceptível que 57,1% dos comerciantes possuem pelo menos um dos filhos beneficiado pelo 

recebimento de algum tipo de recurso financeiro. Enquanto, 42,9% dos donos de bares têm 

filhos que estudam, mas não se beneficiam de nenhum tipo de auxílio financeiro fornecido 

pelo governo. 

 

 

Figura 4.18: Percentual de comerciantes que os filhos estudam e recebem ou não algum tipo de bolsa. 
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Os proprietários dos bares às margens do reservatório são em sua maioria 

alfabetizados, mas nenhum deles chegou a iniciar o ensino médio, ficando o grau de instrução 

desses trabalhadores restrito ao ensino fundamental. Na Figura 4.19, é possível constatar que 

55,6% estudaram da 1ª à 4ª série do ensino fundamental, 22,2% chegaram a concluir o ensino 

fundamental, 11,1% estudaram da 5ª à 8ª série do ensino fundamental, enquanto que apenas 

11,1% são analfabetos. Apesar da quantidade de anos de estudo entre os comerciantes ser 

relativamente baixa, seus filhos frequentou ou frequentam unidade de ensino, o que 

demonstra o reconhecimento, por parte dos pais, da importância da educação formal na vida 

de seus filhos.  

 

 

 

Figura 4.19: Nível de escolaridade dos donos de bares, localizados as margens da barragem. 

 

O número de filhos entre os proprietários de bares é relativamente pequeno, uma vez 

que 77,8% deles possuem de um a três filhos, 11,1%, de quatro a seis filhos e 11,1% possuem 

mais de seis filhos. Ver Figura 4.20. Vale ressaltar que entre os donos de estabelecimento, o 

modelo tradicional de família, onde o pai e a mãe compartilham o mesmo teto e a criação de 

seus filhos, permanece, pois 77,8% deles são casados, 11,1%, viúvos e somente 11,1% são 

divorciados, conforme Figura 4.21.   
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Figura 4.20: Número de filhos dos donos de bares, localizados as margens da barragem. 

 

 

 

Figura 4.21: Estado civil dos donos de bares, localizados as margens da barragem.  

 

Os proprietários dos bares, às margens da barragem Poção da Ribeira, são pessoas 

relativamente jovens, haja vista que 77,8% deles não ultrapassam os cinquenta anos de vida. 

Na Figura 4.22, é possível constatar que 55,6% dos comerciantes têm entre quarenta e um e 

cinquenta anos de vida, 22,2% encontram-se na faixa etária entre trinta e quarenta anos de 

idade e 22,2% possuem entre cinquenta e um e sessenta anos de vida. Parte desse tempo de 

vida foi dedicado ao trabalho, como comerciante às margens da barragem. Fato esse que se 

revela ao se observar a Figura 4.23, onde se verifica que 66,7% dos donos de bares atuam nas 

margens do reservatório num intervalo de tempo que está situado entre onze e vinte anos, 
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22,2% atuam na área entre um e dez anos e somente 11,1% deles trabalham há mais de vinte 

anos às margens do reservatório Poção da Ribeira.  

 

 

 

Figura 4.22: Faixa etária dos proprietários de bares, localizados as margens da barragem. 

 

 

 

Figura 4.23: Intervalo de tempo em que os proprietários dos bares, localizados as margens da barragem, atuam 
no reservatório. 

 

Em decorrência do desenvolvimento da atividade econômica às margens da barragem 

e do provável lucro obtido com a prática da mesma, foi realizado o seguinte questionamento 

aos donos dos bares: “Sua vida melhorou quanto de 1 a 7, depois que passou a trabalhar 

como comerciante as margens da barragem?”. E como opções de resposta foram fornecidas 

sete alternativas que incluem desde a satisfação das necessidades básicas de alimentação, 

22,2% 

55,6% 

22,2% 
30 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

22,2% 

66,7% 

11,1% 

1 a 10 anos

11 a 20 anos

Mais de 20 anos



Capítulo IV - Usos Não Consultivos das Águas da Barragem Poção da Ribeira                                        125 

  

vestimenta, remédios e educação dos filhos, até a aquisição de alguns eletroeletrônicos e a 

compra de meios de transporte.  

 

Com o intuito de contribuir para a melhor compreensão dos resultados da Figura 4.24, 

recomenda-se observar a questão de número 37 no apêndice B. De acordo com a Figura 4.24, 

44,5% dos entrevistados escolheram a opção de número cinco, 33,3%, a alternativa seis e 

22,2% selecionaram a opção de número quatro. Diante desse resultado, é possível confirmar 

que a presença de banhistas no reservatório, aliado à presença dos bares, contribui para a 

promoção da melhoria das condições de vida dos que atuam nos estabelecimentos, além de 

ajudar a promover o uso múltiplo das águas da barragem Poção da Ribeira.   

 

 

 

Figura 4.24: Indica a alternativa que melhor condiz com as condições de vida adquirida pelos donos dos bares, 
localizados às margens da barragem Poção da Ribeira, após o início das atividades na área do reservatório. 

 

Durante os finais de semana e feriados, o reservatório da barragem Poção da Ribeira 

recebe um grande número de pessoas, com diferentes faixas etárias, que geralmente após 

consumirem bebidas alcoólicas adentram as águas da barragem para se banhar. Dentro do 

reservatório não existe uma área demarcada até onde os banhistas possam adentrar sem 

colocar suas vidas em risco ou pelo menos com o menor risco possível. É diante desse cenário 

que a presença de profissionais salva vidas torna-se fundamental para a proteção dos 

banhistas. Foi observado que não existem esses profissionais no local e que lá já foram 

registradas ocorrências de afogamentos. 
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Os banhistas que frequentam a barragem Poção da Ribeira, na margem voltada para o 

município de Campo do Brito, além de contar com os serviços ofertados pelos bares, podem 

contar também com serviços de passeios de barco dentro da área do reservatório, como mostra 

a Figura 4.25, na qual é possível observar que, apesar de simples, as embarcações dispõem de 

coletes salva vidas para o barqueiro e sua tripulação. O valor cobrado pelos barqueiros varia 

de dois a cinco reais por pessoa, a depender do trajeto que o banhista queira realizar. Além 

dos barcos, é possível também alugar boias para tomar banho na barragem, sendo que o valor 

do aluguel é variável, dependendo do tempo de uso dela (Figura 4.26).  

 

 
Figura 4.25: Passeio de barco no reservatório da barragem Poção da Ribeira. 
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Figura 4.26: Crianças brincando com boias no reservatório da barragem Poção da Ribeira e na margem da água 
boias para alugar. 

 

Os bares localizam-se muito próximos uns dos outros, ficando todos em uma mesma 

área (Figura 4.1) e como os banhistas se espalham ao longo da margem, em pontos distantes 

dos bares, é comum presenciar no local a existência de vendedores ambulantes que circulam, 

comercializando os seus produtos como mostra a Figura 4.27, em que é possível observar um 

vendedor de sorvete, um de bebidas e outro vendendo óculos esporte. 

 

 
Figura 4.27: Vendedores ambulantes atuando nas margens do reservatório da barragem Poção da Ribeira. 
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4.2 Piscicultura no reservatório da barragem Poção da Ribeira 

No reservatório da barragem Poção da Ribeira, desenvolve-se, em tanques-rede, a 

atividade de piscicultura, destinada ao cultivo de tilápias. A atividade econômica é explorada 

pela Associação de Piscicultores da Barragem de Campo do Brito (Asperbrito), desde o ano 

de 2003. Inicialmente, não havia nenhum projeto que orientasse a gestão de produção e 

comercialização dos peixes, como também não existia outorga para uso das águas do 

reservatório, nem estrutura física adequada ao desenvolvimento da referida atividade.  

 

Um ano após a criação da Asperbrito, ou seja, em 2004, foi criado o projeto de 

piscicultura em tanques-rede a partir de parceria firmada entre a Asperbrito, as entidades 

governamentais e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As 

entidades governamentais participantes foram a Prefeitura Municipal de Campo do Brito, a 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) e a 

Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (Pronese).  

 

De acordo com Farias (2004) o referido projeto foi idealizado para aumentar a oferta 

de proteína de origem animal visando a contribuir para a melhoria do padrão de alimentação 

da população, e para o aumento da renda dos associados. A fim de tentar garantir o sucesso do 

projeto foram realizados estudos de viabilidade técnica e econômica da exploração, além da 

capacitação e do treinamento dos produtores, assim como a realização do acompanhamento 

técnico dos cultivos e da comercialização do pescado. 

 

A associação conta com uma infraestrutura que compreende três galpões, Figura 4.28, 

canoas e uma plataforma sobre as águas da barragem. Um dos galpões é utilizado como 

escritório, o outro é utilizado como depósito, garagem e é o local onde são fabricados os 

tanques-rede. O terceiro galpão possui a infraestrutura de uma unidade de miniprocessamento 

das tilápias. A referida unidade está passando por ajustes em sua estrutura para que possa 

receber o aval da vigilância sanitária e se iniciar o funcionamento. Os galpões estão 

localizados às margens do reservatório da barragem Poção da Ribeira.  

 



Capítulo IV - Usos Não Consultivos das Águas da Barragem Poção da Ribeira                                        129 

  

 
Figura 4.28: Os três galpões da Asperbrito, localizados às margens da barragem Poção da Ribeira. 

 

A plataforma, Figura 4.29, é utilizada nas atividades de manejo das tilápias durante 

todo o ciclo produtivo e nas atividades que envolvem a manutenção dos tanques-rede. A 

estrutura da plataforma conta com a presença de guincho para içar os tanques-rede, quando 

necessário, dispõe ainda de balança e de um conjunto de outros equipamentos, utilizados nas 

etapas de avaliação do desenvolvimento dos peixes e da transferência das tilápias dos tanques 

berçários para os tanques de recria e engorda. Ainda na Figura 4.29, é possível visualizar uma 

das canoas usadas, pelos associados, durante a realização da alimentação dos peixes e na 

movimentação dos tanques dentro do reservatório da barragem Poção da Ribeira. 

 

 
Figura 4.29: Plataforma utilizada pela Asperbrito nas atividades de manejo e despesca das tilápias. 
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No ano de 2003, a Asperbrito contava apenas com quatro tanques-rede, mas a partir da 

implantação do projeto os associados passaram a contar com setenta e cinco tanques de quatro 

metros cúbicos cada um. Atualmente a associação conta com cento e trinta e seis tanques-rede 

em atividade e mais cento e vinte tanques em fase de construção. Os tanques-rede adquiridos 

após a implantação do projeto são de seis metros cúbicos e foram produzidos pela associação 

que também realiza todo o processo de manutenção dos tanques. Os detalhes da estrutura dos 

tanques construídos e utilizados pela Asperbrito podem ser observados na Figura 4.30.  

 

 

Figura 4.30: Detalhes da estrutura que compõe os tanques-rede produzidos e utilizados pela Asperbrito na 
criação de tilápias. 

 

Assim que os novos tanques passarem a ser utilizados no cultivo, a Asperbrito 

praticamente triplicará a sua capacidade produtiva, em relação a 2004. A associação detém a 

outorga de uma área de 0,36 hectares do reservatório da barragem Poção da Ribeira, que será, 

praticamente, toda ela ocupada pelos tanques, após o início do funcionamento dos cento e 

vinte tanques novos.  

 

O presidente da Asperbrito participou de vários eventos, dentro e fora do estado, 

relacionados à atividade da piscicultura de tilápias em tanques-rede. A partir da experiência 
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adquirida com os eventos e com o trabalho na criação é que os associados passaram a 

confeccionar tanques de criação com matérias de maior durabilidade, menor custo e a 

desenvolver técnicas de manejo que reduzem a mortalidade dos peixes nas diferentes etapas 

da criação.  

 

Em decorrência do relativo sucesso do projeto de criação de tilápias da Asperbrito é 

que alguns cursos de capacitação para novos piscicultores são realizados em suas 

dependências devido à experiência de seus membros, a infraestrutura disponível e da 

possibilidade de visualizar todas as etapas do manejo da tilápia. 

 

A Asperbrito não detém ainda conhecimento, tecnologia e estrutura para produzir os 

seus próprios alevinos. Sendo assim, a aquisição dos mesmos ocorre através do processo de 

compra realizada em empresas que atuam na comercialização de alevinos dentro do estado. 

Os peixinhos ao chegarem à associação são acondicionados em “berçários” localizados dentro 

dos tanques-rede de seis metros cúbicos, encontrando-se acondicionados no reservatório da 

barragem Poção da Ribeira.  

 

Nos berçários, é introduzida uma quantia que oscila entre um e dois mil alevinos por 

berçário de 4 m3, valor muito abaixo dos 1.000 a 1.250 peixes/m3 recomendados por Junior 

(2010). Esta diferença quantitativa é, segundo o presidente da Asperbrito, uma das medidas 

adotada pela associação que visa a reduzir a mortandade dos alevinos nessa fase inicial do 

cultivo.  De trinta e cinco a quarenta e cinco dias após terem dado entrada nos berçários, os 

alevinos que atingem o peso corporal de trinta gramas são transferidos para os tanques de 

recria e engorda, onde passam aproximadamente noventa dias, até atingirem um peso que 

varia entre quinhentas a setecentas gramas. 

 

Os alevinos que não atingiram os trinta gramas no intervalo de tempo especificado 

acima retornam ao berçário para completar o processo de ganho de massa corpórea. Assim 

como os peixes que não atingiram no mínimo as quinhentas gramas retornam aos tanques de 

engorda. Em ambos os casos, as tilápias são colocadas em tanques em que todos os indivíduos 

compartilham das mesmas condições de peso para que possam receber a ração adequada à 
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fase da vida em que se encontram. O tipo de ração utilizada nas diferentes fases do cultivo foi 

indicado pelos técnicos que prestavam assistência técnica no início da implantação do projeto.  

 

No ano de 2011, a Asperbrito obteve uma produção de oitenta e sete toneladas de 

tilápias, o que dá uma média de 7,25 toneladas por mês. Toda a produção foi comercializada 

In natura ao valor de cinco reais e cinquenta centavos o quilograma. Dentre os principais 

compradores se destacam: os donos de bares, localizados às margens da barragem e dos 

povoados próximos; os feirantes que atuam nas feiras livres do agreste sergipano e os donos 

de mercadinhos, de pequeno porte, das cidades de Campo do Brito, Itabaiana e da grande 

Aracaju. 

 

No ano de 2011, a Asperbrito não realizou nenhum tipo de teste para verificar se a 

água da barragem apresentava condições que permitiam realizar a piscicultura ou até mesmo 

verificar se a criação estava interferindo na qualidade das águas do reservatório da barragem 

Poção da Ribeira.  

 

A associação conta atualmente com dezessete famílias associadas, beneficiando 

diretamente sessenta e oito pessoas. As famílias, antes da piscicultura, desenvolviam a 

agricultura de subsistência e alguns de seus membros trabalhavam na construção civil, como 

ajudantes de pedreiro. De acordo com o presidente da Asperbrito, os associados recebem 

aproximadamente seiscentos reais mensais e alguns deles continuam a realizar suas atividades 

na agricultura e na construção civil como uma forma de complementar a renda obtida com a 

piscicultura. Esse fato só é possível porque os associados trabalham na associação em regime 

de escalonamento e as atividades de manejo normalmente ocupam um número pequeno de 

pessoas. 
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5 CONFLITOS GERADOS A PARTIR DOS USOS DAS ÁGUAS DA BARRAGEM 

POÇÃO DA RIBEIRA 

Os recursos hídricos são indispensáveis à sobrevivência das mais variadas formas de 

vida de um determinado ambiente, seja ele natural ou construído, assim como tem sido para o 

desenvolvimento de grande parte das atividades econômicas, sociais, culturais e de lazer das 

diferentes sociedades ao longo dos séculos. Essa importância da água, aliada ao fato de sua 

distribuição ocorrer de forma irregular nas diferentes regiões do planeta, pode ser considerada 

como um fator que conduz aos múltiplos usos das águas de um manancial.  

 

A multiplicidade de uso, atrelado à distribuição irregular dos recursos hídricos, nas 

diferentes regiões do planeta, e o fato dos diferentes usuários de um mesmo manancial 

considerarem-se mais importantes que os demais, portanto detentores de um maior poder de 

uso, acaba por gerar os conflitos ou disputas por água.  

 

A partir dos usos das águas da barragem Poção da Ribeira, desenvolvem-se atividades 

de lazer, piscicultura, pesca artesanal, agricultura irrigada e abastecimento para fins de 

consumo humano, ou seja, no reservatório ocorrem os usos múltiplos de suas águas. Porém, 

não existe um sistema de gestão que conte com a participação de seus principais usuários e 

entidades governamentais, visando a garantir a permanência dos diferentes usos, a 

manutenção de padrões mínimos de qualidade do recurso, de acordo com a suas necessidades 

de uso, e a implementação de medidas racionais para a ocorrência dos diferentes usos 

almejando cumprir, pelo menos, o que é posto pelas leis ambientais do país.  

 

A inexistência de um sistema de gestão das águas da barragem Poção da Ribeira 

possibilita a prática de ações que atendem a interesses de alguns usuários, mas que vão de 

encontro à legislação ambiental e que acabam por interferir nas diferentes formas de uso dos 

recursos possibilitando assim a instalação de conflitos de interesses entre os diferentes 

usuários de suas águas.  
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Com o intuito de melhor informar as situações de uso e consumo dos recursos hídricos 

da barragem é que o presente capítulo se encontra subdividido em três subitens. São eles: 5.1 

Análise da existência de conflito entre os usos consultivos das águas da barragem Poção da 

Ribeira; 5.2 Conflito entre os usos não consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira e 

5.3 Não conformidades com a legislação ambiental, encontradas no entorno do reservatório da 

barragem Poção da Ribeira. 

 

 

5.1 Análise da existência de conflito entre os usos consultivos das águas da barragem 

Poção da Ribeira 

Para facilitar a análise da existência de conflitos ou não entre os usos consultivos das 

águas da barragem Poção da Ribeira foi realizado o balanço hídrico, considerado duas 

condições de consumo de água pela irrigação. Sendo que o mês de agosto foi adotado como 

referência, pois nessa época a barragem está com o seu reservatório no nível máximo de 

armazenamento de água. 

 

Primeiro foi realizado o balanço hídrico, considerando os volumes de água - captados 

pela Deso, pela Cohidro - as contribuições da precipitação e o volume perdido por 

evaporação, ocorrida no espelho de água do reservatório da barragem, em 2011. No segundo 

caso, os valores dos volumes de água utilizados na irrigação, fornecidos pela Cohidro, foram 

substituídos pelos volumes calculados como necessários para satisfazer as necessidades das 

culturas plantadas, em 2011. A forma de obtenção de tais valores encontra-se devidamente 

descrito no item 2.5.2.3 do capítulo 2.  

 

De acordo com os dados climáticos, registrados no perímetro irrigado, referentes ao 

volume das precipitações ao longo de 2011, é possível observar, na Figura 5.1, que as chuvas 

se concentraram entre os meses de março e julho, tendo o mês de abril como o de maior 

volume precipitado (245,6 mm).  
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Figura 5.1: Precipitação no perímetro irrigado Poção da Ribeira, em 2011. 

 

Além do conhecimento da precipitação, também foi realizado o balanço de radiação 

para a área do perímetro, por ser o conhecimento dessa variável extremamente importante, 

uma vez que ela interfere de forma direta sobre a evaporação da água do solo e das plantas, ou 

seja, é um dos fatores que influencia sobre a determinação do volume de água que é 

necessário adicionar nas diferentes culturas. Como também interfere no volume de água 

perdido por evaporação do reservatório da barragem. De acordo com a Figura 5.2, o saldo de 

radiação estimado para o perímetro irrigado Poção da Ribeira apresentou entre 4,98 e 16,18 

MJ/m2dia de energia disponível. 

 

 

 

Figura 5.2: Balanço de radiação no perímetro irrigado Poção da Ribeira, em 2011. 
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De acordo com o balanço hídrico realizado, considerando a relação entre a demanda e 

a oferta, no ano de 2011 (observar o Quadro 5.1), foi constatado que não ocorreu conflito, em 

termos quantitativos, entre os dois usos consultivos que prevalecem no reservatório da 

barragem Poção da Ribeira, uma vez que o volume útil armazenado no reservatório da 

barragem foi suficiente para suprir toda a demanda ao longo do ano, apresentando apenas um 

déficit de 654.743,68 m3 de água, em relação ao volume útil da barragem, no mês de 

dezembro. No entanto se faz necessário considerar que no referido ano a distribuição de água 

para os lotes irrigados ficou suspensa por seis meses, em virtude de problemas técnicos e não 

por falta da necessidade do recurso hídrico para a realização da agricultura irrigada.  
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Quadro 5.1: Balanço hídrico do reservatório da barragem Poção da Ribeira, para o ano de 2011. 

 

Meses Consumo pela 
agricultura 

irrigada (m3) 

Consumo para fins de 
abastecimento humano 

(m3) 

Perda por 
evaporação 

(m3) 

Aporte hídrico 
m3 

Volume útil da 
barragem (m3) 

Reposição 
(m3)  

Saldo (m3) Déficit (m3) 

Janeiro 852.025 11.400 321.627,21 1.322.451,8 15.184.241,79 137.399,59 - - 

Fevereiro 626.866,60 10.640 273.180,29 3.105.906 15.321.641,38 517.344,09 1.677.875,02 - 

Março 1.027.408 11.780 244.378,73 3.449.704,4 15.838.985,47 - 2.166.137,67 - 

Abril 280.117,40 11.400 167.477,96 4.289.666,4 15.838.985,47 - 3.830.671,04 - 

Maio 47.105,80 11.780 88.375,04 10.479.991 15.838.985,47 - 10.332.730,16 - 

Junho 0 11.400 76.466,14 8.202.326,6 15.838.985,47 - 8.114.460,46 - 

Julho 0 11.780 76.784,87 10.278.790,8 15.838.985,47 - 10.190.225,93 - 

Agosto 0 11.780 91.562,34 10.800.348,6 15.838.985,47 - 10.697.006,26 - 

Setembro 0 10.800 174.316,15 7.758.904,8 15.838.985,47 - 7.573.788,65 - 

Outubro 0 10.800 249.478,40 3.941.961,2 15.838.985,47 - 3.681.682,80 - 

Novembro 0 10.800 313.296,77 1.119.298,2 15.838.985,47 - 795.201,43 - 

Dezembro 931.547,50 11.160 333.217,38 621.181,2 15.838.985,47 - - 654.743,68 

Total 3.765.070 135.520 2.410.161,28 65.370.531  654.743,68 59.059.779,42 654.743,68 
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Ao realizar o balanço hídrico, utilizando-se os valores dos volumes de água calculados 

como sendo suficientes para satisfazer as necessidades dos variados cultivos no transcorrer do 

ano, foi constatado que entre os meses de novembro, dezembro e janeiro o reservatório 

trabalhou com um déficit da ordem de 2.562.158,16 m3 de água, como mostra o Quadro 5.2. 

Tal valor corresponde a 16,17% do volume útil do reservatório, o que significa que se a água 

da barragem tivesse sido fornecida de forma a respeitar as informações estimadas através da 

evapotranspiração das diferentes culturas, levando em consideração os valores da ETo, do Kc 

e da área plantada por cada cultura, para o ano de 2011, a possibilidade de existir conflitos em 

termos quantitativo seria inexistente. Vale lembrar que o volume de água referente ao saldo 

positivo, nos dois balanços hídricos realizados, passa sobre o sangradouro da barragem e 

segue o curso normal do rio que foi barrado. 

 

A partir das informações geradas através dos balanços hídricos realizados foi possível 

perceber que se mostra como uma opção interessante à execução de um novo balanço hídrico 

em um ano que a distribuição de água para fins de irrigação ocorra de forma regular. Nesse 

caso, só assim será possível efetuar uma estimativa mais consistente no que se refere ao uso 

dos recursos hídricos da barragem para fins de irrigação, ou seja, se realmente a água esta 

sendo distribuída de forma a suprir as necessidades dos irrigantes ou até mesmo se eles estão 

a receber e utilizar mais água do que o necessário, comprometendo assim a qualidade do solo, 

a produção de alimentos e alterando a distribuição temporal e espacial das águas da barragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V - Conflitos Gerados a Partir dos Usos das Águas da Barragem Poção da Ribeira                                                                                                                    141                          
 

Quadro 5.2: Balanço hídrico do reservatório da barragem Poção da Ribeira, considerando a aplicação do volume de água calculado como sendo 

suficiente para atender as necessidades das diferentes culturas plantadas em 2011. 

 

Meses Consumo pela 
agricultura 

irrigada (m3) 

Consumo para fins de 
abastecimento 
humano (m3) 

Perda por 
evaporação 

(m3) 

Aporte hídrico 
m3 

Volume útil da 
barragem (m3) 

Reposição 

(m3) 

Saldo (m3) Déficit (m3) 

Janeiro 1.540.180 11.400 321.627,21 1.322.451,8 13.827.582,72 - - 550.755,41 

Fevereiro 1.855.125 10.640 273.180,29 3.105.906 13.276.827,31 966.960,71 - - 

Março 1.487.351 11.780 244.378,73 3.449.704,4 14.243.788,02 1.595.197,45 110.997,22 - 

Abril 1.182.566 11.400 167.477,96 4.289.666,4 15.838.985,47 - 2.928.222,44 - 

Maio 844.254,5 11.780 88.375,04 10.479.991 15.838.985,47 - 9.535.581,46 - 

Junho 954.993 11.400 76.466,14 8.202.326,6 15838985,47 - 7.159.467,46 - 

Julho 818.855,7 11.780 76.784,87 10.278.790,8 15.838.985,47 - 9.371.370,23 - 

Agosto 1.072.843 11.780 91.562,34 10.800.348,6 15838985,47 - 9.624.163,26 - 

Setembro 1.084.019 10.800 174.316,15 7.758.904,8 15.838.985,47 - 6.489.769,65 - 

Outubro 1.480.239 10.800 249.478,40 3.941.961,2 15.838.985,47 - 2.201.443,80 - 

Novembro 1.331.910 10.800 313.296,77 1.119.298,2 15.838.985,47 - - 536.708,57 

Dezembro 1.751.498 11.160 333.217,38 621.181,2 15.302.276,9 - - 1.474.694,18 

Total 15.403.834,2 135.520 2.410.161,28 65.370.531  2.562.158,16 47.421.015,52 2.562.158,16 
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5.2 Conflito entre os usos não consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira 

No reservatório da barragem Poção da Ribeira se desenvolve um conflito entre os 

pescadores que atuam na barragem e a Associação de Piscicultores da Barragem de Campo do 

Brito. O conflito é ocasionado, segundo o presidente da Asperbrito, porque alguns dos 

pescadores que atuam no reservatório da barragem, ao espalharem suas redes nas águas, 

começam a bater com pedaços de madeira sobre a superfície da água, na tentativa de conduzir 

os peixes em direção as suas redes. E quando essa ação é realizada, próxima à área de cultivo 

das tilápias, acaba por promover o rompimento do tímpano dos peixes, causando, 

consequentemente, a sua morte.  

 

Visando evitar a mortandade das tilápias, em decorrência da ação dos pescadores, é 

que a Asperbrito tem cercado uma área bem maior do que a que lhe foi outorgada (0,36 

hectares). O cordão de isolamento da área de cultivo das tilápias, no reservatório da barragem 

Poção da Ribeira, pode ser observado na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3: Os pontos amarelos, que aparecem sobre a água no fundo da imagem, são boias que compõem o 
cordão de isolamento utilizado pela Asperbrito para impedir o acesso a área do cultivo. 
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Atualmente, o conflito encontra-se não manifesto, mas pode tornar-se um problema 

real, assim que a Asperbrito colocar em funcionamento os cento e vinte tanques-redes que se 

encontram em fase de construção e passar a ocupar toda a área a que tem direito, segundo a 

outorga.  

 

A partir da introdução dos novos tanques-redes na barragem e de se esperar que a 

Asperbrito amplie a área de isolamento em torno do cultivo. Caso tal ação venha a ocorrer o 

tamanho da área de pesca na barragem sofrera uma pequena redução, o que pode torna o 

conflito manifesto.   

 

 

5.3 Não conformidades com a legislação ambiental, encontradas no entorno do 

reservatório da barragem Poção da Ribeira  

As atividades de lazer que se desenvolvem nas águas do reservatório da barragem 

Poção da Ribeira existem praticamente desde a sua criação, já os bares estão há 

aproximadamente vinte anos instalados as margens do reservatório, ou seja, em uma Área de 

Proteção Permanente (APP), que é destinada, por lei, à conservação da mata ciliar. A 

administração do reservatório assim como do perímetro irrigado é de responsabilidade da 

Cohidro, que atua na área desde a sua criação, sendo assim é de se presumir que a instalação 

dos bares era de conhecimento do órgão governamental responsável pela administração da 

área em questão.  

 

Ao longo dessas duas décadas a Cohidro não tomou nenhuma medida legal para fazer 

cumprir o que determina o código florestal brasileiro. Diante da falta de posicionamento da 

companhia de recursos hídricos, perante a ocupação da área de APP no entorno da barragem, 

as pessoas se veem encorajadas a ocupar a referida área e o fazem na tentativa de explorar o 

potencial turístico da área, através da prestação de serviços aos indivíduos que vão ao 

reservatório da barragem em busca de lazer, visando obter ganhos econômicos como uma 

maneira de garantir mais facilmente o sustento de sua família. 
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O conhecimento destas breves colocações realizadas é de fundamental importância ao 

se ter informação de que somente após denúncia efetuada por pescador, que atua no 

reservatório da barragem Poção da Ribeira, sobre a existência de grande quantidade de 

embalagens nas margens e águas do reservatório da barragem e nas áreas do rio das Pedras 

próximas a barragem, realizada junto a Secretaria de Meio Ambiente de Itabaiana e que esse 

órgão da administração municipal notificou a Cohidro sobre o caso em 10 de novembro de 

2010. Mas, em virtude da falta de ação da Cohidro o pescador resolveu buscar o Ministério 

Público de Itabaiana. Esse fato revela a falta de um sistema de gestão eficiente e funcional das 

águas da barragem Poção da Ribeira perante os usos múltiplos que estão estabelecidos nesse 

manancial. 

 

Mediante o teor da denúncia realizada pelo pescador, o Ministério Público solicitou da 

Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) a realização de um relatório 

socioambiental da área citada pelo denunciante. Após o envio de seis ofícios por parte do 

Ministério Público foi que a Adema enviou, em outubro de 2011, as informações requeridas 

pela promotoria, sendo que o primeiro ofício foi enviado em janeiro de 2011. Diante desse 

descaso por parte da Adema, em atender a solicitação do Ministério Público, é de se supor que 

indiretamente o órgão estadual de meio ambiente esta a favorece a realização de ações contra 

o meio ambiente em vez de coibi-las.  

 

No relatório de fiscalização Ambiental nº 178/2011 da Adema, foram constatados 

algumas irregularidades com relação à aplicação da legislação, à conformidade dos padrões 

físicos, químicos e biológicos das águas do reservatório da barragem Poção da Ribeira, em 

relação à resolução CONAMA nº 357/2005. Também foi constatada a existência de: um 

número grande de garrafas PET e vasilhames de agrotóxicos nas águas e margens da 

barragem Poção da Ribeira; um matadouro clandestino no povoado Cajaíba com a presença 

de ossada animal em terrenos próximos dali e lançamento de efluentes do mesmo em área 

próxima ao reservatório da barragem; bares com banheiros irregulares e lançamento das águas 

provenientes dos bares no reservatório da barragem. 

 

Em termos de permissão de uso dos recursos hídricos em questão, foi verificado que a 

outorga de uso de parte do reservatório pela Asperbrito estava vencida e que a Cohidro não 
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possuía outorga. Após a realização da audiência pública no Ministério Público, a situação da 

Associação de Piscicultores da Barragem de Campo do Brito foi regularizada ainda no ano de 

2011, enquanto que a Cohidro informou, em 17 de abril de 2012, que estava a enviar a 

documentação complementar, solicitada pela Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), 

necessárias à conclusão do processo de outorga de água para fins de irrigação. 

 

No que se refere à ocupação irregular das margens do reservatório da barragem por 

bares e casas de veraneio, a Cohidro informou que iria efetuar o cercamento de uma área de 

cem metros no entorno do reservatório, a contar do nível máximo atingido pelas águas da 

barragem, visando a possibilitar a recuperação da área de APP. Aliado ao cercamento, a 

instituição iria entrar com um pedido de reintegração de posse do terreno, às margens da 

barragem, que é de sua propriedade e que foram ocupados irregularmente pelos donos de 

bares e casas de veraneio, porém até o mês de novembro de 2012 não existia nenhuma ação 

judicial nesse sentido, segundo a assessoria jurídica da própria Cohidro. 

 

Como mencionado inicialmente neste item, a situação envolvendo a Cohidro, os donos 

dos bares e das casas de veraneio, situados ás margens da barragem Poção da Ribeira, é por si 

só contraditória, uma vez que a entidade governamental foi condizente com a instalação das 

construções e somente após, aproximadamente, duas décadas, e em virtude das constatações 

feita pelos técnicos da Adema, ao confeccionarem o relatório solicitado pelo ministério 

público, é que a Cohidro informa que irá solicitar, via justiça, a reintegração de posse da área. 

Caso a Companhia de Recursos Hídricos venha a cumprir o que informou na audiência 

pública, certamente tal fato acarretará, inegavelmente, um impacto negativo na vida das 

famílias que sobrevivem da renda dos estabelecimentos comerciais, ocasionando a instalação 

de um conflito.  

 

Certamente a questão central do conflito não será discutir a legalidade das ações 

preconizadas pela Cohidro, mas sim a falta de atitude por parte dessa instituição que levou a 

tal situação e as consequências dessa ação para as pessoas que dependem dos bares para 

sobreviver. 

 



Capítulo V - Conflitos Gerados a Partir dos Usos das Águas da Barragem Poção da Ribeira                 146 

  
 

Em relação ao grande volume de garrafas PET e vasilhames de agrotóxicos espalhados 

nas margens e nas águas do reservatório da barragem, a Cohidro informou que realizou uma 

ação de limpeza, na área da barragem, que duraram três dias e contou com a participação de 

seis homens, dois barcos e um caminhão. Como resultado da referida ação, foram recolhidos 

1.500 quilogramas de resíduos sólidos, dos quais, aproximadamente, 50 quilos correspondiam 

a vasilhames de agrotóxicos, destinados à central de coleta, localizada no município de 

Ribeirópolis, especializada em receber esse tipo de material. 

 

A grande maioria dos resíduos coletados (aproximadamente 1.450 Kg) era composta 

por vasilhames de água sanitária, amaciante de roupas, refrigerantes e latas de cerveja, sendo 

esses objetos levados ao Lixão do povoado Terra Dura, em Itabaiana. Os vasilhames de 

produtos de limpeza certamente indicam a utilização das águas do rio Traíras e de seus 

afluentes pela população para a realização da lavagem de roupas. Já as embalagens das 

bebidas são resultantes das atividades de lazer que se desenvolvem nas águas do reservatório 

da barragem Poção da Ribeira. A ação de limpeza foi registrada pela Cohidro através de 

fotografias mostradas nas Figuras 5.4 e 5.5. 

 

 

Figura 5.4: Funcionários da Cohidro realizando a coleta de resíduos sólidos das águas e margens do reservatório 
da barragem Poção da Ribeira. 

Fonte: Ministério Público de Sergipe, Promotoria de Justiça de Itabaiana. 
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Figura 5.5: Caminhão carregado com resíduos sólidos coletados das águas e margens do reservatório da 
barragem Poção da Ribeira. 

Fonte: Ministério Público de Sergipe, Promotoria de Justiça de Itabaiana. 

 

A Cohidro informou ainda que realizaria uma campanha de educação ambiental, com 

os estudantes das escolas dos povoados, inseridas no perímetro irrigado Poção da Ribeira, 

através de palestras com o tema: Preservação dos Recursos Naturais e Importância dos 

Perímetros Irrigados. As palestras seriam realizadas nos meses de abril, maio e junho de 

2012.  

 

O matadouro clandestino (Figura 5.6) funcionava em área próxima ao rio das Pedras, 

no povoado Cajaíba, e tinha os seus dejetos lançados em uma fossa improvisada que ao 

encher transbordava e os dejetos seguiam por um terreno com certa declividade em direção ao 

leito do referido rio, mas em nenhum momento foi mencionado se eles atingiam ou não as 

águas do rio das Pedras. Além dos dejetos, foi observada a existência de uma grande 

quantidade de ossadas próxima ao local de abate, (Figura 5.7). Atualmente o matadouro não 

existe mais, porque foi demolido, como mostra a Figura 5.8.  
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Figura 5.6: Matador clandestino do povoado Cajaíba, no perímetro irrigado Poção da Ribeira, em 2011. 

Fonte: Ministério Público de Sergipe, Promotoria de Justiça de Itabaiana. 

 

 
Figura 5.7: Ossada de animais abatidos no matador clandestino do povoado Cajaíba, abandonada em terrenos 
próximos ao local de abate, no perímetro irrigado Poção da Ribeira, em 2011. 

Fonte: Ministério Público de Sergipe, Promotoria de Justiça de Itabaiana. 
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Figura 5.8: Área onde funcionava o matador clandestino do povoado Cajaíba, no perímetro irrigado 

Poção da Ribeira, em 2011. 

 

Com relação aos banheiros irregulares dos bares e ao lançamento das águas 

provenientes desses bares, o problema foi resolvido com a instalação de banheiros com fossas 

sépticas. Tal fato foi constatado através das visitas realizadas a campo juntamente com o 

resultado das entrevistas efetuadas com os proprietários dos bares, situados às margens da 

barragem Poção da Ribeira. 
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6 ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE  

No processo de determinação do índice de sustentabilidade, foram adotados 

indicadores que estão ligados de forma direta ou indireta aos usos das águas da barragem 

Poção da Ribeira, portanto as análises dos resultados obtidos buscam refletir sobre o índice de 

sustentabilidade dos usos das águas da barragem, visando a analisar questões sociais, 

econômicas e ambientais fundamentais para que o uso dos recursos hídricos do referido 

manancial ocorra da melhor forma possível e seja capaz de trazer melhorias nas condições de 

vida de seus diferentes usuários.  

 

No intuito de melhor analisar os resultados obtidos com a mensuração dos diferentes 

indicadores selecionados, é que se efetuou a construção de três gráficos do tipo radar. O 

primeiro traz os indicadores referentes à dimensão social, enquanto que o segundo é composto 

pelos indicadores da dimensão ambiental e o terceiro englobando todos os indicadores 

medidos nas dimensões social, econômica e ambiental. No Quadro 6.1, estão expostos todos 

os indicadores analisados, seus símbolos representativos e seus valores padronizados, visando 

a contribuir para que a análise dos gráficos possa ocorrer com a maior clareza possível. 

 

Quadro 6.1: Indicadores que compõem o índice de sustentabilidade, distribuídos nas suas 

respectivas dimensões da sustentabilidade com os seus valores mensurados e padronizados. 

 

 

Dimensões da 
sustentabilidade 

Indicadores Símbolo 
representativo 
do indicador 

Valor do 
indicador 

Valor 
padronizado 

dos 
indicadores 

 

 

 

 

Social 

Percentual de vagas ocupadas por 
alunos nas unidades de ensino do 
perímetro irrigado Poção da Ribeira  

 

S1 

 

70,98% 

 

0,116738 

Percentual de ocorrências policiais na 
área do perímetro irrigado em relação 
à zona rural dos municípios em que 
está localizado o perímetro irrigado. 

 

S2 

 

 

25% 

 

0,067333 

Razão entre o número de irrigantes 
que bebem a água distribuída pela 
Deso e os que têm acesso a mesma 

 

S3 

 

0,51 

 

0,041019 

Econômica Renda per capita E1 2924,236 
reais/ano 

3,182554 
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Razão entre a renda gerada pela 
agricultura somada à renda da 
piscicultura, dividida pela quantidade 
de alimento produzido a partir de 
ambas as atividades 

 

E2 

 

1.596,133 
reais/tonelada 

 

1,755511 

 

 

 

 

 

Ambiental 

Razão entre o volume de água 
captado da barragem pelo número de 
pessoas beneficiadas 

 

A1 

75,50 
m3/pessoa/ano 

 

0,121595 

Razão entre o consumo de água pela 
irrigação e a quantidade de alimento 
produzido 

 

A2 

438,385 
m3/tonelada 

 

0,511514 

Razão entre a quantidade de água 
aplicada na irrigação pela quantidade 
de recurso hídrico necessário para 
satisfazer as necessidades das plantas 
cultivadas 

 

A3 

 

0,244424 

 

0,040733 

Demanda Bioquímica de Oxigênio A4 3,8 mg/l 0,044554 

Condutividade Elétrica A5 496,4 S/cm 0,573851 

Coliformes termotolerantes A6 4,5 NMP/100ml 0,045306 

 

 

6.1 Dimensão Social 

Na dimensão social, foram analisados os indicadores S1, S2 e S3, a partir dos quais se 

construiu o gráfico da Figura 6.1. Na análise do gráfico, foi constatado que, na interação entre 

o indicador S2 e S3, encontra-se o entrave da dimensão social, justamente no que se refere à 

interação entre a quantidade de ocorrências policiais e o consumo de água tratada, distribuída 

pela Deso.  

 

Figura 6.1: Gráfico da dimensão social 
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Os dezesseis povoados, que compõem a área do perímetro irrigado, concentram 25% 

das ocorrências policiais da zona rural dos municípios de Areia Branca e Itabaiana, sendo que, 

desse percentual, 67,1% correspondem à prática de furto, roubo e homicídios (ver Quadro 

6.2), o detalhamento das ocorrências por povoados do perímetro se encontra no apêndice F. 

Tal constatação indica a necessidade da realização de um trabalho coercitivo e preventivo, 

através da realização de rondas motorizadas e da instalação de posto policial na área do 

perímetro, por parte da secretaria de segurança pública do estado de Sergipe, visto que a 

atuação eficaz da polícia traz à comunidade de irrigantes a paz necessária para que possam 

exercer as atividades cotidianas e laborais sem a sensação de medo imposta pela insegurança. 

 

Quadro 6.2: O quantitativo e o percentual das ocorrências policiais registradas no perímetro 

Poção da Ribeira em 2011. 

 

Ocorrências policiais Quantidade Valor percentual (%) 

Furto 24 29,3 

Roubo  20 24,4 

Homicídio  11 13,4 

Morte a apurar 3 3,7 

Lesão corporal 8 9,7 

Estupro  1 1,2 

Perda e extravio de documentos 5 6,1 

Fato atípico  9 11 

Estelionato  1 1,2 

Total  82 100 

 

Fonte: Delegacia Regional de Polícia de Itabaiana e Delegacia do Município de Areia Branca. 

 

A concentração das ocorrências policiais na área do perímetro Poção da Ribeira, 

certamente, está relacionada ao grande fluxo de mercadorias e de dinheiro na localidade, em 

função, principalmente, da prática da agricultura irrigada. 

 

O resultado do indicador S3 revela que o consumo da água tratada e distribuída pela 

Deso, entre os que têm acesso a ela é de 51%, o que indica a necessidade de se buscar saber o 
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porquê dos outros 49%, que têm acesso, não consumirem a água distribuída. A realização de 

uma pesquisa entre os que têm acesso aos recursos hídricos, distribuídos pela companhia de 

saneamento, para se verificar os possíveis motivos que levam os irrigantes a não consumirem 

as águas, é fundamental, uma vez que todos os povoados de Itabaiana que compõem o 

perímetro irrigado contam com o serviço de distribuição de água tratada, realizado pela Deso. 

E também porque o consumo de água tratada é um dos fatores que contribui para evitar a 

contaminação da população por doenças de veiculação hídrica. 

 

Outro fator interessante para a realização da referida pesquisa é a oportunidade de se 

conhecer a que dimensões estão ligadas as razões do não consumo, ou seja, se são questões da 

dimensão social, cultural, econômica ou se são referentes à qualidade do produto distribuído, 

para que se possa traçar metas de intervenção que visem a aumentar o consumo de água 

tratada entre os irrigantes. 

 

O consumo da água distribuída pela Deso é vista como uma das formas mais eficiente 

e economicamente viável da população de irrigantes terem acesso a uma água tratada em que 

se respeitem os parâmetros físico-químicos e biológicos exigidos pelos órgãos 

regulamentadores, visando a contribuir para a melhoria das condições de saúde da população. 

 

A partir da análise dos dados usados para se chegar ao valor do indicador S1 foi 

constatado que apesar da taxa de ocupação das vagas nas unidades de ensino ser de 70,98%, 

esse indicador requer uma atenção especial, pois em 82,35% das unidades de ensino sobram 

vagas, enquanto que nas 17,65%, restantes, o quantitativo de alunos é muito próximo ao seu 

limite máximo, como pode ser observado no Quadro 6.3. Vale salientar que na metade das 

escolas (41,17%), em que sobram vagas, o funcionamento ocorre apenas em um tuno por falta 

de alunos, segundo os diretores das unidades. 

 

A constatação efetuada a cerca do indicador S1 é fundamental por suscitar a 

necessidade de se buscar conhecer as causas de tal fenômeno, com o intuito de tornar mais 

eficiente e eficaz os gastos públicos no setor educacional dentro da área do perímetro irrigado 

Poção da Ribeira, para melhor atender as necessidades educacionais da população. 
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Quadro 6.3: Números de vagas e matriculas realizada em 2011, por unidades de ensino no 

perímetro irrigado Poção da Ribeira 

 

Unidades de ensino Povoados Nº de Alunos 
Matriculados 

Nº de Vagas 

Escola Municipal Profª Anailde Santos de Jesus Cajaíba 293 275 

Escola Municipal Carolina Júlia de Vasconcelos Forno 29 100 

Escola Municipal Artuh Fortes Gandu I 41 100 

Escola Municipal Mª Climéria de Jesus Gandu II 59 100 

Escola Municipal Tobias Barreto Lagoa do Forno 58 150 

Pré-Escolar Só Baby Mangabeira 16 100 

Escola Rural Mangabeira 66 150 

Escola Municipal José Domingos Professor Mangueira 219 220 

Escola Municipal Dom José Tomaz Rio das Pedras 641 765 

Escola Municipal Drº Florival de Oliveira São José 245 275 

Escola Municipal Profª Maria Vieira de Mendonça Taboca 217 340 

Escola Municipal Liberato de Menezes Várzea da Cancela 41 100 

Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva Boqueirão II  66 150 

Escola Municipal João Antônio dos Passos Canjinha 58 100 

Escola Municipal José Inácio da Fonseca Junco 221 220 

Escola Municipal Rufino José de Santana Serra Cumprida 39 100 

Escola Municipal José Lino dos Santos Três bodegas 101 150 

 

Fonte: Secretarias de educação do estado de Sergipe, secretarias de educação dos municípios de Areia Branca, 
Itabaiana e dados produzidos através do presente trabalho. 
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6.2 Dimensão econômica   

A renda bruta per capita de 2.924,23 reais/ano ou 243,68 reais/mês é resultante da 

divisão da renda gerada através das atividades dos bares, que funcionam as margens da 

barragem Poção da Ribeira, da piscicultura desenvolvida pela Asperbrito no reservatório e da 

prática da agricultura irrigada no perímetro Poção da Ribeira pelo número de pessoas 

beneficiadas diretamente por essas atividades, sendo assim esse valor de renda per capita 

corresponda ao valor que cada uma das 4.789 pessoas consegue obter através dos usos das 

águas do manancial, seja de forma consultiva ou não consultiva.   

 

Apesar do valor da renda per capita gerada através dos usos das águas da barragem ser 

relativamente pequena (243,68 reais/mês) ainda consegue superar os 220 reais e os 213,33 

reais correspondente ao valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 

domicílios rurais particulares permanentes do município de Itabaiana e Areia Branca, 

respectivamente, informados pelo IBGE para o ano de 2010. Essa constatação demonstra a 

importância dos rendimentos financeiros advindos dos usos das águas da barragem Poção da 

Ribeira para as pessoas que se utilizam do manancial. Sendo assim se faz necessário a 

existência de um sistema de gestão participativo e eficiente das águas da barragem para que os 

diferentes usos possam continuar a ocorrer sem gerar conflitos entre os diferentes usuários e 

prejuízos em termos ambientais. 

 

Ao se considerar apenas a renda bruta per capita gerada pela agricultura irrigada como 

sendo resultante da divisão do valor financeiro obtido com a venda dos produtos agrícolas 

pelo número de irrigantes foi obtida o valor de 32.766,54 reais/ano ou 2.730,54 reais/mês. O 

valor da renda per capita mensal dos irrigantes do perímetro Poção da Ribeira em termos de 

salario mínimo corresponde a 5,01 salários mínimos (R$ 545 é o valor do salário mínimo no 

ano de 2011). De acordo com Lopes & Mota (1997) no ano de 1994 a renda media familiar 

dos irrigantes no perímetro Poção da Ribeira foi de 7,3 salários mínimos mensais. 

Independente do valor do salário mínimo pago em 1994 (70 reais a partir de 01/09/1994) é 

possível verificar que ocorreu uma redução em termos da quantidade média de salários 

mínimos da ordem de 2,29 salários.  
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Segundo Moraes (2005) no ano de 1994 o DIEESE não realizou levantamento do 

valor da cesta básica em Aracaju, mas de acordo com o referido autor o valor médio da cesta 

básica entre as capitais brasileiras foi de R$ 72,00. No ano de 1994 a renda mensal média dos 

irrigantes do perímetro irrigado Poção da Ribeira, informada por Lopes & Mota (1997), era 

suficiente para comprar aproximadamente sete cestas básicas. Já em 2011, a renda bruta 

média mensal obtida pelos irrigantes, do mesmo perímetro, é suficiente para comprar 

aproximadamente 14,8 cestas básicas. Diante de tal constatação e da observação da redução 

do número de salários mínimos entre os anos de 1994 e 2011, obtidos mensalmente pelos 

irrigantes, é possível afirmar que o poder de compra dos irrigantes do Poção a Ribeira 

praticamente dobro entre no referido intervalo de tempo, em relação a aquisição de cestas 

básicas. 

 

A redução na quantidade de salários mínimos mensais obtidos pelos irrigantes, em 

decorrência de suas atividades agrícolas, pode ser justificada pela ocorrência de dois fatores 

principais. O primeiro se refere ao fato dos irrigantes terem passado seis meses sem receber 

água para poder irrigar suas lavouras em decorrência de problema técnicos ocorridos na EB 

02, o que promoveu a redução na produção dentro do perímetro, comprometendo diretamente 

a renda per capita dos irrigantes.  

 

O segundo fator foi à redução drástica no percentual dos irrigantes que receberam 

assistência técnica da Cohidro no perímetro em 2011, apenas 22,2% recebeu assistência 

técnica, se comparado com os valores descritos por Lopes & Mota (1997) para o mesmo 

perímetro no ano de 1994, onde 52% dos irrigantes receberam assistência técnica 

regularmente e 22% receberam assistência técnica de forma esporádica. A ausência da 

assistência técnica implica no manejo inadequado do sistema de irrigação, no uso de 

agrotóxicos em quantidades abusivas e produtos inadequados a praga enfrentada, o tipo e 

quantidade de adubo utilizado, dentre outros fatores que acabam por interferir na produção, na 

produtividade e nas despesas o que impacta negativamente na renda per capita dos irrigantes, 

além de contribuir na geração de problemas ambientais na área do perímetro e além-

fronteiras.   
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A renda bruta per capita de 32.766,54 reais/ano, obtido por cada um dos irrigantes do 

perímetro Poção da Ribeira, em 2011, é baixo se comparada ao valor de R$ 42.441,42 obtido, 

em 2001, pelos irrigantes do município de Guaiúba-CE (CAMPOS et al, 2006). No entanto, 

se observamos que em 2010, segundo o IBGE, o valor do rendimento nominal mediano 

mensal per capita dos domicílios rurais particulares permanentes do município de Itabaiana 

foi igual a 220 reais. E que no perímetro Poção da Ribeira, em 2011, os irrigantes obtiveram 

2.730,54 reais/mês, o valor da renda per capita no Poção da Ribeira passa a ser bastante 

expressiva em relação à zona rural do município de Itabaiana.  Essa constatação permitir 

inferir que a agricultura irrigada praticada no perímetro Poção da Ribeira contribui 

positivamente para o aumento da renda per capita do município de Itabaiana. Como também 

contribui para o melhoramento das condições financeiras dos irrigantes.  

 

 

A renda bruta per capita gerada a partir da piscicultura desenvolvida no reservatório da 

barragem Poção da Ribeira foi de 7.036,76 reais/ano. Já a renda media bruta dos bares, 

situados as margens da barragem, foi de R$ 15.691,8 bar/ano. A renda dos bares baseada 

única e exclusivamente nas atividades de lazer desenvolvidas na barragem, no ano de 2011, 

superou a renda da piscicultura, demonstrando o poder das atividades de lazer na geração de 

renda e consequentemente emprego na área do reservatório da barragem Poção da Ribeira.   

 

O valor obtido para o indicador E2 foi 1.596,133 reais/tonelada. Ao longo da 

realização do trabalho de campo e da análise dos dados obtidos foi constatado que o valor por 

tonelada (1.556,58 reais/tonelada) de alimento produzido através da agricultura irrigada no 

perímetro Poção da Ribeira poderia ser maior se houvesse um sistema de gestão eficiente do 

perímetro que orientasse os irrigantes a produzir quantidades definidas para cada tipo de 

cultura visando evitar uma grande oferta de um dado produto, a fim de tentar garantindo 

assim um preço mais favorável aos agricultores. Como também a prestação de assistência 

técnica de qualidade aos irrigantes é fundamental para o aumento da qualidade dos alimentos 

produzidos favorecendo a aquisição de um maior preço na hora da venda do produto, 

contribuindo assim para a elevação do valor do indicador E2. 
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6.3 Dimensão ambiental  

Na dimensão ambiental, foram escolhidos e mensurados seis indicadores, os quais 

foram ordenados, na construção do gráfico de radar, de modo que os indicadores A2 e A3 

interagissem simultaneamente com o indicador A1, uma vez que os três apresentam em sua 

constituição, como ponto em comum, um quantitativo referente à água captada da barragem 

Poção da Ribeira e sua relação com os beneficiários que desfrutam do mesmo. Os outros 

indicadores foram distribuídos obedecendo à ordem de apresentação que consta na 

metodologia. A interação entre os indicadores da dimensão ambiental pode ser melhor 

compreendida ao ser observar a Figura 6.2. 

 

 

 

Figura 6.2: Gráfico da dimensão ambiental 

 

Os dois pontos que se apresentam como entrave, na dimensão ambiental, 

correspondem à interação entre os indicadores A6 e A3; A3 e A1, sendo que, na primeira 

interação, o valor referente à área do triângulo formado indica uma maior restrição. A partir 

de uma análise mais apurada, foi possível verificar que o valor apresentado pelo indicador A6, 
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mostra que a água da barragem pode ser classificada como excelente para a prática de 

atividades de lazer de contato primário, conforme comparação efetuada com o mesmo 

parâmetro estabelecido pela resolução CONAMA Nº 274/2000. A análise permitiu também 

observar que o valor do indicador A1 não interfere de forma decisiva para a instalação do 

entrave, sendo assim o grande responsável pelo entrave é o valor medido pelo indicador A3. 

 

A limitação constatada, a partir do valor mensurado para o indicador A3, diz respeito 

ao fato de que o volume de água utilizada pela agricultura irrigada, em 2011, foi, 

aproximadamente, 75% inferior ao que foi calculado como sendo o volume necessário para 

satisfazer as necessidades das diferentes culturas ao longo do ano de 2011. Tal constatação é 

preocupante, uma vez que a aplicação de água em quantidades inferiores ao que a cultura 

necessita interfere no desenvolvimento fenológico da planta, promovendo a redução da 

produção e da produtividade.  

 

O fato de que o pequeno volume de água aplicada reduz a produção é facilmente 

perceptível ao se comparar a quantidade de toneladas de alimentos produzidos nos anos de 

2010 e 2011. De acordo com os dados fornecidos pela Cohidro, em 2011, ocorreu uma queda 

na produção na ordem de 31,5%, em relação ao ano anterior. Essa consequente queda na 

produção também ocasionou uma redução de 37,47% na renda obtida pelos irrigantes em 

2011, com a comercialização dos produtos agrícolas do perímetro Poção da Ribeira, se 

comparado a 2010.  

 

A grande diferença entre o volume de água necessário e o aplicado pelos irrigantes em 

2011, deve-se, principalmente, ao fato de que a EB 02, passou seis meses sem funcionar e os 

demais meses do ano funcionou de forma precária em função de problemas técnicos em seus 

conjuntos de motor bomba. 

 

A partir das entrevistas realizadas com os irrigantes, foi constatado que a Cohidro, 

apesar de possuir na área do perímetro uma estação agrometeorológica convencional, não faz 

uso dos dados fornecidos por ela para orientar o agricultor no que se refere ao volume de água 

que deve ser aplicado nas diferentes culturas no decorrer do ciclo da planta. Sendo assim, é 

necessário que a Cohidro passe a orientar os irrigantes quanto ao volume de água que eles 
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devem utilizar visando a atender a demanda das culturas, favorecendo o uso racional das 

águas e o aumento da produtividade. O que provavelmente dará possibilidades da empresa 

analisar melhor se é viável futuramente permitir aumentar a área plantada, sem gerar conflitos 

em termos quantitativos com os demais usuários das águas da barragem Poção da Ribeira.  

 

 

6.4 Análise da interação entre os indicadores que compõem o índice de sustentabilidade 

A interação entre os indicadores que formam o índice de sustentabilidade foi analisada 

a partir da elaboração do gráfico de radar. Ver Figura 6.3. Na confecção do gráfico, optou-se 

por distribuir os indicadores seguindo a ordem em que são apresentados na metodologia. Essa 

opção de ordenamento dos indicadores é uma dentre as 39.916.800 possibilidades existentes. 

Vale salientar que qualquer que seja a organização escolhida para os indicadores no gráfico o 

valor final do índice de sustentabilidade será o mesmo, mudando apenas as possibilidades de 

análise da interação entre diferentes indicadores.  
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Figura 6.3: Gráfico do índice de sustentabilidade 

 

Ao analisar os gráficos gerados para a dimensão social e ambiental e o gráfico 

incluindo todos os indicadores que formam o índice de sustentabilidade foi possível constatar 

que independentemente da organização adotada para os indicadores, o entrave e as discussões 

irão se concentrar em torno dos indicadores A3, S2 e S3, pois são neles que se concentram os 

obstáculos que devem ser removidos a principio, para que seja dado início a uma caminhada 

rumo à sustentabilidade, conforme os indicadores adotados. 

 

A resolução dos entraves, constatados a partir dos indicadores A3, S2 e S3, deve 

ocorrer, a fim de melhorar as condições de uso dos recursos hídricos e a vida dos irrigantes, 

desde que não se perca de vista o respeito ao preceito do uso racional dos recursos hídricos, 

visando a garantir a manutenção de um padrão de qualidade de vida dos irrigantes e das águas 
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da barragem, que permita às futuras gerações usufruir de forma consciente dos recursos 

hídricos da barragem Poção da Ribeira e das benesses advindas de seu uso. 

 

O valor do índice de sustentabilidade determinado conforme os indicadores 

selecionados foi 1,64. Porém, tal valor nada significa se não for usado para realizar 

acompanhamentos futuros do comportamento dos indicadores, após a implementação de 

medidas apontadas como necessárias por eles, o que permitira estabelecer um comparativo da 

evolução do índice de sustentabilidade.  
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CONCLUSÕES  

O uso das águas, da barragem Poção da Ribeira, para fins de abastecimento humano 

beneficia aproximadamente 47.000 pessoas. E os maiores volumes são captados nos meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro. 

 

O uso consultivo das águas da barragem Poção da Ribeira que prevalece é a irrigação, 

a qual beneficia de forma direta 4.660 pessoas, promovendo a geração de emprego, renda e a 

circulação de mercadorias dentro do perímetro e nas áreas circunvizinhas.  

 

No perímetro irrigado Poção da Ribeira os recursos hídricos destinados aos lotes para 

fins de irrigação são utilizados na irrigação, na lavagem da colheita, na dessedentação animal 

e na prática das atividades domésticas. 

 

Considerando os cenários analisados e os balanços hídricos efetuados é possível 

afirmar que não ocorreu e nem ocorreria conflito em termos quantitativos entre os principais 

usos consultivos das águas da barragem Poção da Ribeira no ano de 2011. 

 

No perímetro Poção da Ribeira esta ocorrendo à substituição do sistema de aspersão 

convencional por métodos mais eficientes e econômicos, o aumento do consumo de água 

tratada entre os irrigantes e o desenvolvimento de uma cultura da correta destinação das 

embalagens dos agrotóxicos utilizados. 

 

A prestação de assistência técnica referente ao adequado manejo do sistema de 

irrigação e a aplicação de volumes adequados de água ao cultivo é inexistente. Enquanto que 

apenas 22,2% dos irrigantes recebe assistência técnica agronômica. 

 

Os resíduos orgânicos oriundos da produção agricola no perímetro são utilizados como 

alimentação para os animais ou como  adubo orgânico. 
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No reservatório da barragem Poção da Ribeira, desenvolvem-se, como principais 

formas de uso não consultivo de suas águas, as atividades de lazer e a piscicultura. Sendo que 

os bares, as atividades de lazer e os banhistas concentram-se nas margens do reservatório 

voltada para o município de Campo do Brito, enquanto que a piscicultura ocorre 

exclusivamente na margem voltada para o referido município.  

 

Os banhistas são provenientes em sua maioria do agreste sergipano prevalecendo os do 

município de Itabaiana. O período de maior movimentação deles no reservatório ocorre de 

setembro e março, sobretudo, nos finais de semana e feriados.  

 

A presença dos banhistas no reservatório da barragem é responsável pela geração de 

emprego, renda e pela promoção da melhoria das condições de vida dos donos de bares e sua 

família. 

 

A Asperbrito pratica a piscicultura no reservatório da barragem Poção da Ribeira 

beneficiando 68 pessoas. No ano de 2011, a associação produziu 87 toneladas de tilápias, 

comercializada com donos de bares, feirantes e donos de pequenos mercadinhos.  

 

A Asperbrito encontra-se envolvida em conflito com alguns pescadores que atuam na 

barragem, mas atualmente o mesmo encontra-se não manifesto. 

 

Não existe um sistema de gestão das águas da barragem Poção da Ribeira que abranja 

os seus principais usuários e as entidades governamentais responsáveis, para que seja traçado 

um planejamento de uso das águas da barragem e manutenção ou melhoramento de sua 

qualidade.  

 

Nas margens e nas áreas próximas ao lago da barragem foram constatadas 

irregularidades em termos de ocupação de área de preservação permanente por construções de 

alvenaria, presença de matadouro clandestino, descarte inadequado de resíduos, ausência da 

outorga de uso por parte da Cohidro. 
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A partir da análise dos indicadores que compõem o índice de sustentabilidade se 

concluiu que o resultado dos indicadores A3, S2 e S3 apresenta-se como os principais 

entraves a caminhada rumo à sustentabilidade. E que o valor do indicador E2 foi influenciado 

negativamente pela inexistência de um sistema de gestão eficiente do perímetro e pelo baixo 

percentual de prestação da assistência técnica aos irrigantes. 

 

A renda per capita gerada a partir dos usos da água da barragem Poção da Ribeira 

superar ao valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios rurais 

particulares permanentes do município de Itabaiana e Areia Branca referente ao ano de 2010. 

 

Ao analisar apenas a renda per capita gerada pela agricultura irrigada foi possível 

constatar que o não fornecimento de água para irrigação por seis meses e a redução na 

prestação da assistência técnica pela Cohidro, no perímetro em 2011, influenciaram 

negativamente no valor final da renda per capita.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS IRRIGANTES  

 

 

1)Qual o seu nível de escolaridade?  

(   )Analfabeto                                                           (    )Da 1ª a 4ª série do ensino fundamental                             
(   )Da 5ª a 8ª série do ensino fundamental               (    )Fundamental completo                                                  
(   )Ensino médio incompleto                                    (    )Ensino médio completo                                                 
(   )Ensino superior incompleto                                 (    )Ensino superior completo                                  

 

2)Possui filhos?   (   )NÃO                                                    (   )SIM. Quantos? ____________                                                   

*Caso a resposta anterior seja SIM, realizar as questões 3 a 6. 

 

3)Seu filho(a) frequenta a escola?     (   )SIM              (   )NÃO                       (   )Já frequentou  

 

4)Qual o local em que seu filhos (as) estuda? 

(   )Povoado. Qual?____________________               (   )Cidade. Qual?__________________ 

 

5)Qual a distância em Km que seu filho(a) percorre até a escola?  R:_____________Km 

 

6)Usa algum tipo de transporte para chegar a escola?   

(   )Não                  (    )Transporte público (ônibus)                             (    )Transporte particular  

 

7)Onde você mora?         

(   )No próprio lote                 (   )Na sede do povoado             (   )Na cidade_______________                              

(   )Em outro povoado. Qual? ___________________ 

                                 

8)A casa em que você mora é feita de que?    

(   )Taipa                        (   )Alvenaria                      (   )Outro. ________________________ 

 

9)Você tem acesso a água tratada, distribuída pela Deso?    (   )SIM                          (   )NÃO  

*Em caso de resposta positiva realizar a questão 10 

*Em caso de resposta negativa realizar as perguntas de número 11 e 12 
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10)Você utiliza a água da Deso para beber?        (   )Sim                     (   )Não 

 

11)De onde vem a água que você consome?  

(   )Fontes, lagoas e açudes                      (   )Poço raso       

(   )Poço artesiano                                    (    )Outro. Qual?_____________________ 

*Poço raso: são poços de grandes diâmetros (1 metro ou mais), escavados manualmente e 
revestidos com tijolos ou anéis de concreto. Captam o lençol freático e possuem geralmente 
profundidades na ordem de até 20 metros. 

 

12)Você realiza algum tipo de tratamento na água antes de beber?     

(   )Não                                              (   )Ferver                                    (   ) Filtrar                                                           
(   )Adicionar hipoclorito de sódio                             (   )Outro. Qual?____________________ 

 

13)Tem acesso a energia elétrica?      (   )SIM                                 (   )NÃO  

 

14)Na sua casa existe fossa séptica?   (   )Sim                                           (   )NÃO  

 

15)Qual o destino dado ao lixo (inorgânico) produzido na sua residência? 

(   )É recolhido por funcionários da prefeitura                                (   )É queimado   

(   )É enterrado em sua propriedade                                                

(   )É jogado em algum lixão existente próximo a sua propriedade           

(   )Outro. Qual? ____________________________________________________ 

 

16)Você e sua família tem acesso ao programa de saúde da família ?  (   )SIM            (   )NÃO  

 

17)Com que frequência você recebe a visita de agente de saúde em sua residência por mês? 

(   )Nenhuma                                               (   )Uma                          (   )Duas                

(   )Três                                                       (   )Quatro                       (   )Mais de quatro por mês  

 

18)Há quantos anos você é irrigante?  R:_______________anos 

 

19)Sua família trabalha no lote com você?           (    )SIM                                  (   )NÃO                       
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20) Você contrata mão-de-obra para ajudar no trabalho do lote? 

(   )Não                                                     (   ) 1 a 2 dias por semana     

(   )3 a 4 dias por semana                         (   )5 ou + dias por semana 

*Em caso de resposta positiva realizar as perguntas 21 

 

21)Em que época você contrata mão-de-obra para ajudar no trabalho do lote? 

(   )No preparo da terra para o plantio                                     (   )No plantio                    

(   )Durante todo o ciclo produtivo.                                         (   )Na colheita   

 

22)Você utiliza agrotóxico na plantação? 

(   )Não                                           (   )Sim. Qual?_____________________________ 

 

23)Qual o destino dado ao vasilhame do agrotóxico? 

(   )Lixo comum                                                        (   )Queima                                      

(   )Devolve para a loja onde foi comprado    (   )Outro. Qual?__________________________ 

 

24)Com qual sistema de irrigação você trabalha? 

(   )Aspersão convencional                       (   )Tubo perfurado a laser         

(   )Microaspersão                                     (   )Outro. Qual? ____________________________ 

 

25)Quantas vezes por semana você irriga a plantação? 

(   )Todos os dia                                                             (   )Em dias alternados                            

(   )A cada dois dias                                                       (   )Dois dias por semana                 

(   )Outro. Qual?_____________________ 

 

26)Você recebe assistência técnica da Cohidro, referente ao trato da cultura?   

(   )Sim                                                                (   )Não 

 

27) Você recebe assistência técnica da Cohidro, referente ao volume de água que deve ser 
aplicada para cada tipo de cultura diariamente ou semanalmente?   

(   )Sim                                                                  (   )Não 



Apêndice A – Roteiro da entrevista realizada com os irrigantes                                                                    188                        
 

28)Além da irrigação para que mais você usa a água da barragem no lote? 

(   )Lavar a colheita                                                                      (   )Dessedentação animal           

(   )Realizar as atividades domésticas                                          (   )Consumo humano                                 

(   )Outro, Qual?__________________________ 

 

29)Qual a destinação dos resíduos orgânicos produzidos após a colheita? 

(   )Alimentação animal                                             (   )Deixa sobre a terra    

(   )Queima                                                                 (   )Outro. Qual?____________________ 

 

30)Você teve acesso a algum tipo de credito rural ou financiamento do governo no ano de 
2011?   

(   )Sim                                                               (   )Não 

 

31)Sua vida melhorou quanto de 1 a 7, depois que passou a ser irrigante?   

(1) A minha vida e a de minha família não mudou em nada.  

(2) Consigo satisfazer de forma mais fácil as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, 
remédios da minha família e os meus filhos estudam.  

(3) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro elétrico, televisão, 
aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc) e meus filhos estudam. 

(4) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), meus filhos estudam. 

(5) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), a meio de transporte próprio 
(bicicleta, carroça, motos, ciclomotores e similares) e meus filhos estudam. 

(6) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), a meio de transporte próprio 
(bicicleta, carroça, motos, ciclomotores e similares), a computador e meus filhos estudam. 

(7) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), a meio de transporte próprio 
(bicicleta, carroça, motos, ciclomotores e carro), a computador com acesso a internet e meus 
filhos estudam. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS DONOS DE 

BARES, LOCALIZADOS AS MARGENS DA BARRAGEM POÇÃO DA RIBEIRA 

 

 

1)Qual a sua idade?  R:________anos 

 

2)Qual o seu nível de escolaridade? 

(   )Analfabeto                                                            (   )Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental                         
(   )Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental                (   )Fundamental completo                                                  
(   )Ensino médio incompleto                                     (   )Ensino médio completo                                                 
(   )Ensino superior incompleto. Em que área?______________________________________ 

(   )Ensino superior completo. Em que área?________________________________________ 

 

3)Qual o seu estado civil? 

(   )Solteiro(a)               (   )Casado(a)                      (   )Separado(a)                      (   )Viúvo(a)  

 

4)Possui filhos?       (   )Não                                       (   )Sim. Quantos? ___________ 

*Caso a resposta anterior seja SIM, realizar as questões 5 a 10. 

 

5)Seu filho(a) frequenta ou frequentou alguma unidade de ensino?  

(   )Sim                                    (   )Não                                            (   )Já frequentou  

 

6)Qual o local em que seu filho(a) estuda? 

(   )Povoado. Qual?___________________               (   )Cidade. Qual?___________________ 

 

7)Qual a distância em quilômetros que seu filho(a) percorre até a unidade de ensino que 
frequenta?  

R:_____________Km 

 

8)Seu filho(a) usa algum tipo de transporte para chegar à escola?    

(   )Não                                                               (   )Sim 

*Caso a resposta anterior seja sim realizar a questão 9. 
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9)Qual o tipo de transporte que seu filho(a) utiliza para chegar à unidade de ensino que 
frequenta? 

(   )Transporte público (ônibus)                            (   )Transporte particular (próprio ou fretado) 

 

10)Seu filho(a) recebe algum auxílio financeiro do governo (bolsa escola, bolsa de pesquisa 
em universidades, etc)?          (   )Sim                                                      (   )Não 

 

11)Onde você mora?         

(   )No povoado. Qual?_______________              (   )Na cidade. Qual?__________________ 

(   )Às margens da barragem, no próprio estabelecimento comercial. 

 

12)Há quantos anos você tem estabelecimento comercial às margens da barragem? 
R:_________anos  

 

13)Sua família trabalha com você no estabelecimento?     (    )Sim                                 (   )Não 

 

14)Você contrata mão-de-obra para ajudar no funcionamento do teu estabelecimento 
comercial?                         (    )Sim                                                           (   )Não 

*Em caso de resposta positiva, realizar as perguntas de nº 15 e 16. 

 

15)Quantas pessoas você contrata normalmente? R:__________________________________ 

 

16)Qual o salário  pago a essas pessoas por dia? R:__________________________________ 

 

17)Quantas pessoas dependem diretamente da renda do estabelecimento para sobreviver? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

18)Quais os meses do ano em que o movimento de banhistas é maior na barragem (alta 
temporada)? 

R:_________________________________________________________________________ 
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19)Em quais dias da semana funciona o estabelecimento, às margens do reservatório Poção da 
Ribeira, na alta temporada? 

(   )Todos os dias da semana                                   (   )Somente nos finais de semana e feriados  

(   )Outro. Qual?__________________________ 

 

20)Em quais dias da semana funciona o estabelecimento, às margens do reservatório Poção da 
Ribeira, na baixa temporada? 

(   )Todos os dias da semana                                   (   )Somente nos finais de semana e feriados  

(   )Outro. Qual?___________________________ 

 

21)Você possui outro trabalho ou profissão, além de ser comerciante às margens da 
barragem?      (   )Não                                            (   )Sim. Qual?________________________  

 

22)Em média, quantas pessoas frequentam esta área da barragem durante os domingos e 
feriados? R:________________________________________________________________ 

 

23)Você sabe informar de que cidade vem os banhistas que frequentam a barragem? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

24)Você organiza algum evento para atrair os banhistas durante os finais de semana e 
feriados?             (   )NÃO                                                              (   )SIM     

*Em caso de resposta positiva para a questão anterior, realizar as questões de número 25 a 
27. 

 

25)Quais os eventos normalmente organizados para atrair os banhistas? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

26)Com que frequência são organizados esses eventos? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

27)Qual a média de público em cada evento realizado? 

R:________________________________________________________________________ 
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28)Em seu estabelecimento comercial, você tem acesso à água tratada, distribuída pela Deso?       
(   )NÃO                                                                       (   )SIM                                           

*Em caso de resposta negativa realizar as perguntas de número 29 a 31. 

 

29)De onde vem a água que você utiliza no seu estabelecimento comercial? 

(   )Fontes, lagoas e açudes                                   (   )Poços                               

(   )Da barragem Poção da Ribeira                      (   )Outro. Qual?_______________________ 

 

30)Você realiza algum tipo de tratamento na água antes de usá-la?   

(   )Não                                 (   )Sim. Qual?_________________________________________ 

 

31)Em quais atividades você utiliza água no seu estabelecimento comercial? 

(   )Preparo de alimento                                       (   )Higienização do estabelecimento      

(   )Funcionamento do banheiro                          (   )Limpeza dos utensílios de cozinha        

(   )Consumo humano                                          (   )Outro. Qual?_______________________ 

 

32)No estabelecimento existe banheiro equipado com fossa séptica?   

(   )Sim                                                                                   (   )NÃO  

 

33)Qual o destino dado ao lixo (inorgânico) produzido no estabelecimento? 

(   )É recolhido por funcionários da prefeitura                                (   )É queimado   

(   )É enterrado nas proximidades do estabelecimento 

(   )É jogado em algum lixão existente nas proximidades do estabelecimento  

(   )Outro. Qual? _____________________________________________________________ 

 

34)O estabelecimento conta com energia elétrica?  (   )SIM                                        (   )NÃO 

 

35)Qual a renda mensal média do estabelecimento durante os meses de maior movimento? 

(   )1 a 2 salários mínimos                                            (   )3 a 4 salários mínimos  

(   )5 a 6 salários mínimos                                            (   )Mais de 6 salários mínimos  
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36)Qual a renda mensal média do estabelecimento durante os meses de menor movimento? 

(   )1 salários mínimos                                         (   )1,5 salários mínimos 

(   ) 2 salários mínimos                                        (   )2,5 salários mínimos 

(   ) 3 salários mínimos                                        (   )Mais de 3 salários mínimos 

 

37)Sua vida melhorou quanto de 1 a 7, depois que passou a trabalhar às margens da 
barragem? 

(1) A minha vida e a da minha família não mudou nada.  

(2) Consigo satisfazer, de forma mais fácil, as necessidades básicas de alimentação, 
vestimenta, remédios da minha família e os meus filhos estudam.  

(3) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro elétrico, televisão, 
aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc) e meus filhos estudam. 

(4) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc) e meus filhos estudam. 

(5) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), a meio de transporte próprio 
(bicicleta, motos, ciclomotores e similares) e meus filhos estudam. 

(6) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), a meio de transporte próprio 
(bicicleta, motos, ciclomotores e similares), a computador e meus filhos estudam. 

(7) Consigo satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, remédios da minha 
família. Tenho acesso a telefone celular, a eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, ferro 
elétrico, televisão, aparelho de rádio, aparelho de DVD, etc), a meio de transporte próprio 
(bicicleta, motos, ciclomotores e carro), a computador com acesso a internet e meus filhos 
estudam. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O PRESIDENTE 

DA ASPERBRITO 

 

 

1)Qual o seu nome? R:_________________________________________________________ 

 

2)Quando foi criada a associação de pescadores da barragem do Campo do Brito? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

3)Quantas famílias são associados à Asperbrito? R:______________________________  

 

4)Quem são os participantes da associação? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

5)Quantas pessoas são beneficiadas diretamente pela Asperbrito? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

6)Alguma entidade governamental teve algum tipo de participação na implantação do projeto 
de piscicultura da Asperbrito? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

7) A Asperbrito recebe ou recebeu algum tipo de assistência técnica? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

8)Qual a infraestrutura de que dispõe a Asperbrito? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

9)Qual a capacidade de processamento do pescado da unidade de processamento da 
associação? 

R:_________________________________________________________________________ 
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10)A associação contava no início com quantos tanques de criação? E atualmente? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

11)Os tanques de criação são todos iguais? Por quê? 
R:_________________________________________________________________________ 

 

12)Qual a área da barragem ocupada pelos tanques-rede? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

13)Os alevinos são produzidos pela associação? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

14)Quantos alevinos são colocados em cada tanque? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

15)Qual o intervalo de tempo em média entre a introdução dos alevinos nos tanques e a 
despesca? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

16)Quantas toneladas de tilápia foram produzidas e comercializadas em 2011 pela 
Asperbrito?  

R:_________________________________________________________________________ 

 

17)Qual o valor da tonelada de tilápia comercializada em 2011? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

18)Quais os produtos comercializados pela Asperbrito? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

19)Como ocorre a comercialização da  produção? 

R:_________________________________________________________________________ 
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20)Quais os mercados consumidores? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

21)Qual a renda média mensal que os associados recebem?  

R:_________________________________________________________________________ 

 

22)Os associados conseguem sobreviver apenas com as ganhos da associação ou 
desempenham outras atividades para complementar a renda? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

23)Como é feita a divisão do trabalho entre os associados? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

24)Os associados trabalham quantos dias por semana? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

25)A associação realiza testes para verificar se a qualidade da água da barragem está 
compatível com a criação de peixes? 

R:_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ESPECIFICIDADES DOS CÁLCULOS DOS INDICADORES 

 

 

# Indicador do setor da educação: Percentual de vagas ocupadas por alunos nas unidades 

de ensino do perímetro irrigado Poção da Ribeira 

Ao se constatar que as secretarias municipais de educação não dispunham de qualquer 

tipo de normatização para estabelecer o número mínimo e máximo de alunos por turma, foram 

adotados os valores determinados na portaria Nº 7717/2011 da Secretaria de Estado da 

Educação. A qual define em seu Art. 15, inciso I alienantes a e b que: 

 

Art. 15 – Para se alcançar relação adequada entre número 
de alunos e professor, a enturmação deverá ser: 

I- Ensino Fundamental: 

a) anos iniciais: mínimo de 20, máximo de até 25 alunos; e 

b) anos finais: mínimo de 25, máximo de até 30 alunos. 

 

Na referida portaria não fica claro quais são os anos do ensino fundamental 

considerado como inicias e finais. Em decorrência desse fato, no presente trabalho, foram 

considerados como anos iniciais do ensino fundamental de nove anos, do primeiro ao quinto 

ano, e como anos finais, do sexto ao nono ano. Já para o ensino fundamental, dividido em oito 

séries, foram considerados como anos iniciais da primeira à quarta série, enquanto que da 

quinta à oitava, os anos finais do ensino fundamental. 

 

O ensino fundamental era escalonado, até cinco de fevereiro de 2006, em oito séries, 

porém a partir da Lei 11.274, de seis de fevereiro de 2006, que modifica, dentre outros, o Art. 

32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nº 9.394/96), passando o referido artigo a 

estabelecer que o ensino fundamental passe a ser de nove anos (do 1º ao 9º ano). Devido a 

essa mudança na Lei Nº 9.394/96, as escolas estaduais e municipais encontram-se em fase de 

implementação gradual da referida mudança, por isso, é comum nas escolas encontrar turmas 

classificadas por série e outras por ano, no ensino fundamental. 
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No perímetro, existem unidades escolares destinadas à prestação de serviços na área 

da educação infantil e como as secretarias municipais de educação de Itabaiana e Areia 

Branca, prestadoras do serviço, não possuem uma norma que estabeleça a quantidade de 

alunos por turma na educação infantil, para fins de cálculo da disponibilidade de vagas, foi 

considerada a quantidade máxima de alunos por turma, estabelecida na portaria Nº 7717/2011 

para os anos iniciais do ensino fundamental.  

 

A Escola Municipal Professora Maria Vieira de Mendonça foi considerada como 

estando dentro da área do perímetro irrigado, apesar de estar localizada no povoado Taboca. 

Essa atitude foi tomada levando-se em consideração dois motivos principais, o primeiro diz 

respeito à localização da escola, que fica em frente aos lotes irrigados do povoado 

Dendezeiro, que faz parte do perímetro irrigado, estando separada da área do perímetro 

apenas por uma estrada, ou seja, em uma das margens da estrada ficam alguns dos lotes do 

povoado Dendezeiro, enquanto que na outra margem fica a referida escola. E o segundo 

motivo, é que grande parte dos alunos que frequentam a unidade de ensino são oriundos dos 

povoados Dendezeiro e parte da Lagoa do forno, ambos pertencentes ao perímetro. 

 

O cálculo do número de vagas disponível nas unidades de ensino, para o ano de 2011, 

no perímetro foi realizado considerado os seguintes critérios: o turno de funcionamento das 

unidades de ensino considerado foram os três, para as escolas que trabalharam assim em 2011 

e para as demais unidades de ensino se considerou apenas os turnos matutinos e vespertinos; o 

espaço de uma sala de aula sendo ocupado por apenas uma turma de alunos por turno, onde 

todos estejam cursando a mesma série, ano ou estejam matriculados na educação infantil; a 

quantidade de alunos por turma foi o número máximo estabelecido na portaria Nº 7.717/2011, 

para os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Vale ressaltar que já foi definido o que é 

considerado como sendo os anos inicias e finais do ensino fundamental mencionados na 

portaria Nº 7.717/2011. 

 

O número de vagas disponibilizado pela Escola Rural Mangabeira, foi fornecido pela 

Secretaria Estadual da Educação de Sergipe, através da Diretoria Regional de Educação 03 

(DRE’ 03). Já para as unidades de ensino dos povoados Forno, Gandu I, Gandu II, Lagoa do 
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Forno, Mangabeira (Pré-Escolar Só Baby), Várzea da Cancela, Canjinha, Serra Cumprida, 

Três Bodegas e Boqueirão II, que funcionaram, em 2011, apenas com a educação infantil e as 

séries ou anos iniciais do ensino fundamental, o número de vagas foi calculado através da 

equação AP. 1. Onde se considerou as escolas funcionando apenas em dois turnos (matutino e 

vespertino). Portanto, o valor de    considerado foi dois (2). 

 

(AP. 1)             

 

Em que:     número de vagas na unidade de ensino;     número de salas de aula da unidade de ensino;     número de turnos de funcionamento da unidade de ensino;     número máximo de alunos por turma na educação infantil e séries ou anos iniciais do                            

ensino fundamental. 

 

As escolas dos povoados Cajaíba, Mangueira, São José e Junco funcionaram, em 

2011, com turmas de educação infantil, das séries ou anos iniciais e das séries ou anos finais 

do ensino fundamental. Nesse caso, o número de vagas foi calculado através da equação AP. 

2, onde se considerou as escolas funcionando em dois turnos (matutino e vespertino). Sendo 

que as vagas do turno matutino ficaram reservadas para a educação infantil e as séries iniciais 

e/ou anos iniciais. Isso está representado na equação AP. 2 pelo conteúdo do primeiro 

parêntese. Já as do turno vespertino foram destinadas às séries e anos finais, estando esse 

cálculo representado pelo conteúdo do segundo parêntese da equação AP. 2. Logo o valor de    usado foi constante e igual a um (1). 
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(AP. 2)                           
 

Em que:     número de vagas na unidade de ensino;     número de salas de aula da unidade de ensino;     número de turnos de funcionamento da unidade de ensino;     número máximo de alunos por turma na educação infantil e séries ou anos iniciais do                            

ensino fundamental.     número máximo de alunos por turma nos anos e séries finais do ensino fundamental. 

 

A equação AP. 2, também foi utilizada para determinar o número de vagas nas escolas 

dos povoados Rio das Pedras e Taboca, mas como elas funcionaram nos três turnos em 2011, 

o valor assumido por    foi 1 no primeiro parêntese e 2, no segundo. Essa diferença no valor 

de    ocorreu porque o turno matutino foi destinado aos alunos da educação infantil, das 

séries e dos anos iniciais do ensino fundamental. Já as vagas do turno vespertino e noturno 

foram destinadas aos alunos das séries e anos finais do ensino fundamental. 

 

 

# Renda per capita  

As informações da renda fornecida, pelos donos de bares, se encaixam dentro de um 

determinado intervalo, fornecido como opção de resposta, por exemplo, de 1 a 2 salários 

mínimos/mês. Considerando que quando o comerciante informa que sua renda esta entre dois 

valores, não é possível inferir de qual dos extremos ele se aproxima mais, então se optou por 

trabalhar com o valor médio do intervalo indicado.  
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A partir das informações da renda na alta e na baixa temporada, dos nove bares 

visitados, foi determinado o valor da renda média para os meses do ano de 2011, através da 

média aritmética simples entre os valores médios dos intervalos da renda mensal informados 

pelos proprietários dos estabelecimentos para a alta e baixa temporada. Vale ressaltar que as 

informações de quantos e quais os meses referentes à alta e a baixa temporada e o valor da 

renda mensal média de cada estabelecimento para as duas temporadas foram obtidas através 

das entrevistas realizadas com os proprietários dos bares. 

 

O cálculo da renda média anual, dos estabelecimentos comerciais (bares), foi realizado 

através da multiplicação do valor da renda média mensal, determinada para o ano de 2011, 

pela quantidade de estabelecimentos em funcionamento nas margens do reservatório (dez 

bares). 
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APÊNDICE E - PROCEDIMENTO DA COLETA DE ÁGUA  

 

 

A princípio foi planejado realizar duas amostragens de água no reservatório, sendo 

uma coleta na época da seca, com o reservatório abaixo do seu nível máximo, e a outra 

quando a barragem estivesse com a sua capacidade máxima de armazenamento. No entanto, a 

segunda amostragem não ocorreu em virtude da escassez de chuvas na área da bacia 

hidrográfica, da qual faz parte o rio Traíras, não permitindo que o volume de água 

armazenado alcançasse o seu nível máximo.  

 

A amostragem foi realizada no dia seis de maio de 2012, período em que as chuvas 

foram praticamente inexistentes na bacia do rio traíras, por conseguinte, na barragem Poção 

da Ribeira, ou seja, na época da seca em que o consumo de água para fins de irrigação é 

elevado, assim como, o seu uso para fins de lazer e consumo humano. No dia da coleta o 

reservatório estava quatro metros e trinta centímetros abaixo do nível máximo, constatação 

essa realizada a partir da observação das réguas linimétricas, de dois metros cada, que se 

encontram presas às estacas dentro do reservatório, como mostra a Figura AP. 1. 

 

 

Figura AP. 1: Estacas que servem de suporte para as réguas linimétricas, localizadas no reservatório da barragem 
Poção da Ribeira.  
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As coletas foram realizadas no ponto em que a COHIDRO e a DESO efetuam as suas 

captações de água, como recomendado por Almeida, (2010). As amostragens foram efetuadas 

a quinze centímetros abaixo da superfície da água, conforme recomendação do Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa de Sergipe (ITPS). Vale ressaltar, que no dia anterior a realização das 

coletas, assim como, no próprio dia não ocorreu precipitação. 

 

As amostras foram coletadas para fins de análise de potabilidade (parâmetros físico-

químicos e microbiológicos) e uso das águas da barragem na irrigação. Anterior ao processo 

de coleta da água para fins de análise microbiológica se procedeu à assepsia das mãos e 

antebraços lavando-os com detergente neutro, por três vezes, e posteriormente com álcool, a 

fim de evitar contaminação no ato da coleta. O vasilhame utilizado na coleta foi fornecido 

pelo ITPS, e segundo o instituto, encontrava-se devidamente esterilizado.  

 

No ato da coleta, o recipiente foi introduzido no corpo hídrico com a sua abertura 

(boca) voltada para baixo, para impedir a entrada de água superficial. Ao se atingir os quinze 

centímetros de profundidade o recipiente foi colocado na posição horizontal para permitir a 

entrada da água. Na sequência o vasilhame foi fechado e devidamente identificado e 

acondicionado em uma caixa térmica contendo gelo, a fim de manter a amostra refrigerada 

durante o transporte até o laboratório do ITPS. 

 

Ao finalizar a coleta para análise microbiológica, se procedeu à lavagem, por três 

vezes, dos recipientes (os vasilhames utilizados foram garrafas de politereftalato de etileno 

“pet”, de água mineral, com a capacidade volumétrica de 1,5 litros) e de suas tampas com a 

água da barragem, antes de realizar as coletas destinadas a análise de uso na irrigação e 

potabilidade, parâmetros físico-químicos. Os vasilhames foram cheios conforme 

procedimento descrito para a coleta microbiológica, inclusive o procedimento de 

identificação, acondicionamento e transporte das amostras até o laboratório foram os mesmo. 

 

As mostras foram transportadas sobre refrigeração, que segundo Almeida (2010), esse 

procedimento visa minimizar as possíveis mudanças físicas, químicas e biológicas que podem 

ocorrer entre o intervalo da coleta e de sua análise. 
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APÊNDICE F - OCORRÊNCIAS POLICIAIS NOS POVOADOS DO PERÍMETRO 

IRRIGADO POÇÃO DA RIBEIRA 

 

Quadro AP. 1: Ocorrências policiais nos povoados do perímetro irrigado Poção da Ribeira, 

em 2011. 

 

Município Povoados Ocorrências policiais Quantitativo 

Tentado Consumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areia 
Branca 

Junco Furto qualificado 0 2 

Furto de gado 0 1 

Lesão corporal culposa na direção de veiculo  0 2 

Estupro de vulnerável Art. 217-A 0 1 

Homicídio qualificado 0 1 

Roubo 0 1 

Roubo a transeunte 0 1 

Serra Comprida Lesão corporal culposa na direção de veiculo  0 3 

Perda/extravio de documentos 0 1 

Canjinha Furto de Moto 0 1 

Lesão corporal-violência domestica 0 1 

Morte a apurar 0 1 

Três bodegas Fato atípico 0 3 

Furto qualificado 0 2 

Homicídio culposo na direção de veiculo  0 2 

Furto de gado 0 1 

Lesão corporal culposa na direção de veiculo  0 1 

Perda/extravio de documentos 0 1 

Boqueirão II - 0 0 

 

 

 

 

 

Itabaiana 

 

 

 

 

 

Cajaíba 

Furto em residência 0 2 

Roubo Majorado 1 1 

Fato atípico 0 1 

Homicídio qualificado 0 1 

Morte a apurar 0 1 

 

 

Mangabeira 

Homicídio simples 1 1 

Fato atípico 0 1 

Furto de fio 0 1 

Furto de gado  0 1 
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Itabaiana 

Perda/extravio de documentos 0 1 

Roubo de moto 0 1 

 

 

 

 

 

Rio das Pedras 

Roubo Majorado 0 7 

Furto simples 0 3 

Fato atípico 0 2 

Estelionato 0 1 

Furto em residência 0 1 

Furto qualificado 0 1 

Homicídio culposo na direção de veiculo  0 1 

Lesão corporal culposa na direção de veiculo  0 1 

Perda/extravio de documentos 0 1 

Roubo 0 1 

Roubo a ônibus 0 1 

Forno - 0 0 

Várzea da Cancela - 0 0 

Mangueira Roubo a motoneta (Shineray) 0 1 

 

 

 

Lagoa do Forno 

Homicídio simples 0 2 

Fato atípico 0 1 

Furto em residência 0 1 

Furto qualificado 0 1 

Homicídio qualificado 0 1 

Morte a apurar 0 1 

Roubo de moto 0 1 

Roubo Majorado 0 1 

São José Furto qualificado 0 2 

Roubo Majorado 0 1 

 

 

Gandú I 

Furto de gado 0 2 

Fato atípico 0 1 

Furto qualificado 0 1 

Homicídio culposo na direção de veiculo 0 1 

Roubo de moto 0 1 

Gandú II Furto simples 0 1 

Roubo majorado 0 1 

Dendezeiro Perda/extravio de documentos 0 1 

 

Fonte: Delegacia Regional de Polícia de Itabaiana e Delegacia do Município de Areia Branca. 

 

 


