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RESUMO

Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada na zona rural do estado de Alagoas, especificamente nas macrorregiões
do Agreste e Sertão. O foco deste trabalho foi a escassez hídrica na região: a seca que mudou o cenário e a vida de muitas
famílias. A busca discorreu pela dicotomia socioambiental entre a seca e a recuperação de nascentes. O objetivo da
pesquisa foi identificar a situação vivenciada com a seca e a como a intervenção humana pode contribuir para mitigar a
problemática hídrica. Os procedimentos metodológicos utilizados foram estudo bibliográfico, entrevistas, história oral,
registros fotográficos e o levantamento bibliográfico os quais nortearam a pesquisa. É necessário, a implantação de
políticas públicas consistentes as quais viabilizem a convivência do homem no semiárido.

Palavra Chave: Alagoas – Seca – Recuperação de Nascentes

ABSTRACT

This article is the result of a survey conducted in the rural state of Alagoas, specifically in the geographical regions of the
Wasteland and Hinterland. The focus of this work was to water scarcity in the region: the drought that has changed the
landscape and the lives of many families. The search discoursed by environmental dichotomy between drought and
recovery springs. The objective of the research was to identify the situation experienced with drought and how human
intervention can help mitigate the water problem. The methodological procedures used were bibliographic, interviews, oral
history, photographic records and literature which guided the research. It is necessary to implement consistent public
policies which enable the coexistence of man in the semiarid region.
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INTRODUÇÃO

Este texto converge seu discurso para a vivência com a seca em paralelo a recuperação de nascentes[iv]. A seca além de
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ser um problema climático gera dificuldades sociais para a população que reside na região nordestina, especificamente nos
Estados inclusos na área do Polígono das Secas, bem como a parte norte do estado de Minas Gerais. Nesse sentido, o
Nordeste mais uma vez foi alvo de debates e atenções, o período a ser tratado neste texto (2012 a abril de 2013), em que
a escassez hídrica trouxe consigo diversos problemas de ordem social, ambiental, cenário constante na região citada, em
virtude deste fenômeno natural. Sobre a temática em questão o autor ANDRADE (2005, p.35): vem corroborar afirmando
que:

O Nordeste é apontado ora como área das secas, que desde a época colonial faz convergir
para a região, no momento de crise, as atenções e verbas dos governos: ora como área dos
grandes canaviais que enriquecem meia dúzia em detrimento da maioria da
população;(grifo meu) ora como área essencialmente subdesenvolvida à baixa renda per capita
dos seus habitantes.

Assim, este estudo terá como foco o estado de Alagoas com base na análise da situação socioambiental em que se
encontrou o mesmo nesse período de longa estiagem (ano: 2012/2013). Os escritos terão considerações de autores e
relatos de experiências de quem viveu este longo período de seca bem como as ações públicas assistencialistas que
retornam para “minimizar” a situação vivenciada por muito moradores das áreas atingidas e dos relatos de quem não
vivenciou intensamente o período de seca.

Alagoas tem seu espaço territorial contemplado com diferentes estruturas geomorfológicas, com áreas de planícies
costeiras, tabuleiros, várzeas, às serras do Planalto da Borborema e a depressão Sertaneja com seus inselbegues.
Apresenta clima tropical quente e úmido ao tropical semi-árido, diante destas condições naturais a vegetação é variada
seguindo do Litoral ao Sertão, dos manguezais a caatinga. A hidrografia de Alagoas é constituída por rios que correm para
o Oceano Atlântico e por corpos d’água que deságuam na vertente do Rio São Francisco. (Enciclopédia dos Municípios
Alagoanos, 2006)

O Estado supracitado, como as outras unidades da Federação que formam o Nordeste, está inserido no Polígono das Secas
e foi mais uma vez cenário da escassez de água, a repetição do fenômeno natural. A falta do líquido essencial a vida,
trouxe novamente dificuldades e preocupações para a população e para os gestores. A seca que assolou o Estado no
referido período, foi uma das mais duradouras, chegando a ser considerada a pior dos últimos 40 anos, segundo Álvaro
Almeida[v].

Neste contexto da seca em Alagoas faz-se um contraponto com o excesso hídrico na Mesorregião do Agreste, área do
Planalto da Borborema especificamente na comunidade do Sítio Amaro. Esta área possui um exuberante lençol freático que
dá origem as nascentes as quais abastecem a comunidade e viabilizam a geração de renda para as famílias residentes.

Assim, paralelo a escassez de água e as dificuldades sociais existentes no semiárido alagoano, como conseqüência da
seca, tem-se na região serrana de Palmeira dos Índios/AL – onde está situado o Sítio Amaro - a recuperação de nascentes
que vem contribuindo para o aumento das vazões, consequentemente maior volume de água disponível para as famílias
residentes. O excesso de água contribuiu para a ampliação das atividades da agricultura familiar trazendo como resultado
a melhoria na qualidade de vida dos moradores da referida comunidade, a partir da geração de renda.

O texto tem como objetivo apresentar a situação vivenciada com a seca e como a intervenção humana pode contribuir
para mitigar a problemática hídrica, a exemplo da recuperação de nascentes. Para o desenvolvimento deste trabalho foi
necessário o uso de alguns instrumentos de pesquisa como o trabalho de campo: visita aos locais, entrevista com
moradores, georeferenciamento das nascentes, fotografias e vídeos bem como o embasamento teórico, que norteou a
sistematização dos dados coletados.

ALAGOAS EM DADOS

Segundo o Conselho Nacional de Pecuária de Corte (Gazeta de Alagoas, 2013) estima-se que o Nordeste perdeu 12
milhões de cabeças de gado por causa da seca em 2012, isso representa cerca de 40% do rebanho da região, estimado
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em mais de 30 milhões de cabeças.

Diante desta afirmação, os criadores da região do Agreste e Sertão de Alagoas enfrentaram momentos difíceis com os
rebanhos, a busca por alimentos como a palma, o milho, a silagem, entre outros suprimentos, percorreram todo o Estado,
de forma que, não havendo mais suprimentos recorreram a outras fontes, como o bagaço da cana de açúcar que passou a
ser usado na alimentação dos animais, outra alternativa para reduzir à morte do gado, foi uso da “cama de frango”, a
mesma foi proibida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Instrução Normativa nº 8, de 24
de março de 2004, “que proibi a alimentação de ruminantes com este tipo de matéria, incluindo-se denominada “cama de
aviário”.

Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Alagoas teve em 2012, 36 municípios em situação de
emergência e até abril de 2013 foram homologadas 42 portarias pelo Ministério da Integração Nacional de municípios em
situação de emergência.

CASTRO (2003, p.182), vem contribuir afirmando que:

O desastre seca é considerado, também, um fenômeno social, pois caracteriza uma situação de
pobreza e estagnação econômica, advinda do impacto desse fenômeno meteorológico adverso.
Desta forma, a economia local, sem a menor capacidade de gerar reservas financeiras ou de
armazenar alimentos e demais insumos, é completamente bloqueada.

A contribuição do autor elucida a situação do estado de Alagoas neste ciclo de seca, em que os problemas não foram
somente ambientais, mas também sociais, econômicos, políticos, enfim, atingiram a população nos mais diferentes setores
quer seja produtivo, quer seja consumidor.

Em paralelo ao fenômeno da seca o Estado também se destacou com a recuperação de nascentes que apresenta
resultados relevantes segundo a Secretaria de Meio ambiente e Recursos Hídrico do Estado de Alagoas (SEMARH), neste
período foram recuperadas 119 nascentes as quais passaram a contribuir nas mudanças do cenário que tinha como foco a
seca, as propriedades beneficiadas passaram a ter água para o consumo humano, geração de renda e a dessedentação do
gado.

A VIVÊNCIA ENTRE A SECA E A RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

Apesar de Alagoas ter enfrentado um longo período de seca, o Estado ainda foi local atrativo para produtores
pernambucanos, que migraram com seus rebanhos para terras alagoanos em busca de água e alimento para os animais, a
exemplo dos municípios de Jaramataia e Batalha/AL, para tal contamos com o relato do Sr. José Leopoldo de Carvalho[vi]:

Estou aqui em Alagoas desde o mês de junho de 2012, vim com mais outros cinco criadores,
trouxemos o gado para cá porque tinha comida pra eles, alugamos os cercados. Aqui é mais
fácil de arranjar alimentos para comprar pros bichos [ ... ] uns deixaram as famílias no Sertão
outros vieram com todos, vamos ficar aqui até a chuva chegar em nossa região e criar
pastagem...

O relato do criador enfatiza a situação crítica em seu Estado de origem (Pernambuco) e mesmo com o ciclo da seca em
Alagoas, a situação ainda estava melhor do que em sua região, pelo fato de encontrarem alimentos para os rebanhos.
Assim, Alagoas não só estava recebendo rebanhos, mas estava também abastecendo criadores pernambucanos com a
venda de palma, maniva de mandioca, bagaço de cana, capim de corte, entre outros suprimentos, os caminhões não
paravam de transitar nas rodovias.

Os problemas trazidos pela seca são enfáticos: água, alimentação, condições de sobrevivência, no que tange a pecuária, a
morte de animais nas regiões de criação extensiva do Agreste e Sertão, mesmo com todos os esforços, muitas vezes
pareceram ser “insignificantes” diante da situação do rebanho e terminam “assistindo” a morte de seus animais.
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No contexto populacional a seca é um forte agravante que impulsiona a migração campo-cidade, como afirma Max Sorre
(1967, apud DAMIANI, 2011, p.63) o impulso migratório raramente é um fato simples: resume-se num acúmulo de
necessidades, desejos, sofrimentos e esperanças. Assim, os migrantes sertanejos buscaram áreas que lhe favorecessem
sua sobrevivência.

Fazendo uma relação entre o teórico e a situação alagoana cita-se a região da bacia leiteira (Polígono da Secas) a falta de
alimentos para os rebanhos trouxe como conseqüência a morte dos animais e o desemprego dos vaqueiros, pais de
famílias foram obrigados a buscar outras atividades para suprir as necessidades básicas dentro ou fora da região.

No tocante a sobrevivência humana nestas áreas de seca, especificamente Agreste e Sertão de Alagoas, além do processo
migratório foram comuns ouvir os desabafos e preocupações dos moradores que permaneceram no campo, em especial as
pessoas mais idosas, que afirmaram nunca terem visto uma seca desta proporção. Trago neste contexto a fala do Sr. José
Machado Ferro[vii]:

Tenho 73 anos, todo minha vida morei aqui (Faz. São Geraldo) nunca vi uma seca dessa, o ano
passado (2012) não teve inverno, a chuva foi pouca, não juntou água nem fez pastagem para os
animais, isso complicou a situação. O gado morrendo, a água que tenho no terreno tá ficando
salgada [...] o povo ainda se vira, mas os bichos é de cortar o coração, ver morrer de forme é
muito triste...

A fala deste homem do campo ecoa em para a realidade de muito agricultores e pecuaristas do estado de Alagoas. A
produção agrícola de 2012 foi perdida e para amenizar os prejuízos das famílias produtoras o Governo Federal criou o
Garantia-Safra[viii] que veio contribuir com os produtores que tiveram toda sua lavoura perdida. Sendo assim, os valores
dos produtos alimentícios se elevaram, atingindo a todos: o homem do campo e da cidade.

Em confronta a este momento tem-se a melhoria na qualidade de vida, aumento da produtividade no Sítio Amaro,
comunidade com 95 famílias, das quais 80%[ix] tiram seu sustento da produção de hortaliças, que se ampliou a partir da
recuperação de nascentes. Diante da relevância das nascentes, SÁNCHEZ (2008, p.56) vem contribuir assegurando que:

As nascentes são pontos territoriais estratégicos para o atendimento de necessidades humanas
básicas. Porém, é preciso notar que as fontes d’água só podem cumprir esse papel
satisfatoriamente se os ecossistemas que viabilizem sua existência forem protegidas.

Foi neste sentido que as nascentes passaram a ter papel fundamental para a comunidade, tornando a região diferenciada
das demais que enfrentavam a seca. As famílias ampliaram e diversificaram sua produção de hortaliças tendo maiores
lucros com a comercialização, pois, os valores dos produtos alimentícios estavam em alta.

No tocante a migração da população da área afetada pela seca em Alagoas, tem-se nesta área de intervenção o retorno
para o campo, para enriquecer a discussão cita-se um trecho da entrevista do Srº Marcos Antônio da Silva[x];

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

Este relato evidência a importância de ações que podem ser desenvolvidas para a fixação do homem ao campo,
viabilizando sua sustentabilidade em consonância com o ambiente o qual tira seu sustento, minimizando os fluxos
migratórios durante a seca, bem como o declínio econômico de muitas famílias.
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RECUPERAÇÃO DE NASCENTES: UM MODELO A SER SEGUIDO

A problemática da seca uniu-se ao descaso ambiental, os rios alagoanos em sua maioria são temporários, tendo como
grande destaque fluvial o Rio São Francisco que também enfrenta sérios impactos ambientais, dentre eles o assoreamento,
o desaparecimento das matas ciliares, além de esgotos urbanos que são lançados em seu leito. CUNHA (2007, p. 224)
explícita em seu texto esta questão ambiental:

Os desmatamentos indevidos, não controlados pela Legislação, e o crescimento de áreas urbanas
sem as necessárias condições de manutenção de áreas verdes, para permitir o equilíbrio do ciclo
hidrológico, sem as mínimas condições de saneamento (lixo, sedimentos e esgoto), são exemplos
de impactos que causam a degradação.

Esta situação ambiental repercute em afluentes, subafluentes e mananciais, que formam as bacias hidrográficas, em
específico de Alagoas. A pecuária ou agricultura extensiva, junto às queimadas e o pisoteio dos animais, ocupam as áreas
que deveriam está preservadas.

O período de seca, vivenciado pelas pessoas residentes nas áreas afetadas nos fazem refletir sobre questões importantes,
a exemplo do que já vem sendo elucidado no texto: preservação dos mananciais. As nascentes são fontes de vida, sendo
essenciais as mesmas precisam serem preservadas, neste sentido os mananciais alagoanos, com raras exceções, estão
impactados pelas ações antrópicas.

Seguindo este fio condutor, na tentativa de melhorar a qualidade de vida de comunidades a partir do uso da água dos
mananciais, Alagoas se destaca na Microrregião de Palmeira dos Índios, com o projeto: Recuperação de Nascentes. O
referido projeto tem como objetivo recuperar nascentes, manter os córregos e gerar renda, porém, em Palmeira dos
Índios/AL a qualidade da água consumida por algumas comunidades rurais, em específico o Sítio Amaro era preocupante,
em virtude da existência de caramujos – hospedeiros intermediários da esquistossomose.

As pesquisas[xi] e analises[xii] realizadas com a água consumida pelas famílias do referido Sítio, confirmaram os índices
de esquistossomose e outras verminoses causadas pela veiculação hídrica. A presença do caramujo do gênero
Biomphalaria, transmissor da esquistossomose era marcante nas nascentes que abasteciam as famílias. A partir do projeto
de intervenção a efetivação dos trabalhos passou a ser intensificado no município, primando pela melhoria na qualidade de
vida das pessoas.

A tabela abaixo mostra a situação em que se encontravam os residentes do Sítio Amaro, ponto inicial dos trabalhos de
recuperação de nascentes em 2010, antes da intervenção, e os resultados obtidos após a intervenção, 2012.

Ano Amostras
Coletadas

Resultados
positivos

2010 290 51

2012 296 24

Tabela: Índice de Esquistossomose

Fonte: Centro de Controle de Endemias de Palmeira dos índios/AL, 2013

Com o trabalho de intervenção humana nas nascentes assoreadas, contaminadas, poluídas, está sendo possível contribuir
com a natureza e com as pessoas, que passaram a consumir água com potabilidade, antes desconhecida por muitas
famílias. Após a recuperação das nascentes a água é canalizada para uma caixa d’água, a qual abastecerá a comunidade,
as pessoas não terão mais contato direto com a nascente, a mesma fica protegida do assoreamento, material orgânico ou
qualquer outro invasor que possa prejudicar a mina d’água.
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Porém, com o advento da seca, o projeto passou a ser visto como a “salvação”, para a proteção das nascentes não
somente do município de Palmeira dos Índios/AL, mas também para todo estado de Alagoas, a região do Sertão alagoano
já conta com mais de trinta nascentes recuperadas. O trabalho assegura a vitalidade da nascente, pois a limpeza e
proteção que é realizada nos minadouros garantem a proteção dos mananciais consequentemente o abastecimento das
famílias, a geração de renda, a água das nascentes recuperadas viabilizaram a irrigação, avicultura, piscicultura, dentre
outras atividades que possam ser desenvolvidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos que conduziram este trabalho, procurou-se ressaltar as dificuldades enfrentadas pela seca em Alagoas
em paralelo com o projeto de Recuperação de Nascentes aplicado em mananciais degradados, os quais apresentavam forte
impacto ambiental, dentre eles o assoreamento, desmatamento e a contaminação da água.

A sucinta trajetória explicitada neste trabalho sobre a vivência com a seca e a recuperação de nascentes mostra que ações
efetivas como esta permiti a redução de grandes dificuldades enfrentadas pela população, de forma que as ações
assistencialistas implantadas no semiárido nordestino não permitem que os moradores enfrentem um novo ciclo de seca
com menos dificuldades.

Portanto, se faz necessário a efetivação de políticas públicas consistentes as quais viabilizem a convivência do homem no
semiárido, minimizando o assistencialismo e conscientizando-o de que a seca é um fenômeno natural, a exemplo das
famílias que foram beneficiadas, em específico no município de Palmeira dos Índios/AL, com o projeto de recuperação de
nascentes, as quais tiram da terra seu próprio sustento ao mesmo tempo em que se apropriaram da natureza como
parceira, mesmo com este período de seca em grande parte do Estado as famílias mantiveram sua produção.
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