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RESUMO 

 

A pesquisa apresenta um estudo sobre as vulnerabilidades socioeconômicas em decorrência da 

seca nas comunidades ribeirinhas do Açude do Carneiro e as estratégias de mitigações, em 

Jericó/PB. Nessa perspectiva, o principal objetivo dessa pesquisa foi evidenciar os efeitos 

socioeconômicos provenientes da secura do reservatório, a fim de buscar descrever as 

estratégias de formação de renda das famílias. Sendo norteado pelo objetivo geral desse 

trabalho, realizamos uma revisão teórica sobre os temas: Seca no Semiárido e ações do Estado, 
Vulnerabilidades socioeconômicas e seca no semiárido, Açude do Carneiro e as 

vulnerabilidades socioeconômicas em decorrência da seca, com base em autores como 

Rebouças (2006), Gondim (2017), Lanna (2006), Braga (2008), dentre outros. Compreendendo 

a importância da visão dos sujeitos sobre a realidade local, procurou-se ouvir os moradores das 

comunidades (Saquinho e Gangorra), bem como com representante da CAGEPA, do Poder 

Público local e o Presidente da Colônia dos pescadores, foram realizadas entrevistas orais 

semiestruturadas com os mesmos. Na seleção dos moradores a serem entrevistados, 

consideramos o fato de morarem nas margens do Açude e a sua dependência, a amostra coletada 

foi composta por trinta e sete moradores. Alguns resultados foram possíveis com a realização 

dessa pesquisa, sendo aqui conveniente destacar as manobras adotadas pela população e as 

ações desenvolvidas pelos governos para mitigação do problema da estiagem. Percebeu-se, que 

a maioria dos moradores das comunidades (Saquinho e Gangorra) são pescadores e quase todos 

fazem prática da agricultura de subsistência para complementar a renda e que políticas públicas 

do Governo Federal, como a P1MC, Programa Bolsa Família e Seguro Pesca tem ajudado essas 

famílias na convivência com a seca. Entretanto, conclui-se que a escassez de água no Açude do 

Carneiro está relacionada com a abertura exagerada da comporta, que consequentemente limita 

a produção dos pescados e dos produtos agrícolas, fatores que influencia no comércio em geral, 

uma vez que a maioria dos munícipes adquire sua renda dessas atividades e encontram 

dificuldades em exercer suas profissões, ocorre que o consumo de outras mercadorias são 

restringidas devido à retração da renda familiar majoritária do município. O trabalho poderá 

contribuir com as informações, tanto em possibilitar o melhoramento nas comunidades, como 

em alertar as autoridades quanto aos riscos de contaminações devido ao uso de agrotóxicos e 

dejetos de gado no leito do açude, ademais poderá servir de base para estudos futuros. 

Palavras-chave: Escassez de água. Conflitos socioeconômicos. Comunidades ribeirinhas. 
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ABSTRACT 

 

The research presents a study on the socioeconomic vulnerabilities due to the drought in the 

riverside communities of Açude do Carneiro and mitigation strategies in Jericó / PB. In this 

perspective, the main objective of this research was to highlight the socioeconomic effects of 

the dryness of the reservoir, in order to try to describe the families' income formation strategies. 

Being guided by the general objective of this work, we carried out a theoretical revision on the 

themes: Drought in the Semi-Arid and State actions, Socioeconomic vulnerabilities and drought 

in the semiarid, Açude do Carneiro and socioeconomic vulnerabilities due to the drought, based 

on authors such as Rebouças ( 2006), Gondim (2017), Lanna (2006), Braga (2008), among 

others. Understanding the importance of the subjects' vision on the local reality, the residents 

of the communities (Saquinho and Gangorra), as well as representatives of CAGEPA, the local 

Government and the President of the fishermen's colony, were interviewed, semi-structured oral 

interviews with them. In the selection of the residents to be interviewed, we consider the fact 

that they live on the Açude banks and their dependence, the sample collected was composed of 

thirty-seven residents. Some results were possible with the accomplishment of this research, 

being appropriate here to highlight the maneuvers adopted by the population and the actions 

developed by the governments to mitigate the drought problem. It was noticed that the majority 

of the inhabitants of the communities (Saquinho and Gangorra) are fishermen and almost all 

practice subsistence agriculture to supplement income and that public policies of the Federal 

Government, such as P1MC, helped these families coexist with the drought. However, it is 

concluded that the scarcity of water in the Açude do Carneiro is related to the exaggerated 

opening of the dam, which consequently limits the production of fish and agricultural products, 

factors that influence the commerce in general, since the majority of the inhabitants acquires 

their income from these activities and finds difficulties in exercising their professions, it occurs 

that the consumption of other goods are restricted due to the retraction of the majority family 

income of the municipality. The work could contribute to the information, both in enabling the 

improvement in the communities, and in alerting the authorities about the risks of contamination 

due to the use of pesticides and cattle waste in the bed of the dam, in addition it could serve as 

a basis for future studies. 

 

Key words: Water shortage. Socioeconomic conflicts. Riverside communities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROBLEMA DA PESQUISA 
 

Embora os problemas relacionados com a crise hídrica sejam debatidos e estudados por 

muitos estudiosos de diferentes áreas, ainda não há uma elucidação concreta para os problemas 

advindos da seca. Porém, existem estratégias para amenizar os efeitos calamitosos causados 

pela estiagem. São inúmeras as opiniões e colocações de pessoas que pesquisam e vivenciam 

os enigmas das secas, porém, o problema aflora cada vez mais, à medida que os dados constam 

a crescente escassez hídrica. A busca por solução tem provocado inquietações nos mais diversos 

centros acadêmicos, entidades vêm sendo criadas, políticas implementadas, além de uma 

infinidade de estratégias colocadas em prática, a fim de combater a falta de água. Líderes 

políticos, religiosos e estudiosos das mais diversas áreas tem buscado incessantemente 

encontrar uma maneira eficaz de combate a escassez hídrica. 

 Esse estudo almeja encontrar diretrizes que venham agregar conhecimento a população 

e ao Estado, pois, à medida que o tempo passa, torna-se mais agravante a situação de escassez 

d’água. A população precisa ser conhecedora e politizada sobre o que é necessário fazer para 

preservar tal riqueza, para que as futuras gerações não percam o privilégio de herdar qualidade 

de vida no que se refere à qualidade e abundância de água. Busca a compreensão, o interesse e 

a colaboração das ações do estado mediante o conhecimento da realidade de maneira a 

contribuir na qualidade de vida dessas pessoas, no que diz respeito as melhorias na distribuição 

dos recursos.  

O presente trabalho faz um alerta aos leitores sobre os graves problemas decorrentes da 

escassez hídrica e as suas amplas consequências (pobreza, miséria, fome, entre outros), às quais 

não são recentes. A possibilidade de falta d ‘água, ou mesmo a severa escassez dela, causa 

espanto e desassossego nos mais variados ramos da ciência, pois a água é indescritivelmente 

importante para todos os seres vivos, e sem ela nada prospera. Devido as suas múltiplas 

utilidades e demanda, a água está continuamente desaparecendo, por esses e outros motivos, 

atualmente, vem ganhando destaque nas mídias os temas e assuntos que se relacionam com a 

crise hídrica. A consequência disso são os conflitos e transtornos mundialmente vivenciados. 

Trata-se de um misto de informações sobre a água, um bem comum a todos, o qual está 

se esvaindo, escoando das nossas mãos rapidamente. O estudo aborda questões que contribuem 

para alavancar o entendimento e compreensão lógica da importância da água, buscando dessa 

maneira contribuir com informações necessárias a todos, assim acredito que o trabalho venha 
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contribuir nas mais diversas esferas, sejam elas na ordem acadêmica, social, cultural, ambiental 

e econômica, as quais se adaptam como consumidoras, portanto, dependentes desse recurso. 

Problemas sociais, econômicos e ambientais no que tange a falta d’água são sentidos 

em grande parte do planeta, principalmente pelos que habitam nas regiões mais secas, como é 

o caso do Semiárido Nordestino. Enfrentando a dura realidade de constante escassez, encontra-

se o estado da Paraíba, que tem vivenciado uma estiagem de mais de cinco anos consecutivos, 

a qual vem assolando a população, que no dia a dia enfrenta o desafio de conviver com as 

crescentes dificuldades de falta de água, que se somam ao subdesenvolvimento dessa região.  

Semelhante a essa realidade está o município de Jericó, o qual está situado em uma 

região do Semiárido Nordestino, região de clima quente e seco caracterizada por altas taxas de 

evaporação e de chuvas irregulares que variam anualmente. Espera-se que as chuvas iniciem 

no mês de dezembro e durem por pelo menos cinco meses. Mas nessa localidade o período seco 

é mais frequente, significando que as chuvas são insuficientes, nesse caso, não há estoques 

abundantes de água para suprir todas as demandas da população. Nesse contexto, iremos 

analisar a escassez hídrica do açude do carneiro que está localizado nesse município, onde 

residem várias famílias e dependem desse manancial. Contudo, o trabalho em si, traz à tona a 

economia abalada de uma região sedenta pelos efeitos da estiagem e uma população sem 

perspectiva de renda que perecem pela falta de alimento e água, sertanejos, pescadores e 

agricultores, até então dependentes do açude do carneiro, de onde retirava sua subsistência, se 

veem assolados pela seca.  

O estudo propõe apresentar de forma detalhado uma pesquisa sobre a comunidade 

ribeirinha do açude, elencando os principais problemas de escassez da região, registrando suas 

atividades e dependências quanto ao manancial, buscando conhecer como estas famílias têm 

sobrevivido no período que compreende a secura. Foi apresentado um relato histórico sobre o 

projeto Canãa, no qual o Açude do Carneiro foi construído pela ação do Estado. 

Nesse trabalho foram analisadas mudanças ocorridas na qualidade de vida da 

comunidade, a estiagem que segue os anos de 2012 a 2017, nos quais as chuvas foram 

insatisfatórias para garantir o consumo, e por serem anos consecutivos resultou no esgotamento 

total do estoque das águas superficiais do açude em questão. As disparidades regionais foram, 

entretanto, afloradas. A seca tem ocasionado, inclusive, imperfeição nas paisagens nesse pedaço 

de chão, a pouca condição financeira tem tirado a alegria do semblante dos sertanejos. É comum 

ver gente sofrida, a árdua rotina de centenas de pessoas em alguns pontos dessa região choca. 

Inclusive não é raro ver crianças deixando de brincar para ajudar aos pais na interminável 

trajetória de busca de água, são filas de latas vazias aguardando o abastecimento, e vez ou outra 
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se escuta falar em brigas por causa de uma mísera lata d’água. Ocorre que as pessoas estão 

vivendo sobre altos estágios de estresse que provém da má qualidade de vida, da fome, da 

pobreza e da miséria que causam desespero. 

E no meio rural a luta não diverge, pelo contrário, parece ser acrescida, pois, nas 

comunidades bem periféricas, onde se encontra distante de olhares críticos ou denúncias, o 

descaso tende a ser mais perverso, é provável que os abastecimentos tenham um intervalo 

maior. 

Uma das alternativas da Companhia de água e esgotos da Paraíba, na cidade de Jericó, 

foi a perfuração de poços artesianos para abastecer as cidades, mesmo que em menor 

quantidade, não deixando cessar o abastecimento. Já a Prefeitura de Jericó, utiliza-se do 

caminhão pipa do órgão e pipas do exército, através da Operação Pipa, para ajudar no 

abastecimento das comunidades afetadas. Já os moradores não dispõem de estratégias ou 

manobras para ter uma melhor qualidade de vida durante a seca prolongada. 

O interesse por esse estudo partiu pela proximidade do pesquisador pela discussão do 

meio ambiente e o desejo de aprofundar nesse campo de múltiplas possibilidades, das quais foi 

dado ênfase aos recursos hídricos que é de vital importância na vida da humanidade. Os 

problemas socioeconômicos decorrentes da severa estiagem que já somam mais de cinco anos 

nos chamaram atenção e em virtude da proximidade com a área, além de um relativo 

“conhecimento da realidade da população”. Cabe destacar que uma pequena área geográfica de 

estudo foi delimitada para obter maior qualidade nos dados. 

Ressalta-se ainda a relevância deste trabalho para a academia, mostrando a importância 

do incentivo à pesquisa por parte da universidade, procurando respostas para as perguntas e 

soluções para os problemas que surgem no dia a dia, despertando o interesse de outros alunos 

e a sociedade, em geral. Ademais, a pesquisa pode servir como ferramenta para compreender 

as estratégias utilizadas pelos moradores das comunidades rurais, buscando tornar as 

informações acessíveis à sociedade local/regional. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral, esse trabalho busca evidenciar os efeitos socioeconômicos 

provenientes da secura do reservatório, localizado em Jericó/PB, frente à escassez hídrica do 

período 2012 a 2017. Além de empenhar-se para buscar descrever as estratégias de formação 

da renda das famílias, considerando as principais dificuldades provocadas pela escassez hídrica 

nas comunidades do entorno do Açude do Carneiro, e identificar as percepções da população 
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sobre as ações desenvolvidas pelos governos para mitigação dos efeitos da estiagem de 2012-

2017. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática – IBGE 

(2010), o município de Jericó está localizado na Mesorregião do Sertão Paraibano, mais 

precisamente na Microrregião de Catolé do Rocha PB. Limita-se ao norte com o município de 

Brejo dos Santos e Catolé do Rocha PB, leste com Riacho dos Cavalos e Mato Grosso PB, sul 

com Mato Grosso e Lagoa PB e, a oeste, com Bom Sucesso PB. A figura 01 mostra a localização 

do açude do carneiro. Possui uma população estimada para o ano de 2018 de 7.732 (Sete mil 

setecentos e trinta e dois habitantes), seu PIB é de R$ 28. 280.542. Do total da população, 49,7% 

recebe mensalmente ½ salário mínimo.  

Em se tratando de ambiente, possui 97,9% das vias públicas arborizadas, com 4,4% de 

urbanização dessas vias, possuindo 41,6% de esgotamento sanitário adequado para a população, 

isso tudo em uma área de 179,311 km². 

 

Figura 01 - Mapa de localização do Açude do Carneiro. 

 
                 Fonte: IBGE (2010); elaborado por Aluízio Júnior (2019). 

 

A pesquisa foi realizada em duas comunidades do município de Jericó: sitio Gangorra e 

Saquinho, as quais estão localizadas nas cercanias do Açude do Carneiro no município de 

Jericó, que se encontra inserido nos domínios das bacias hidrográficas do rio Piranhas, região 
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do Médio Piranhas. O reservatório possui capacidade máxima para 31.285.875 m³ de água. A 

extensão do açude facilita a criação e proliferação de peixes. Os sujeitos da pesquisa são os 

moradores das comunidades mencionadas acima, sendo dependentes diretos do reservatório, ou 

seja, pescadores e agricultores que retiram sua fonte de subsistência na dependência do açude. 

 

1.4 MÉTODO, PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E INSTRUMENTOS DA 

PESQUISA 

 

No presente estudo, utiliza-se o método indutivo, que segundo Gil (2008, p. 29 e 30), 

“parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja conhecer. A seguir, 

procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles. Por fim, 

procede-se à generalização, com base, na relação verificada entre os fatos ou fenômenos”.  

Para análise desse estudo, a pesquisa foi classificada como descritiva, já que de acordo 

com Gil (2008, p. 28) “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”.  

Por ser um tema pouco pesquisado em âmbito de município, a pesquisa também foi 

classificada como exploratória, Gil (2010, p. 27) vem dizer que “as pesquisas exploratórias têm 

como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses.”  

Quanto aos meios, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, constituída de 

revistas, artigos, livros, documentários e entre outras fontes, a compreensão dos assuntos que 

envolvem as vulnerabilidades socioeconômicas relacionados com a seca, e nos quais podem ser 

constatados os nomes de alguns autores que serão pesquisados: Buriti (2008), Campos (1994), 

Gondim (2017) e Furtado (1984). 

Pode-se apontar como complemento da pesquisa bibliográfica, a documental, pois, 

segundo Gil (2008) esta persegue o mesmo caminho da pesquisa bibliográfica, difere no início 

do trajeto, pois se fundamenta em explorar as fontes documentais, sendo vasta a quantidade. 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, foram realizadas pesquisas de campo. 

Para Gil (2010), a pesquisa de campo, é a conversa olho no olho com a população desejada, 

buscando conhecer a opinião deles, captando informações através de pessoas específicas, 

referente ao problema de estudo, para ao fim, analisá-los quantitativamente e assim chegar às 

conclusões dos dados adquiridos. 
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Para alcançar o objetivo foi utilizadas entrevistas com os sujeitos sociais (representantes 

das instituições públicas, sindicatos, entre outros.) e os agricultores familiares.  

De acordo com Gil (2008, p. 128):  

 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, 

em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte 

de informação. 

 

Os dados foram coletados de forma a atender os objetivos do estudo e os resultados do 

trabalho foram apresentados através de uma ordenação lógica das informações, buscando assim 

expor o estudo de forma mais clara e objetiva possível. O espaço de tempo em que a pesquisa 

foi delimitada foi em 2012 a 2017.  

 Foi adotado como critério para inclusão, o local de moradia dos pescadores ou 

agricultores, sendo preferencialmente próximo ao reservatório e a dependência financeira de 

cada família pelo que o açude pode ofertar, seja no pescado ou na água para irrigação. 

 Obteve-se como amostra um total de 37 pessoas, entre pescadores e agricultores, no 

período de 01 a 28 de fevereiro do ano de 2019. Depois de efetuada a etapa da pesquisa foi feita 

a tabulação e análise dos dados adquiridos através do Microsoft Office Excel 2016, sendo de 

suma importância para concluir os resultados dessa pesquisa. 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA MONOGRAFIA  

 

Este trabalho de conclusão de curso foi estruturado em quatro seções, em que a 

primeira seção mostra a importância desse estudo para a população e a academia, como foi a 

elaboração do trabalho, sua abordagem, seus objetivos e como se deu o levantamento dos dados. 

Apresenta a descrição sobre o município de Jericó, os aspectos socioeconômicos e ambientais. 

A segunda parte ocorre o levantamento bibliográfico sobre os principais pilares deste 

estudo, mostrando a visão de vários autores sobre os efeitos da seca e quais as consequências 

para a população. Seguindo na terceira seção, que vem elencar os resultados obtidos através da 

pesquisa realizada com as famílias das comunidades dos Sítios Saquinho e Gangorra, 

mostrando a percepção dos dependentes do açude, e consequentemente a análise e discussão.  
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Para fechamento do trabalho é apresentado às conclusões, buscando alcançar os 

objetivos traçados no início do trabalho, as limitações dos pesquisados e alertar sobre possíveis 

riscos de contaminações.  

2 SECA NO SEMIÁRIDO E AÇÕES DO ESTADO 

 

2.1. A importância água  

 

É sabido que a água é um bem vital, indispensável e comum a todos. A água é o recurso 

que rege o mundo e permitiu a existência e o progresso da civilização humana. Para entender a 

escassez hídrica é preciso compreender sua importância.  

A água é um bem essencial para os seres vivos, não apenas para o consumo direto, como 

também para composição de alimentos, bens e serviços. Em termos econômicos, a água é a 

matéria-prima mais importante da economia, por ser uma matéria-prima impermutável. 

(REBOUÇAS, 2006). Evidentemente, é um ingrediente fundamental e insubstituível que 

compõe, direta ou indiretamente, a fórmula para a preparação de tudo o que existe, portanto, 

faz-se necessário o bom gerenciamento econômico e ambiental desse recurso, pois, sem o qual 

nada se cria.  

A água em sua forma natural e com todas suas finalidades possíveis, é algo 

indispensável para os seres vivos existentes, por causa da má gestão de uso e consumo da 

sociedade, futuramente ocorrerá sua ausência, gerando um grave problema no planeta 

(DANTAS, 2013). 

É pensando na possibilidade de falta de água que alguns estudiosos, como Rebouças 

(2006), Lanna e Braga (2006) e Gondim (2017), têm se dedicado em estudos relacionados a 

escassez de água, a fim de conhecer as causas e encontrar soluções para problemas relacionados 

com o fenômeno da seca, pois, os efeitos decorrentes da escassez já podem ser sentidos nos 

mais diversos setores (econômicos, social e ambiental). 

A estiagem prolongada que vem sendo “enfrentada” nos últimos anos por muitas regiões 

ganham destaque na mídia, as informações disponibilizadas pela Agência Executiva de Gestão 

das Águas (Aesa), no mês de abril de 2019, mostra que os volumes dos grandes açudes da 

Paraíba estão muito baixos, como Exemplo o reservatório de Sumé, localizado na cidade de 

Sumé PB, está com apenas 7,68% de sua capacidade. Essas informações, que muitas vezes são 

apresentadas em jornais, revistas, televisores e internet são preocupantes, pois, a água parece 

está desaparecendo à medida que a demanda e a degradação do meio ambiente aumentam. Faz 

se necessário o estabelecimento de medidas preventivas ou que amenize o desperdício a fim de 

um melhor proveito desse recurso essencial a todos. 
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Segundo Rebouças (2006), existem duas maneiras diferentes de gerenciar a água: a 

gestão do suprimento e a gestão da demanda. A primeira refere-se à localização do recurso e a 

exploração competente dessas ações, e a segunda refere-se a preservação e a eficiência do seu 

uso via incentivos. 

 Ao passar do tempo, os longos períodos secos no interior do nordeste, vem sendo 

tratado como uma causa determinante para certas dificuldades nessa região e a seca passou a 

ser tratada como um acontecimento comum (SCOVILLE, 2011). 

Resultando, entretanto, na alta vulnerabilidade econômica da população, que se baseia 

nas reservas hídricas de pequenos reservatórios e nas águas dos aquíferos aluviais altamente 

passageiras, sobrevindo, como é de costume, uma seca severa que atinge completamente o frágil 

ecossistema e a sociedade despreparada (CAMPOS; STUDART, 2001).  

Lanna e Braga (2006), acreditam que com a crescente demanda no consumo de água, 

considerando sua limitação, há uma inclinação para o aumento do valor econômico e suscetível 

ao aumento no valor de sua posse. 

Naturalmente, quando a demanda de água aumenta, o seu preço tende a sofrer elevações, 

nesse caso, a água se enquadra como uma mercadoria a qual lhe é atribuída um preço, que pode 

variar conforme sua escassez ou dificuldade para adquiri-la. Agora a água não é apenas um 

recurso natural, mas também um recurso financeiro chamado de recurso hídrico. É importante 

estabelecer que por agregar tal atributo, a água não perde seu valor ou importância, mas apenas 

lhe é acrescentada um preço para facilitar as relações de trocas. 

A permanência das secas provoca a diminuição da quantidade de água dos reservatórios, 

aumentando ainda mais a escassez de água (SILVA, et al., 2018). 

Conhecendo a realidade do sertão nordestino, pode-se afirmar que com a contínua 

estiagem que já somam mais de cinco anos seguidos, os reservatórios de pequeno e médio porte 

não tem apenas redução de seus volumes, mas o seu esgotamento por completo. Essa triste 

realidade vem acarretando drásticas variações econômicas, sociais e ambientais.  

Entretanto, as águas estão ficando cada vez mais limitadas e tem provocado sérios 

desequilíbrios socioeconômicos, pois a muito não se veem os mananciais transbordando, mas 

sim os volumes de água desaparecendo à medida que o tempo passa. Os efeitos são desastrosos, 

já que muitas famílias dependem das águas para compor sua renda. 

Historicamente, as secas prolongadas típicas do Semiárido do Nordeste brasileiro 

acompanharam a trajetória das gerações de homens e mulheres que se sucederam nesse espaço 

e que criaram/desenvolveram características múltiplas para assegurar a sua sobrevivência em 

meio a essas especificidades climáticas (BURITI; AGUIAR, 2008). 
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Segundo a Agência Nacional das Águas (2017) “desde 2012 os reservatórios do 

Nordeste e Semiárido têm sofrido constantes quedas nos estoques de água, acarretando uma 

situação grave de crise hídrica”.  

Referindo-se à crise hídrica, Rebouças (1997, p.136) observa que “efetivamente, a crise 

da água interessa a alguns, à medida que conseguem transformar a escassez em vantagens, 

aproveitando-se sobretudo da pobreza política da sociedade, em geral”. 

Realmente, algumas pessoas conseguem enxergar além dos muitos problemas 

decorrentes da seca e veem a possibilidade de lucrar, por exemplo, aqueles que fazem da água 

mercadoria, muitas vezes denominados, proprietários de terras abundantes em água e optam 

por vender tal recurso e em outros casos aqueles que dispõem de condições fazem investimentos 

em meios de transportar o precioso líquido, a fim de revenderem tal mercadoria, e ainda outros 

que fazem uso do poder para conseguir apoio político, como é o caso de muitos governantes ou 

pretendentes a cargos semelhantes. 

Doutra sorte, aqueles que não dispõem de terras ou capital para adquirir tal recurso, a 

realidade é bem diferente, pois, ficam sujeitos aos que comercializam água. Como é o caso 

daqueles que dependem de atividades como a agricultura e pecuária, onde essas atividades em 

alguns casos, têm-se uma redução ou simplesmente deixam de existir durante o período da 

estiagem, haja vista que o insumo necessário para a produção de alimentos, água, não mais 

abunda suficientemente para a sua demanda.  

Entretanto, a renda que antes extraíra da terra ou da venda de derivados dela, agora deixa 

de existir ou se torna excessivamente pequena para suprir as necessidades das famílias. 

Obviamente, os alimentos que deixam de ser produzidos no sertão passam a fazer falta na mesa 

do nordestino, ou no mínimo chega com dificuldade. 

A permanência da seca tem suas consequências visíveis no solo, diminuindo sua 

qualidade e produtividade para a produção agrícola, diminuindo o desempenho da pecuária e 

acarretando impactos negativos em gerais (VIEIRA; GONDIM FILHO, 2006). 

A seca é um fenômeno comumente esperado na região do Semiárido, mas devido as 

suas trágicas consequências ocasionam um temor por parte dos agricultores, pecuaristas e 

sertanejos, em geral. Nesses períodos de poucas chuvas, convivem com a impotência e as 

dificuldades atreladas aos flagelos da escassez. 

Na maioria das vezes, faz-se necessário recorrer as autoridades governamentais, 

procurando uma solução para os efeitos da seca, mas em muitos casos esse auxílio não é 

autorizado, e quando acolhido, em algumas situações, não oferece assistência conforme a 

necessidade. 
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2.2 Ações do Estado 

 

Os problemas decorrentes da seca crescem “como uma bola de neve”, pois, para 

algumas famílias, muitas vezes, é necessário deixar de comprar o alimento para obter água, já 

que fica difícil o acesso nesse período seco, somente quando chega ao extremo do problema, as 

súplicas são atendidas pelas autoridades, que tomam providências apenas para amenizar o 

descaso, mantendo dessa forma o poder sobre aquelas pessoas. 

O trabalhador rural do Nordeste brasileiro, ao longo da história, lutou cotidianamente, 

contra as adversidades provocadas pelo clima, escassez de água e alimentos, carência 

econômica ou insensibilidade política. Ademais, a seca decantada e utilizada estrategicamente 

pelas elites locais, é apenas uma faceta da problemática, não obstante, sociólogos, agraristas e 

antropólogos afirmarem não ser problema conviver com a situação, uma vez que é possível 

criar mecanismos que possibilitem uma relação harmônica com as intempéries. (BURITI; 

AGUIAR, 2008)  

Na verdade, apesar do pleno conhecimento de que a seca é um fenômeno predominante 

na região nordestina, as medidas adotadas para a resolução são dos tipos remediados, ao invés 

de preventivas. Apesar das muitas políticas públicas já aplicadas para melhoramento das 

condições de vida das famílias nesse meio, ainda não foram encontradas medidas para 

solucionar tais problemas decorrentes da falta de água, ou mesmo algo que se aproxime do bem-

estar dessas pessoas que padecem no sertão a espera de um auxílio federativo, estadual ou 

mesmo municipal que amenize o sofrimento, ou seja, incentivos para continuarem lutando nos 

dias difíceis em meio ao clima quente, seco e desfavorável da região. 

O Estado já implantou e continua criando formas de melhorar ou amenizar a situação 

que a seca ocasiona no semiárido. Como exemplo, podemos citar o Projeto de Lei do Senado 

Federal nº 791, de 2015, criando o Fundo de Atendimento a Situações de Emergência e de 

Calamidade Pública Decorrentes de Secas (Fasec).  

Segundo o art. 2º: 

É instituído, no âmbito do Poder Executivo federal, o Fundo de Atendimento 

às Situações de Emergência e de Calamidade Pública Decorrentes de Secas 

(Fasec), com o objetivo de atender à população atingida por secas e auxiliar 

na superação das consequências e privações de natureza social e econômica 

derivadas das situações de emergência e de calamidade pública decorrentes de 

secas.  

 

 Esse projeto mostra a preocupação do Estado com as populações atingidas pelos efeitos 

da seca. Outro exemplo é o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), é uma política pública 
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com a finalidade de criar um caminho/solução, para amenizar os resultados das secas no 

Semiárido nordestino, ou seja, a carência de água, (SOARES JUNIOR e LEITÃO, 2017). 

De acordo com Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), esse programa busca 

atender a uma carência da população residente no campo, a água de consumo, vital para a vida. 

Pensando desta maneira, criou o Programa Um Milhão de Cisternas, o P1MC. Buscando dar 

acesso à água de qualidade, sendo o principal objetivo do Programa. Passador e Passador, 

(2010) complementa que “se construídas seguindo os padrões técnicos e utilizando material de 

boa qualidade, as cisternas devem ter durabilidade mínima de 40 anos”. 

Medeiros e Brito (2017), citam a perfuração e recuperação de poços, no período de 2012 

a 2016, realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba 

(CDRM/PB), realizando o trabalho em 146 municípios, no total de 1432 poços. 

 

3 VULNERABILIDADES SOCIECONÔMICAS E SECA NO SEMIÁRIDO 

 

Lira et al. (2015, p. 342) afirmam que, “a falta de água é um fator limitante ao 

desenvolvimento econômico e social de qualquer região”, dado que a água é um insumo que 

compõe toda e qualquer atividade, seja de forma direta ou indireta. Contudo, sem a água não 

há como produzir bem algum, nem os produtos agrícolas tradicionalmente cultivados no 

Semiárido, que têm as safras parcialmente interrompidas ou total em casos extremos. Em tais 

circunstâncias crescem as dificuldades sociais, advindas do aumento do preço dos produtos 

agrícolas e do aumento do desemprego, configurando-se numa crise de escassez de renda. 

Furtado (1984, p. 8) diz que, “o desenvolvimento não é apenas um processo de 

acumulação e de aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente uma via de 

acesso às formas sociais mais aptas para estimular a criatividade humana e para responder às 

aspirações de uma coletividade”. 

No caso do Semiárido, a seca é um problema que está intimamente ligado as condições 

climáticas e ambientais, pois, a evaporação da água é acelerada devido ao clima 

desfavoravelmente quente e seco, isso atrelado as chuvas temporárias, e na maioria das vezes 

insuficientes para reposição dos mananciais, em tais impactos ainda se soma a utilização 

desordenada da água gerando assim sérios conflitos.  

 

A seca climatológica refere-se à ocorrência, em um dado espaço e tempo, de 

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

determinam as necessidades. Esse tipo de seca tem causas naturais da 

circulação global da atmosfera e pode resultar em redução na produção 
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agrícola e no fornecimento de água para cidades e outros usos (CAMPOS, 

1994, p. 14). 
 

No Semiárido, onde a escassez de água é um problema comum, o impacto das mudanças 

climáticas sobre os recursos hídricos tende a ser mais dramático (REBOUÇAS, 2006). 

As secas notadas desde 2012 em várias regiões do Brasil, principalmente o Nordeste, 

prejudicaram os volumes dos reservatórios que abastecem a população, dificultando a oferta de 

água para os usuários, que dependem do armazenamento e/ou dos volumes de água desses 

reservatórios, prejudicando também a irrigação, a geração de energia hidrelétrica e a navegação 

(ANA, 2017).  

Devido a tamanha estiagem, viu-se necessário tomar algumas medidas de redução, como 

exemplo: vazões mínimas para o abastecimento, proibição de irrigação e fechamento das 

comportas de saída da água do açude. Como menciona Gondim et al. (2017, p. 288): 

 

O agravamento da seca levou à necessidade de adoção de regras de restrição 

de uso para irrigação em diversos sistemas hídricos do Semiárido, que 

variaram desde a captação de água em dias alternados, passando por limitação 

de áreas irrigadas e tipos de cultura, culminando, em alguns casos, na 

interrupção total da irrigação [...]. 

 

A seca é um fenômeno comum, mas a secura dos últimos anos vem intrigando os 

agricultores, que aos poucos estão perdendo as esperanças de anos chuvosos. As crenças nas 

experiências dos mais velhos, quanto a previsão do tempo, tende a perder a validade e as preces 

mais antigas parecem não ser ouvidas e o sofrimento, das famílias residentes em tais regiões, 

parece não chegar ao fim. Para os sertanejos, a seca é sinônimo de catástrofe social e o 

fenômeno climático adquiriu uma conotação típica e associada a penúria, a fome e a migração 

(CAMPOS; STUDART, 2001).  

As demais regiões brasileiras costumeiramente descrevem o Nordeste como uma região 

de extrema pobreza, miséria e subdesenvolvimento, tendo como principal característica a seca. 

Com a repetição de tal discurso até os nordestinos que são mais afetados pelo fenômeno 

climático passam a aceitar as situações de sofrimentos como um aspecto do cotidiano, 

arraigando-se tal entendimento na sociedade regional através da cultura, incluindo-se forte 

conotação religiosa. O desdobramento mais visível em encarar um fenômeno natural a partir 

desta perspectiva é a permanência da estrutura política que explora o discurso da seca para 

manter a dependência de parte da população e, principalmente, continuar viabilizando o acesso 

ao erário público (SOUTO et al., 2017). 
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As poucas chuvas, já previstas no Semiárido, são tomadas como um desafio para a 

gestão dos recursos hídricos, por esse motivo necessita-se de cuidadoso controle para analisar 

as melhores alternativas e assim elaborar planos estratégicos de gerenciamento. (OLIVEIRA 

FILHO, 2015). O assunto é tão importante que a Constituição Federal de 1988, traz em seu Art. 

21, inciso XIX que: “compete à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso” (BRASIL, 1988). 

A justificativa social da convivência com o Semiárido deve ser a possibilidade de 

construção de alternativas apropriadas de trabalho e melhoria de renda, principalmente para a 

população sertaneja que vive de atividades agrícolas. A preparação de novos trabalhos de 

desenvolvimento para populações que vivem sua história na condição de pobreza exige 

engajamento de medidas de gestão ambiental sustentável atrelada às iniciativas sociais, com o 

objetivo da melhoria das condições de vida (SILVA, 2003). “Desde o período colonial até hoje, 

os relatos e imagens sobre o Semiárido brasileiro, em sua maioria, enfatizam paisagens naturais 

desoladoras e o flagelo social da população sertaneja nos períodos de seca” (SILVA, 2007, p. 

46).  

A realidade de escassez e sofrimento na jornada do nordestino, sobretudo a população 

pobre residente na zona rural do Semiárido, não é recente, pois a muito se sabe que não é devido 

ao fenômeno natural das secas que são esperadas, mas devido à negligência governamental em 

não adotar medidas eficientes para solucionar o problema. Miséria, fome, sede e até mortes 

foram vivenciadas por nossos ancestrais, que devido à falta de recurso em períodos de severa 

estiagem pereceram. 

A Figura 02, mostra a sequência de datas relevantes de secas registradas na história do 

Brasil e finalizando com o maior período de estiagem já registrado. 
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Figura 02 – História das secas no Brasil. 

 
                       Fonte: REBELLO, (2018). 

 

O problema socioeconômico se intensifica quando os reservatórios de água se esgotam, 

pois além da dificuldade de conseguir água para o abastecimento doméstico, tem a sobreposição 

dos problemas relacionados a paralisação das atividades agropecuárias que são comumente 

praticadas para compor a renda das famílias, sobretudo de agricultura familiar. 

 

3.1 Aspectos gerais da agricultura familiar e do quadro socioeconômico do Nordeste 

  

O Poder Público, juntamente com a sociedade, deve possuir conhecimentos necessários 

para diminuir os desastres por parte da seca. É notável a vulnerabilidade humana na região 

Nordeste em relação aos fenômenos naturais, tendo como fundamento a história de seca da 

região, agravando-se ainda mais pelas mudanças futuras de clima. A rapidez com que a 

população cresce, aumentando assim o consumo da água, agrava a vulnerabilidade da 

população localizada nessa região. Numa visão socioeconômica dos desastres, a Seca depende 
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mais das vulnerabilidades dos grupos sociais afetados do que das próprias condições climáticas 

(CAMARINHA, 2017). 

Numa visão socioeconômica, a seca pode decorrer com mais facilidade por causa das 

vulnerabilidades dos grupos sociais envolvidos, do que das condições climáticas (CASTRO et 

al. s/d). 

“O Índice de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais relacionados às Secas (IVDNS) no 

Brasil busca identificar, a partir de uma visão multidimensional, o fenômeno do Desastre da 

Seca Meteorológica em todo território nacional” (CAMARINHA, 2017, p. 37).  

No Brasil, é normal ter problemas naturais por causa das secas, principalmente no 

Nordeste, embora este seja uma causa histórica. Por esse motivo, deve-se pensar na necessidade 

de serem estruturadas novas políticas públicas, observando a variação do clima, devendo a 

população, a maioria, de pequenos agricultores, se adaptar (CAMARINHA, 2017). 

Tem-se um número elevado de pequenos agricultores, que devido ao baixo grau de 

escolaridade atuam nesse ramo, haja vista, que a atividade não exige formação escolar e acaba 

sendo o meio de sobrevivência de boa parte dos sertanejos. 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Nordeste possui 2,2 milhões de 

estabelecimentos agropecuários, possuindo o maior número de unidades no país, participando 

com cerca de 45,8% do total (IBGE, 2018). Na região Nordeste, 884.289 agricultores não sabem 

ler nem escrever. Representando um alto índice de analfabetismo na região (IBGE, 2018). 

A Lei Federal Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, no seu artigo 3º, define agricultor 

familiar: “Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos”: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo;  

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

Desse modo, a maior parte da população, da região Nordeste, se enquadra nestes 

requisitos. 
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Tabela 01 – Estabelecimentos e área da agricultura familiar. 

Região e Unidades da Federação 
Agricultura Familiar – Lei 11.326 

Estabelecimentos Área (ha) 

Maranhão 262 089 4 519 305 

Piauí 220 757 3 761 306 

Ceará 341 510 3 492 848 

Rio Grande do Norte 71 210 1 046 131 

Paraíba 148 077 1 596 273 

Pernambuco 275 740 2 567 070 

Alagoas 111 751 682 616 

Sergipe 90 330 711 488 

Bahia 665 831 9 955 563 

Nordeste 2 187 295 28 332 599 

          Fonte: IBGE (2006). Adaptação da autora, (2018). 
 

O Censo agropecuário do IBGE (2017), elencado no início, atualmente encontra-se em 

fase de análise de resultados, não disponibilizando, no momento, dados referentes a Agricultura 

Familiar, por esse motivo os dados da Tabela 01 fazem referência ao censo anterior. A Tabela 

01, com dados do IBGE 2006, mostra a quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar 

da região Nordeste, esta região possui a maior parte dentre todo o Brasil.  

Nas localidades com poucas oportunidades de emprego e economias pouco dinâmicas, 

como se verifica em muitos municípios do interior nordestino, observa-se também presença 

maior de pobres e extremamente pobres, consequentemente, maior dependência de 

transferências governamentais, como do Programa Bolsa Família. Uma característica social 

marcante desses segmentos sociais é a vulnerabilidade socioeconômica, inclusive pela baixa 

escolarização e a reduzida capacidade de empregabilidade. 

A opção para conseguir alguma renda acaba se restringindo as atividades agropecuárias 

e as secas prolongadas afetam ainda mais a já, costumeiramente, restrita disponibilidade de 

ocupações. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua realizada 

pelo IBGE, cerca de 8 milhões de pessoas do Nordeste têm uma renda para sobreviver de apenas 

R$ 2,00 por dia, sendo o total de R$ 159,00 mensais. Essas informações mostram a situação de 

extrema pobreza do Nordeste e no interior da região a situação é ainda mais dramática, pois o 

número de indivíduos vivendo na pobreza extrema era de 6,07 milhões no ano de 2016, 

aumentou 11,2%, no ano seguinte e chegou a 6,77 milhões de pessoas (IBGE, 2018). 

O quadro só não é mais alarmante em virtude da existência de programas sociais, sendo 

que o mais importante é o Bolsa Família. A Tabela 02 apresenta dados dos estados da região 

Nordeste, bem como as famílias beneficiadas, os totais repassados por estado e o benefício 

médio recebido pelas famílias. 
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Tabela 02 – Beneficiários do Bolsa Família região Nordeste (junho). 

REGIÃO UF FAMÍLIAS TOTAIS (R$) 
BENEFÍCIO 

MÉDIO 

  AL 396.896  R$                    72.756.909,00  183,31 

  BA 1.814.826  R$                  322.956.153,00  177,95 

  CE 1.043.476  R$                  185.848.083,00  178,1 

  MA 976.169  R$                  200.368.766,00  205,26 

  PB 504.492  R$                    97.192.897,00  192,65 

  PE 1.135.807  R$                  197.902.588,00  174,24 

  PI 446.504  R$                    89.478.971,00  200,04 

  RN 343.899  R$                    60.378.869,00  175,57 

  SE 280.158  R$                    45.709.415,00  163,16 

NORDESTE   6.942.227  R$          1.272.592.651,00  183,31 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, (2018). 

 

3.2 Disponibilidade hídrica e usos agrícolas 

 

Em virtude da elevada dependência das famílias na busca de renda, especialmente nas 

cercanias de alguns reservatórios, observa-se o uso indiscriminado dos recursos hídricos 

armazenados, inclusive de reservatórios públicos utilizados para o abastecimento de cidades. 

Percebe-se que a prática da irrigação desordenada é proveniente do escasso conhecimento sobre 

manejo de recursos hídricos, resultando, em muitas situações, em transtornos para as próprias 

populações que dependem da água para o consumo.  

Pensando no racionamento e no bom uso da água, o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), criou medidas para utilizar a água corretamente, sem desperdícios, 

utilizando grandes açudes, como o de São Gonçalo (localizado no município de Sousa PB), 

Açude de Condado (localizado no município de Condado PB) e o Açude de Sumé (localizado 

no município de Sumé). Sendo suas águas utilizadas para a irrigação, mas com restrições de 

tamanho de lotes, entre 3 a 5ha, tendo como finalidade o cultivo de produtos variados, dando 

relevância o cultivo de tomates. Mas, devido ao preço alto de sua elaboração, esse projeto ficou 

apenas nas dependências dessas áreas, chamando-se de “áreas de exceção” (PEREIRA; CURI, 

2013). 

Atualmente, o Projeto de Irrigação Várzeas de Sousa está localizado em terras dos 

municípios de Sousa/PB e Aparecida/PB, na mesorregião do Sertão do Estado da Paraíba, 

inserido na sub-bacia do rio do Peixe e bacia do rio Piranhas. Trata-se do Projeto de 

Aproveitamento Hidroagrícola das Várzeas de Sousa. O Projeto tem a finalidade do 

aproveitamento da água para irrigar uma área de 5,1 mil hectares (PEREIRA; CURI, 2013). 

Devido à falta de chuvas, os volumes de água nos açudes estão cada vez menores, 

colocando em risco tanto o abastecimento para as comunidades como para a irrigação. A Figura 
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03, mostra o volume atual dos maiores reservatórios da Paraíba, conforme dados da Agência 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA, 2019).  

 

Figura 03 – Volume de água dos principais reservatórios da Paraíba. 

 
        Fonte: AESA, (2019). 

 

O Semiárido tem uma baixa incidência de chuvas, afetando os moradores dessa região, 

surgindo dificuldades na parte hídrica e, ao mesmo tempo afetando a produção na agricultura, 

cultura presente no Nordeste. A média anual de pluviosidade, dessa região é inferior a 900 mm 

(ANA, 2017). 

Devido à falta de chuvas no Semiárido, utiliza-se a prática da irrigação. De acordo com 

Testezlaf (2017, p. 09), conceitua a irrigação como “as técnicas, formas ou meios utilizados 

para aplicar água artificialmente às plantas, procurando satisfazer suas necessidades e visando 

a produção ideal para o seu usuário”. 

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2017), a agricultura irrigada, recordista 

em consumo de água no Brasil e no mundo, é utilizada como um método alternativo, com o 

objetivo de suprir a falta dos recursos hídricos na plantação, essa prática é muito utilizada em 

regiões com longos períodos de estiagem. 

 

Com os longos períodos de estiagem torna-se difícil o desenvolvimento da 

agricultura e a criação de animais. Desta forma, a seca provoca a falta de 

recursos econômicos, gerando fome e miséria, além da escassez hídrica. As 

secas atingem, ainda, as plantações e as safras o que reduz a oferta de alimento, 

comprometendo assim a alimentação de milhares de pessoas e provendo 

inúmeras vítimas de doenças (GAMA, et al., p. 02). 
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Oliveira et al. (2014), no estudo sobre os Desafios à convivência com a seca, elencam 

que a baixa produtividade na agricultura, defasa o estoque de excedentes, e acarreta por 

comprometer o desenvolvimento sustentável da região. Além dos produtos agrícolas terem seus 

preços elevados, o uso desordenado da água (que diante desse cenário de chuvas irregulares já 

se encontra escassa), acaba por comprometer também a segurança de estoque hídrico, gerando 

dificuldades cada vez maiores nos três setores: social, econômico e ambiental. 

De acordo com Gondim (2017, p. 299): 

 

A atual situação de seca na Região Nordeste, iniciada em 2010 em algumas 

áreas, acabou por se configurar em uma das mais severas já observadas no 

local, afetando a disponibilidade hídrica, os usos da água e o meio de vida das 

populações. Os volumes dos reservatórios, essenciais para a segurança hídrica 

na região, vêm reduzindo significativamente, chegando ao colapso em muitos 

casos.  

 

 Devido aos baixos volumes dos reservatórios, foram elaboradas fiscalizações, com o 

intuito de se fazer cumprir as regras de restrição de uso, tendo como prioridade o Semiárido, 

principalmente na bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açú, por causa do baixo volume dos açudes 

que permanecem nesses rios, surgindo o risco de abastecimento público na Paraíba e do Rio 

Grande do Norte, além dos impactos negativos na economia. A seca ocasionou perdas 

econômicas no montante de R$ 3 bilhões, no total de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) da 

bacia, do período de junho de 2012 a junho de 2017 (ANA, 2017). 

Souto et al. (2017) afirmam que “[...] A convivência com o Semiárido não corresponde 

a extinguir a seca, mas adaptar-se ao ambiente de forma inteligente, que corresponde 

principalmente ao armazenamento de água com o impedimento da evaporação”. 

De acordo com a Declaração da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA, 1999) “a 

convivência com as condições do Semiárido brasileiro e, em particular, com as secas é possível. 

O Semiárido é perfeitamente viável quando existe vontade individual, coletiva e política nesse 

sentido”.  

Nessa mesma declaração foi lançado o Programa de Convivência com o Semiárido, 

tendo como medidas, para a população, conviver no Semiárido, como: 

 

• A descentralização das políticas e dos investimentos, de modo a permitir a 

interiorização do desenvolvimento, em prol dos municípios do semiárido; 

• A priorização de investimentos em infraestrutura social (saúde, educação, 

saneamento, habitação, lazer), particularmente nos municípios de pequeno 

porte;  

• Maiores investimentos em infraestrutura econômica (transporte, 

comunicação e energia), de modo a permitir o acesso da região aos mercados; 
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• Estímulos à instalação de unidades de beneficiamento da produção e 

empreendimentos não agrícolas; e 

• A regulação dos investimentos públicos e privados, com base no princípio 

da harmonização entre eficiência econômica e sustentabilidade ambiental e 

social (ASA, 1999. n.p.). 

 

 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em suas pesquisas, 

juntamente com os programas de desenvolvimentos governamentais e da sociedade civil, 

trouxe suas contribuições para reduzir os efeitos da seca que assola a população rural, 

destacando-se “a captação, armazenamento e uso de água de chuvas, a valorização da 

biodiversidade do bioma Caatinga e a produção animal, com destaque para a 

caprinovinocultura”. 

 

3.3 Aspectos Socioeconômicos 

 

De acordo com o Censo do IBGE (2010), Jericó/PB possui uma população de 7.538 

(Sete mil quinhentos e trinta e oito habitantes), em uma área de 179,311 Km². Seu PIB é de R$ 

28. 280.542, sendo o PIB per capita de R$ 3.516,17. A densidade demográfica é de 42.04 

hab./km2. Do total da população 6,6% está ocupada, sendo que 49,7% recebe mensalmente ½ 

salário mínimo.  

Na área da educação o município possui 13 escolas de ensino fundamental e 01 

estabelecimento de ensino médio. O principal suporte da economia é a agricultura. Na 

agricultura destaca-se: as plantações de mandioca, feijão e milho. Já na pecuária destaca-se a 

criação de bovinos. Possui 6.827,325 hectares em áreas de estabelecimentos agropecuários e 

466 estabelecimentos agropecuários. Grande parte dos agricultores nunca frequentaram a escola 

(IBGE, 2010). 

O município, no ano de 1986, foi contemplado pelo Projeto Canãa com um reservatório 

de armazenamento de água, denominado Açude do Carneiro. Um reservatório representa uma 

grande melhoria, podendo ser utilizado de várias formas, como sugere o trecho a seguir: 

 

O açude nas condições especiais de clima do Nordeste e na plenitude de suas 

funções intrínsecas, é aguado, para alimentação do homem e dos rebanhos; é 

campo de pesca; é centro de produção agrícola, nas vazantes; é reservatório 

de acumulação de água para irrigação sistemática; é obra de regularização de 

regime, de defesa contra as cheias; é fonte potencial de energia 

(BÊRREDO,1950, p. 54). 
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O município de Jericó é integrante do Polígono das Secas, enfrenta longos períodos de 

seca, com uma média anual de pluviosidade muito baixa. 

 

3.4 Projeto Canãa 

 

De acordo com a Revista Fisco (1986, p.7) “o projeto Canaã resolveu contemplar a 

produção de alimentos em larga escala, o emprego permanente para o homem do campo e sua 

família, a pecuária a piscicultura, tudo que constitui a existência interiorana”. 

O objetivo era proporcionar ao povo condições de utilizar e aproveitar os seus próprios 

recursos, gerando oportunidade de empregos, de renda e o crescimento da comunidade 

envolvida. O grande marco da gestão do ano de 1986, sem dúvida foi o Projeto Canãa, pois 

colocou seu olhar e vontades para desenvolver formas de armazenar os recursos hídricos de 

forma democrática em todo o território paraibano, particularmente no Semiárido. O Projeto 

Canãa procurou ouvir, antes todos os interessados e beneficiários (REVISTA FISCO, 1986). 

O Açude do Carneiro foi feito através do Projeto Canaã e está localizado no município 

de Jericó/PB, com capacidade superior a 31 milhões de metros cúbicos de água, atualmente está 

com apenas 28,70% de sua capacidade, como mostra a Figura 04. 

 
Figura 04 – Volume de água do Açude do Carneiro. 

 
     Fonte: AESA, (2019). 

 

Esse baixo volume, prejudica toda a população, tanto de Jericó como de cidades vizinhas 

que dependem da capacidade hídrica para o abastecimento, como as cidades de Bom Sucesso 

PB, Lagoa PB, Brejo dos Santos PB e Mato Grosso PB. Durante a estiagem de 2012 a 2017 a 

capacidade do açude veio decaindo, como é visível no Gráfico 01, no ano de 2016 a 2017, 

chegou a secar completamente.  
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Gráfico 01 – Evolução do volume armazenado nos últimos 10 anos. 

 
                   Fonte: AESA, (2018). 

 

O município de Jericó/PB, sofre como qualquer outra do Semiárido, pela escassez hídrica, 

onde os fenômenos climáticos afetam milhares de pessoas, sendo em muitos casos um perigo 

natural. 

 

As secas são consideradas fenômenos naturais severos, intensamente 

influenciadas pelas características fisiográficas, tais como, rocha, solo, 

topografia, vegetação e condições meteorológicas. Quando estes fenômenos 

intensos ocorrem em locais onde os seres humanos vivem, resulta em danos 

(materiais e humanos) e prejuízos (socioeconômico) e são considerados 

‘desastres naturais” (SILVA, et al. 2013). 

 

De acordo com Castro (2003), desastre é o efeito de acontecimentos adversos, naturais 

ou instigado pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), provocando prejuízos humanos, 

materiais e/ou ambientais, resultando em prejuízos econômicos e sociais. 

A Região Nordeste foi atingida pelo fenômeno do “El Niño”, que diminui ainda mais as 

chuvas, causando prejuízos em diversas áreas, como a economia (mortes de gado, perdas na 

lavoura, etc.), ocasionando o aumento na conta de energia elétrica, e no abastecimento de água 

para a sociedade e os animais (SILVA, et al., 2013).  

Vale salientar também, que a seca afeta o desenvolver da sociedade, partindo de meados 

dos anos 1970, que a crise da economia aumentou as desigualdades sociais, intensificando a 

migração interna, o êxodo rural e o crescimento desordenado de cidades (SILVA, et al., 2013). 

Villa (2002) também vem reforçar sobre os efeitos que as secas ocasionam sobre a 

economia regional, causando prejuízos e promovendo as migrações.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS 

DO AÇUDE DO CARNEIRO – JERICÓ/PB 

 

A maioria dos estados do Nordeste foram considerados em estado emergencial ou 

calamidade devido ao fenômeno da seca, tendo perdas nas lavouras, diminuição do rebanho 

bovino, sem falar na diminuição dos grandes reservatórios, responsáveis pelo abastecimento 

das cidades, levando a problemas socioeconômicos. (PITOMBO, 2016). 

No estado da Paraíba não é diferente, dos 223 municípios, 177 encontram-se em situação 

de emergência, através do Decreto N° 39.080 de 01 de abril de 2019, expedido pelo 

Governador, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, onde o município de Jericó está entre 

eles. “Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas dos municípios 

comprovadamente afetados pelo desastre.” (Diário Oficial do Estado, 2019). 

Medeiros e Brito (2017), comentam que a estiagem teve impacto negativo na 

agricultura, no rebanho bovino e nos recursos hídricos da Paraíba, trazendo altos prejuízos para 

os moradores, onde o feijão, plantação típica, teve uma queda de quase 90% no período de 2011 

para 2012. Acrescenta também que grande parte do gado morreu ou foi abatido sem estar com 

o peso ideal, devido à estiagem, ocorrendo uma grande perda no período de 2012 a 2016. 

Fez-se necessário uma análise mais a fundo desses conflitos, que têm em grosso modo 

desestruturado a qualidade de vida das famílias ribeirinhas do açude do Carneiro, haja vista que 

a insuficiência quantitativa da água resulta em problemas não apenas sociais, como 

principalmente econômicos, que são gerados devido à diminuição da renda das famílias, 

mediante o desemprego e falta dos pescados e produtos agrícolas, ingredientes que compõem a 

sexta básica das famílias, além de serem transformados em mercadorias, sendo estas, vendidas 

para compor o faturamento econômico mensal, entretanto, a falta desse faturamento, somado 

aos gastos extras de abastecimento de água e o encarecimento dos produtos, comumente 

vivenciado nos períodos secos, caracterizam-se em conflitos, até então difíceis de resolver. Uma 

vez que as políticas públicas, apesar de serem, até certo ponto, eficazes, não têm solucionado 

os problemas sociais. 

O responsável pela Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA), no município 

de Jericó, quando questionado a respeito do racionamento e/ou suspensão do fornecimento de 

água, falou o período exato em que houve o colapso, segundo ele, o período mais crítico foi 

setembro de 2015 a maio de 2016, período em que o Açude do Carneiro esvaziou totalmente. 

Mencionou ainda, que para driblar essa situação de escassez de água, a Cagepa utilizou 
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estratégias através de perfuração de poços e cacimbões, a fim de suprir ou amenizar a situação 

da escassez de água na cidade, “montamos uma estratégia de bombear duas horas pela manhã 

e duas horas à tarde, o pessoal ia pegar água no reservatório, gratuitamente sem pagar nada,  

não tendo como abastecer via torneira enquanto teve essa água, que era potável” (Entrevista 

com Responsável da Cagepa, pesquisa de campo, 2019).  

Declarou ainda que essas medidas foram do tipo paliativa, ou seja, não supriu totalmente 

a demanda, porque segundo ele, as vazões de poços, não são eficientes para abastecer uma 

cidade, por menor que ela seja. 

Acredita-se que essas medidas foram implementadas para beneficiar moradores da 

cidade de Jericó, pois mediante a aplicação dos questionários, não houve nenhum relato de tais 

ações. A pesquisa foi realizada nas comunidades do Saquinho e Gangorra (situadas na zona 

rural do município, localizadas em volta do Açude do Carneiro), estas foram escolhidas por 

serem comunidades próximas ao açude e por a maioria das famílias depender financeiramente 

do reservatório. 

Através da pesquisa foi constatado que o gênero feminino é predominante, 

correspondendo a 54% dos pescadores, coincidindo com as informações repassadas pelo até 

então presidente da Colônia dos Pescadores, o qual informou que a maioria dos associados na 

Colônia dos Pescadores são mulheres, como também corresponde a uma faixa etária, entre os 

pescadores, de 28 a 40 anos de idade, os quais totalizam quase metade dos entrevistados. 

Já no que corresponde ao estado civil dos entrevistados, 73% se identificam como 

solteiro (a), enquanto 24% são casados, os 3% restantes correspondem apenas a uma viúva. 

Entretanto, percebe-se que a maioria tem união estável, porém, não oficializada.  

Evidencia-se que o baixo grau de escolaridade é prevalecente entre os entrevistados, 

pois aproximadamente 65% não concluíram sequer o ensino médio, dentre estes a maioria 

estudou apenas as séries iniciais, de fora a parte, desse total, 8,11% não são alfabetizados, uma 

estatística persistente que ainda faz parte da nossa realidade e principalmente nas comunidades 

interioranas, não existindo nem um dos entrevistados que cursou ou concluiu o nível superior e 

nem mesmo tem uma perspectiva de continuidade aos estudos.  

Ao ser questionada a respeito, uma das entrevistadas, que possui nível médio, alegou 

não ter dado continuidade aos seus estudos devido as dificuldades de acesso as universidades, 

segundo ela não tem como se locomover do sítio para cidades que possuem Campus 

Universitários, pois não tem ônibus escolar disponível e também não possui condições próprias 
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favoráveis. Quando questionados sobre cursos de capacitação técnica, 97% afirmaram nunca 

ter participado de curso que viessem a capacitá-los. 

O Gráfico 02, mostra detalhadamente o grau de escolaridade dos entrevistados 

 

Gráfico 02 – Grau de Escolaridade 

 
           Fonte: Pesquisa de Campo; dados da autora, 2019. 

 

No geral todos os moradores do sítio Saquinho afirmaram morarem em casa própria, 

sendo que a maioria dos participantes esclareceram que a moradia embora considerada própria 

é de assentamento¹.  

 

Na maioria dos casos de luta pela terra, quando conseguem o que reivindicam, 

as famílias são assentadas em uma espécie de conjunto familiar, onde o 

INCRA viabiliza: casas, terras para produzir, e em alguns casos até sementes 

para o cultivo. Estes são comumente chamados de assentamentos rurais, que 

em geral, surgem da desapropriação de terras do governo e/ou particular, para 

serem doadas para famílias que já trabalhavam nelas a um bom tempo. 

(PEREIRA, 2014, p. 48). 

 

 

Nessas condições de pouco estudo e nenhuma formação técnica exercida, a renda 

mensal é considerada muito baixa, principalmente no período de seca, mais de 70% dos 

entrevistados tem renda menor que R$ 500,00, uma realidade, como mostra o Gráfico 03. 

 

 

 
1 

                                                           
1 “O assentamento é o retrato físico da Reforma Agrária. Ele nasce quando o INCRA, após se imitir na posse da terra (recebê-

la legalmente) transfere-a para trabalhadores rurais sem terra a fim de que a cultivem e promovam seu desenvolvimento 

econômico. O assentamento é, portanto, razão da existência do INCRA.” (SILVA; PEREIRA, 2015, P. 2015). 
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Gráfico 03 – Renda Mensal em R$. 

 
           Fonte: Pesquisa de Campo; dados da autora, 2019. 

 

Na entrevista com o Secretário Municipal de Agricultura, aponta mudanças (proveniente 

das secas) ocorridas na economia do município. Segundo ele, houve diminuição do poder de 

compra do pescador e do agricultor, pois, perderam suas condições financeiras e em 

consequência disso ocasionou queda nas vendas do comércio, em geral, uma vez que a principal 

renda da população gira em torno da agricultura e da pesca. Para ele, a piscicultura é tida como 

uma das potencialidades do Açude do Carneiro, sendo a criação intensiva e extensiva de peixes 

A atividade pesqueira no açude é exercida de duas maneiras, a primeira corresponde a 

captura do peixe livre no açude, aonde o pescador não tem lugar certo para encontrar o peixe, 

e a segunda diz respeito a criação de peixe em tanque em que o pescador cria o próprio pescado 

e no momento adequado retira para consumo e/ou venda, a imagem a seguir ilustra como são 

esses tanques. 

 

Figura 05 – Esquema das estações de coleta. 

 
                   Fonte: Cavalcante, 2012. 
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A piscicultura em criadouros (tanques-rede) como ilustrado na figura acima, é de certa 

forma, uma maneira de planejamento econômico, onde o pescador estima o seu faturamento, 

tendo, entretanto, uma base de quanto será a sua renda. Mas a criação de peixes exige um 

investimento financeiro, o qual nem todos os pescadores dispõem. Conforme uma pescadora 

informou, “não é todos que possuem tanque não, porque gasta muito”. 

O presidente da Colônia informou que as maiores dificuldades são devido ao baixo nível 

de água do açude, segundo ele o açude tem pouquíssima água e para a produção do pescado é 

muito limitado, os pescadores estão impossibilitados de criar o peixe dentro do açude, pois a 

criação em pouca água compromete a qualidade da água que abastece as cidades circunvizinhas, 

consequentemente contribui para a queda da renda do pessoal, portanto, há perca econômicas 

nesse período de seca. 

O pescador que retira seu peixe livre do açude, assim como o agricultor que planta no 

inverno não tem garantia de renda, nem tampouco pode calcular seu ganho, pois são incertos, 

uma vez que a quantidade de água varia, podendo inclusive ser próxima a zero. Vale ressaltar, 

que nos últimos anos devido ao pouco volume pluviométrico, como mostra a figura 06, as águas 

do açude estão constantemente em nível baixo, todavia mesmo os pescadores possuindo os 

tanques são impossibilitados de criar, pelo menos nos últimos meses do ano (em que a estiagem 

se intensifica), como foi o caso do ano vigente. Mesmo não tendo excedentes para a venda, os 

peixes livres retirados do açude e os legumes de irrigação quase sempre garantem, a 

alimentação da família. 

 

Figura 06 – Monitor de Secas. 

 
                    Fonte: ANA (2019). 
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A renda declarada pelos entrevistados é majoritariamente uma renda de subsistência, 

onde a maioria das famílias afirma viver com menos de R$ 500,00, inclusive, na maioria dos 

casos o dinheiro colocado na renda é proveniente de programas sociais como Bolsa Família², 

aposentadoria e pensão, o que vem demostrar a importância de programas de distribuição de 

renda para a sobrevivência, pois do Bolsa Família representa aproximadamente 73% das 

famílias entrevistadas, como elenca o Gráfico 04. 

 

Gráfico 04 – Tipo de benefício. 

 
         Fonte: Pesquisa de Campo; dados da autora, 2019. 

 

Apesar da baixa renda declarada pelas famílias, a maioria dos entrevistados (porém, 

pouco considerável) admite que a mesma é suficiente para suprir as necessidades básicas das 

famílias, sendo que 46% negam o suprimento básico familiar. 

Quanto à assistência municipal, em relação aos mecanismos ou políticas públicas, para 

amenizar os efeitos da seca, 59,5% (aproximadamente) dos entrevistados consideram entre boa 

e razoável, vale ressaltar também que 35,1% consideram a assistência municipal como ruim 

e/ou péssimo e o restante (5,4%) consideram ótima. 
2 

 

 

 

                                                           
2 “O Programa Bolsa Família (PBF) constitui-se na maior política de assistência social brasileira. O PBF foi criado em 2004, 

com a finalidade de unificar a gestão e a execução das ações de transferência de renda de outros programas preexistentes: Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Fome Zero. 

O governo federal visa assistir famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, compostas por crianças com idade entre 

zero e quinze anos e/ou gestantes.” (TAVARES, 2010, p. 01) 
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No sertão, o desemprego se intensifica, no período seco aumentam as dificuldades para 

os pais de famílias, sendo comum ver pessoas se deslocando de suas cidades, em busca de 

oportunidade de emprego, principalmente em destino às grandes cidades. No município de 

Jericó não é raro a ocorrência de migração pelo que foi contatado, pois pelo menos 29% dos 

entrevistados conhecem alguém que se mudou devido as dificuldades relacionadas com a seca. 

Trata-se de uma decisão difícil, em que o indivíduo é “forçado” a abrir mão da companhia da 

família, deixando para traz a terra em que provavelmente nasceu e se criou, na esperança de 

oferecer melhores condições para a família Sobre a dinâmica migratória a SUDENE (2017), 

ressalta:  

A dinâmica migratória desenha o comportamento espacial dos indivíduos, 

tornando-se um importante variável a ser considerada em análises no contexto 

do desenvolvimento regional, uma vez que está relacionada às questões 

socioeconômicas, culturais, políticas e naturais. (SUDENE, 2017, p. 01) 
 

No caso do fluxo migratório das comunidades pesquisadas (Sítios Saquinho e Gangorra) 

o deslocamento é procedente de causas naturais (seca), que acarreta sérios problemas 

socioeconômicos, fazendo com que os indivíduos se desloquem de sua região de origem para 

outras regiões em busca de trabalho  

 As estiagens tão prolongadas que o sertanejo tem vivenciado, prejudicou não somente 

o pescador e o agricultor, mas abalou outras fontes de renda, como é o caso de duas áreas de 

lazer localizadas nas proximidades do entorno do açude. As Figuras 07 e 08 mostram os 

vestígios de uma seca verde que já ultrapassa mais de cinco anos. 

 

Figura 07 – Área de lazer próxima ao açude. 

 
                Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Figura 08 – Área de lazer próxima ao açude. 

 
                    Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

Segundo informações repassadas por vizinhos, o dono da área de lazer, da Figura 07 foi 

um dos migrantes, a tentar ganhar a vida em outro estado, já o responsável pela área de lazer da 

Figura 08 mudou-se do sítio para a cidade de Jericó. 

Embora hoje em dia seja comum ouvir falar em deslocamento de pessoas para outras 

cidades, nos últimos anos essas problemáticas têm sido combatidas ano após ano, com a 

implementação das políticas públicas e programas sociais do governo, como enfatiza Rabello 

(2018): 

 

Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e a criação de 

outros mecanismos de auxílio, como o seguro-safra, seguro-defeso e a 

aposentadoria rural, inexistentes ou incipientes no século passado, fazem com 

que hoje ninguém mais morra de fome no sertão, mesmo em meio a estiagens 

que inviabilizam a produção rural de subsistência (REBELLO, 2018). 
 

 

O presidente da Colônia dos Pescadores comentou que o seguro defeso é uma assistência 

financeira temporária concedida aos pescadores no período em que o pescador está 

impossibilitado de pescar devido à fase de reprodução dos peixes, conhecido como piracema. 

Nesse período, o açude fica fechado para a pesca comercial e com isso, fica garantida o ciclo 

de vida dos peixes. Em virtude da interrupção das atividades pesqueiras os pescadores recebem 

o equivalente a um salário mínimo mensal durante o período defeso, ou seja, o açude fica 

fechado e proibido para a pesca. Segunda a Lei Federal nº 7.653, de 12 de fevereiro de 1988, o 

período inicia-se no dia 1º de outubro e termina em 30 de janeiro. 
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Nesse período de restrição à pesca, os pescadores recorrem à Colônia de Pescadores Z-

18, (uma associação que se assemelha aos sindicatos) que auxilia os pescadores como proceder 

e encaminhar a documentação para o pedido do seguro defeso. 

O presidente da Colônia dos Pescadores informou que a função do sindicato ou colônia 

no município de Jericó é informar aos pescadores e disponibilizar encaminhamentos. Vale 

ressaltar que o sindicato é independente e não conta com parcerias com a Prefeitura. Para fazer 

parte da colônia o pescador tem que estar regularizado com a sua documentação e não ter outra 

fonte de subsistência.  

As vantagens para fazer parte da Colônia é ter o direito de receber seguro no período 

piracema. Segundo o responsável pela Colônia, a pesca é mais vantajosa do que a agricultura, 

uma vez que na agricultura o retorno do trabalho é demorado, enquanto que o pescador trabalha 

quatro horas por dia e já garante a sua subsistência, ou seja, o pescador gasta menos tempo e 

ganha melhor que o agricultor.  

Por esse motivo o número de associados na Colônia é significativamente grande, com 

aproximadamente 400 associados, mas os associados não exercem apenas a função de 

pescadores, em sua maior parte trabalha na agricultura e na pecuária, uma vez que todos os 

pescadores têm uma vazante para plantar seu milho, feijão e batata, e cria animais como gado, 

porcos e ovelhas, e assim vão complementando a renda, mas a pesca é a principal atividade, 

informou o presidente da Colônia.  

Informou ainda, que a Colônia dos Pescadores no município de Jericó existe desde 1996 

(há 23 anos) e até então tem contribuído para o melhoramento de convivência com a seca 

através da união, parcerias, recursos e benefícios socias como o seguro defeso no período da 

desova dos peixes (piracema), onde o açude tem que ficar fechado para a pesca.  

 

4.2 SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE 

 

Com relação ao saneamento básico, de acordo com os entrevistados, são os próprios 

moradores que fazem a coleta e a incineração do lixo, fato comum nas áreas rurais 

interiorizadas. Ademais, 89% das casas possuem banheiros. 

No período em que o açude esteve seco, essas duas comunidades encontraram 

dificuldades para conseguir abastecer seus reservatórios, pois os cacimbões tendem a diminuir 

o fluxo de água, tendo a necessidade do racionamento de água. Segundo moradores, poucos 

deles possuem cadastro do programa de abastecimento com carro pipa do Exército, entretanto, 

para estes restam três alternativas;  
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• Pedir a solicitação do carro pipa na prefeitura; 

•  Fazer o abastecimento autônomo com latas, baldes e/ou em carroças de burro; e 

•  Pagar pelo abastecimento. 

Vale registrar que, segundo relato de alguns moradores, a distribuição de água do carro-

pipa municipal é restrita e burocrática. Quando questionados sobre assistência básica municipal 

de convivência com a seca, 92% dos moradores negaram receber algum tipo de benefício, como 

também de receber incentivos para continuarem exercendo suas profissões, exceto 8% que 

disseram receber abastecimento de água através do carro pipa da Prefeitura. 

O Secretário de Agricultura quando questionado a respeito da Prefeitura receber alguma 

verba para prestar assistência na seca, confirmou que a entidade recebeu recursos para locação 

de carro pipa através de processo de dispensa de licitação, em caráter emergencial, a qual 

utilizou com reforma: de barreiros, instalações de pontos de abastecimento, como caixa de água 

na zona urbana e operação como carro-pipa, que atende a zona rural e ainda colaborou com 

programas sociais como o garantia safra e o seguro defeso.  

Pelo que foi possível constatar, nos períodos em que há escassez de água, a principal 

forma de abastecimento é através de pipa particular; o Gráfico 05 mostra detalhadamente as 

diferentes formas de abastecimentos residenciais. 

 

Gráfico 05 – Formas de abastecimentos da água. 

 
         Fonte: Pesquisa de Campo; dados da autora, 2019. 

 

A diferença mais significativa está entre o abastecimento particular (que corresponde a 

40,54%) e o abastecimento municipal (correspondente a apenas 5,41%.) apesar das poucas 

condições dos moradores, o abastecimento com pipas particulares é sete vezes maior do que o 

abastecimento com carro-pipa da Prefeitura. Fica evidente que as políticas de abastecimento de 
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água (de pipa do Exército, como também do município) não estão sendo satisfatórias para suprir 

as necessidades básicas das comunidades, no período crítico de falta de água, pois apesar dessas 

duas políticas de abastecimento, a maioria dos moradores ainda não recebe água gratuita ou 

pelo menos não suficientes. 

 A situação diverge quando o volume de água é favorável, pois, o abastecimento é 

garantido de cacimbões comunitários, onde a água é bombeada por motores da comunidade até 

as cisternas.  Acrescente-se a isto que 81% dos entrevistados afirmaram ter água encanada, e 

que 86% dos entrevistados fazem racionamento de água, os outros 14% disseram usar à 

vontade, o que não significa dizer que estes desperdicem água. 

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas, no que dizem respeito à origem do 

armazenamento da água, é possível afirmar que houve avanços importantes, no que se refere à 

implantação de políticas públicas voltadas para os agricultores, através de tecnologias 

alternativas de armazenamento de água. Como exemplo dessas, foram registradas (Figura 09) 

as cisternas de placa, através do Programa um Milhão de Cisternas (P1MC).  

No período de severa estiagem, onde as chuvas são insuficientes e irregulares, as 

cisternas têm sido eficientes não apenas para captação de água da chuva, mas como principal 

forma de armazenamento de água, com capacidade para 16.000 litros de água. As cisternas 

garantem o armazenamento seguro e a qualidade da água. Nas duas comunidades, é notório a 

presença de cisternas em quase todas as residências, percebe-se que todas as famílias foram 

beneficiadas com esse programa, exceto as que chegaram recentemente à localidade, às quais 

também não contam com água encanada. 

 

Figura 09 – Cisterna na comunidade Gangorra. 

 
                          Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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 Um fato curioso sobre as comunidades em análise é a utilidade da água do açude, para 

a maioria dos moradores é utilizada somente para pesca, haja vista que a água que é utilizada 

para uso doméstico e demais necessidades é advinda de cacimbões comunitários nos quais são 

utilizados motores (bombas) para bombear a água encanada até as residências, até as cisternas, 

caixas ou tambores em que é armazenada a água. 

 

Figura 10 – Tambores na comunidade Gangorra. 

 
                    Fonte: Acervo da autora, 2019. 

 

A maioria dos entrevistados residem na área há muitos anos, inclusive, alguns nasceram 

e cresceram nessas localidades, como demonstra o gráfico a seguir, onde 29,73% residem há 

mais de 30 anos; apesar das dificuldades que essas comunidades enfrentam, as margens do 

Açude do Carneiro parecem ser um lugar bom para se viver, pois os que residem há menos 

tempo, moram de 3 a 5 anos, o que corresponde a 13,51% dos entrevistados. 

 

Gráfico 06 -Tempo de moradia. 

 
             Fonte: Pesquisa de Campo; dados da autora, 2019. 
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Quanto à qualidade da água, alguns entrevistados estavam inseguros para responder, já 

que a maioria não consome da água do açude. Alguns usavam a expressão; “eu escuto falar que 

é...”, contudo, 76% dos entrevistados consideram a água do açude boa a razoável e 24% 

consideram como ruim. 

 O período mais crítico vivenciado no Açude do Carneiro foi por volta do ano de 2015, 

quando o reservatório chegou a secar completamente. Na opinião dos entrevistados, o fator 

determinante que levou a escassez de água do açude está restritamente relacionado a abertura 

da comporta. Um dos moradores confidenciou que uma vez questionou o representante da Aesa 

(responsável pela abertura das comportas) o porquê dessa abertura exagerada e ele respondeu 

ironicamente que seria para matar a sede dos macacos que na seca passam sede. 

 Mas alguns moradores relataram que a água nesse período tinha como destino a cidade 

de Pombal a céu-aberto, e por ser um caminho longo demorava muitos dias para chegar ao 

destino e nessas condições evaporava boa parte. A prova de que os relatos são verdadeiros, é 

que nos últimos anos em que a comporta permaneceu fechada o açude não secou, apesar da 

insuficiência de chuva. 

Aproximadamente 84% atribuíram a secura e escassez do Açude do Carneiro à má 

administração, assim denunciaram o descaso das comportas aberta noite e dia, para o 

favorecimento de terceiros, vale registrar que notadamente as pessoas se indignavam ao 

descrever essa situação. 

 

Figura 11 – Comporta do Açude do Carneiro. 

 
                           Fonte: Lagoa em Foco (2013). 
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4.3 PERSPECTIVAS DE MUDANÇAS 

 

A atividade de subsistência exercida pelos entrevistados, quase não varia de seca para o 

inverno, pois, 81% dos entrevistados disseram não exercem outra atividade. Os 19% que 

afirmaram alguma mudança disseram que alterna apenas entre a pesca e a agricultura. 

 Diante disto, fica cada vez mais evidente a dificuldade dessas famílias lidarem com os 

flagelos causados pela seca. A principal dificuldade enfrentada na seca, apontada pelos 

moradores, foi a falta de água, aonde 65% dos entrevistados disseram encontrar dificuldades de 

acesso, os demais apontaram dificuldades como desemprego, impedimento para irrigação, 

diminuição da renda e a falta de alimento para o gado.  

Um dos entrevistados relatou que dentre o período em análise (2012-2017) houve anos 

que ‘foi necessário acabar com o rebanho’, ou seja, vender por falta de condições de mantê-los, 

e, algumas vezes, a pessoa que compra os animais, conhecendo a dificuldade do sertanejo na 

seca só recebe esses animais a preço muito baixo, sabendo que a venda é a melhor alternativa 

para não perder totalmente o rebanho, além da desvalorização comum pela magreza dos 

animais.  

Foi questionado ainda junto aos entrevistados o que seria necessário para que a 

comunidade conseguisse se desenvolver economicamente e alcançasse boa qualidade de vida, 

as respostas variaram muito, foi desde melhoramento da saúde, oportunidade de emprego, 

atenção à comunidade, disponibilidade de carros-pipa, até melhoramento das estradas, 

considerando que alguns não souberam ou não quiseram opinar. 

A tecnologia utilizada para cultivação das lavouras, no período seco, é irrigação por 

aspersão, sendo que alguns só plantam no período chuvoso. Praticamente todos os irrigantes 

questionados não consideram satisfatórias as políticas públicas de incentivo à renda familiar, 

considerando que apenas um dos entrevistados contradiz os outros, as muitas políticas públicas 

voltadas para essa área de irrigação não alcançaram essa população, o provável é que as 

políticas de incentivo a agricultura só atendam os proprietários de terra. 

Com relação aos produtos cultivados, a lavoura de milho e feijão, é comum entre todos 

os entrevistados, sendo que alguns plantam capim para o gado e legumes como batata, 

macaxeira e jerimum. 

De acordo com os entrevistados, a continuação na agricultura é influência da família, 

onde vem de geração a geração. Aproximadamente 75% plantam para o consumo familiar, já 

que não tem condições financeiras de comprar o alimento. Os filhos que ainda não exercem a 
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agricultura, devido à pouca idade, pensam em dar continuidade aos trabalhos dos pais, 

aproximadamente 66%  

O representante da Cagepa confirmou que o Açude do Carneiro abastece cinco cidades, 

sendo elas; Lagoa, Brejo dos Santos, Bom Sucesso, Mato Grosso e Jericó, todas localizadas no 

estado da Paraíba, e que no período mais crítico, que compreende o ano de 2015, o colapso no 

abastecimento foi quase total, mais teve cidade que recebeu mais volume de água, devido à 

demanda ser menor, foi o caso da cidade de Lagoa, que nesse período teve água para 

praticamente 60% do município, já Jericó não teve 10%, este é integrado a Mato Grosso, a água 

desta é tratada no município de Jericó, tornando maior a demanda. A respeito do tratamento da 

água, disse que a água é tratada previamente com sulfato de alumínio³ para retirar as impurezas, 

e posteriormente é clorada para ir à torneira da população.  

Quanto ao tratamento de esgoto, o responsável pela Cagepa nos informou que o setor 

responsável não é o órgão, mas a Prefeitura e que os esgotos estão sendo feitos aos poucos, 

alguns ainda é a céu aberto, e outros já estão com tubos, mas como é de responsabilidade da 

Prefeitura não tem pleno conhecimento. 
3 

Mediante a situação de escassez de água no período de plena seca do açude houve 

pessoas que tomaram o leito do açude para plantar roça, capim, e escapar o gado. 

Complementou dizendo ainda, que tentaram barrar essa situação devido aos riscos de 

contaminação advindo dos agrotóxicos utilizados nas plantações e das fezes e urina do gado 

dentro do açude, mas essas ações de impedimentos, não obtiveram nenhum resultado, porque 

na realidade o assunto não é de gestão total da Cagepa, uma vez que o órgão responsável pelo 

açude é a AESA, fica quase impossível solucionar devido a gravidade do problema, pois a 

situação era de difícil controle devido ao número de pessoas necessitadas.  

Indagou que exigir daqueles indivíduos a retirada de suas plantações era antes de tudo, 

um ato de crueldade, segundo o servidor da Cagepa: “o cara planta uma roça para tentar 

sobreviver a gente chegar lá, e mandar arrancar, né? Não sou a favor, sou realista!”  

Ainda com base na entrevista, mencionou a respeito da abertura das comportas, que o 

encarregado da Aesa é a pessoa responsável por abrir e fechar as comportas, é ele que faz a 

cobertura total no sertão (de controle de água). Em nota esclareceu que: 

 

Antes, a gente (a CAGEPA) abria as comportas com a permissão do órgão 

AESA, para chegar até uma barragem de coleta, mas hoje está tudo normal, 

também não tem nem água para soltar, está no nível (baixo), também a 

população disse que não quer mais que solte, vamos aguardar quando ele 

                                                           
3 “Utilizado como agente coagulante no tratamento de água para consumo humano.” (ROSALINO, 2011, p. 01) 
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encher, porque realmente não tem água para soltar porque o açude é pequeno 

(Entrevista com o responsável da Cagepa, pesquisa de campo, 2019).  

 

A respeito disso, o presidente da Colônia dos Pescadores disse o seguinte; “O que 

ocorreu de 2012 até agora, foi o descontrole das comportas, abriram as comportas 

desordenadamente e veio causar mais a ausência da água do açude, prejuízo muito grande para 

os pescadores”. 

Na opinião do responsável pela Cagepa, o que poderia sanar uma parte dessa escassez 

de água por falta de chuva, era se o açude fosse maior, pois possuiria um espaço físico enorme, 

mas essa ampliação infelizmente não foi feita na época certa, hoje não dá para aumentar devido 

aos custos benefícios. Outra solução, seria na opinião dele, a transposição do Rio São Francisco, 

mas infelizmente os governantes têm feito vista grossa até hoje.  

Já o Secretário da Agricultura acredita que seria interessante o aproveitamento do baixo 

nível da água para fazer uma limpeza dentro do açude, aumentando assim a sua capacidade de 

armazenamento de água. Acrescenta que, a água é um bem essencial para a humanidade, deve 

ser cuidada e gerenciada, a fim de evitar, principalmente o seu desperdício, e que a seca sempre 

existiu e nunca irá acabar, apenas terá intervalos favoráveis e desfavoráveis, onde teremos que 

aprender a conviver com a mesma. 

Quando questionado, ao presidente da colônia, se houve transformações na estrutura 

física do Açude do Carneiro, para benefício dos usuários dele no período de 2012 a 2017, o 

mesmo alerta:  

 

Não vejo melhoramento, veio uma equipe de pessoas, uma firma, fazer a 

manutenção na estrutura da parede do açude e eu não vi nada do que eles 

fizeram, eles vieram com maquinário e colocaram terra, mas o açude continua 

com a deficiência e danificação, têm buracos na parede, que eles precisam ter 

muito cuidado com isso, devido aos fatos que já estamos presenciando, como 

essa barragem que rompeu agora e o Açude do Carneiro se ele chegar a encher, 

mesmo, ele corre riscos, porque é uma parede de extensão muito grande, é 

setecentos metros de comprimento e é muito pesado e a parede não está bem 

cuidada como deveria estar, porque a gente deveria pensar na estrutura do 

açude como também nos moradores que moram por trás da parede do açude, 

como por exemplo Jericó, se o açude chegar a se romper Jericó não fica nada, 

é preciso ter mais cuidado, que eu vejo que o açude não está sendo cuidado da 

maneira que deveria está cuidando (Entrevista com o presidente da Colônia 

dos Pescadores, pesquisa de campo, 2019).  

 

As imagens a seguir confirmam os relatos do presidente da Colônia dos Pescadores, o 

que é a preocupação de muitos moradores da cidade de Jericó PB, podendo ocasionar um 

rompimento da parede do açude.  
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Figura 12 – Buracos na parede do açude 

 
                                   Fonte: Domicio Filho, Panorama Notícias (2013) 

 

Figura 13 – Estrutura da parede do açude danificada 

 
                                  Fonte: Domicio Filho, Panorama Notícias (2013) 

 

Percebe-se, através das fotos, que as autoridades locais, não dispõem de condições ou 

interesse, para solucionar as fragilidades que têm surgido ao longo dos anos; mediante a falta 

de manutenção e os relatos de quem convive e conhece a situação, nota-se que o açude se 

encontra em estado emergencial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Nordeste, a incidência da seca, o clima extremamente quente e a má gestão da água 

têm refletido negativamente na quantidade da água dos reservatórios, gerando conflitos e 

vulnerabilidades socioeconômicas. Fatores climáticos associados à má administração da água, 

assim como a crescente demanda, são apontados como os prováveis dirigentes pela escassez. 

As projeções futuras, a respeito desse assunto, vêm preocupando estudiosos de várias áreas, 

uma vez que os estudos apontam o agravamento da escassez hídrica e o colapso humanitário. 

A possibilidade do esgotamento de água torna-se ainda mais assustadora, porque não existe um 

bem substituto da água e não é possível sobreviver sem tal recurso. A escassez de água é um 

problema que vem se agravando ano após ano e tende a se agravar ainda mais, devido ao 

elevado crescimento populacional. 

  A situação preocupante de escassez hídrica é de ordem ambiental, estrutural e 

econômica: a primeira refere-se à degradação do meio ambiente que é responsável pelas 

transformações climáticas, a segunda refere-se à má distribuição dos recursos, que na maioria 

das vezes tem-se restringido a algumas regiões com acesso satisfatório a água e em outros casos 

é desperdiçada e a última refere-se aos índices de desemprego que se intensificam nos períodos 

de seca. Em síntese, esses três componentes estão interligados, e se agravam simultaneamente 

levando a um desequilíbrio que abala as estruturas e o desenvolvimento regional. 

A pesquisa de campo realizada nas Comunidades Saquinho e Gangorra, possibilitou 

traçar um panorama dos aspectos socioeconômicos dos moradores, onde as principais fontes de 

renda são provenientes da agricultura e da pesca, setores da economia que exigem grandes 

volumes de água, a seca ou mesmo a estiagem compromete não apenas o desenvolvimento 

econômico como também a qualidade de vida das pessoas, caracterizando-se numa retração 

socioeconômica das famílias (devido ao aumento do desemprego e aumento dos preços dos 

produtos). Em decorrência disso, problemas como a fome, a pobreza e a migração, são 

externados.  

Através da pesquisa de campo foi possível constatar que as comunidades (Saquinho e 

Gangorra) denominadas ribeirinhas do açude do carneiro, em sua maioria são pescadores, e 

quase todos fazem prática da agricultura de subsistência para complementar a renda. Vale 

destacar que dentre estes pescadores, o gênero feminino é predominante, assim como o baixo 

grau de escolaridade e as limitadas perspectivas de mudanças. 

Como o período chuvoso da região, conhecido popularmente como inverno, é curto e 

tem se tornado cada vez menor nos últimos anos, os agricultores comentaram utilizar 
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tecnologias agrícolas por aspersão para irrigarem, um instrumento eficiente para regar as 

plantações, mas que consome muita água. Os produtos mais cultivados são milho, feijão e 

capim para o gado. Um fato preocupante de difícil solução é que a medida em que o açude vai 

secando, vai-se descobrindo grandes lotes de terras, propícios para agricultura, no entanto, para 

o cultivo dessas plantações, é comum o uso de componentes químicos nocivos à saúde humana, 

como é o caso do agrotóxico – à medida que essas plantações vão sendo pulverizadas, o leito 

do açude fica envenenado e quando ocorrem cheias, essa água vai direto para as torneiras, com 

tratamento que não aniquila a ação do veneno, somado a isso, os dejetos do gado também 

contribuem para a contaminação da água e inclusive dos peixes. Fica difícil interferir no cultivo 

dessas lavouras, pois é este o meio de subsistência de muitas famílias, mas se houvessem outras 

alternativas viáveis, que viessem garantir a renda dessas famílias nesse período seco, 

provavelmente esse problema seria solucionado. 

A criação de peixes em tanques é, antes de tudo, um planejamento financeiro, em que o 

pescador pode traçar sua renda, mas o baixo nível de água do açude tem barrado essa alternativa. 

A má administração ou descontrole na abertura das comportas é apontado pelos entrevistados 

como sendo a causa principal da escassez. O Açude do Carneiro, apesar de ser considerado um 

açude de médio porte, fica pequeno para o abastecimento de cinco cidades. Mediante apontes, 

faz-se necessário a manutenção do reservatório, tanto para segurança dos vizinhos, como para 

melhoramento da qualidade de vida dos dependentes. Cabe as autoridades, não apenas criar 

políticas públicas e programá-las, mas também criar mecanismos para fiscalizá-las em sua 

eficácia, assim como fazer o acompanhamento de suas deteriorações e fragilidades. 

No município de Jericó, a deficiência na pesca e agricultura é dada pelos baixos níveis 

de água no açude, provenientes das chuvas irregulares. Nos períodos em que há escassez hídrica 

a produção de pescado e dos produtos agrícolas são limitados, fatores que influenciam no 

comércio em geral, uma vez que a maioria dos munícipes adquirem suas rendas dessas 

atividades e encontram dificuldades em exercer suas profissões. Ocorre que o consumo de 

outras mercadorias é restringido, devido à retração da renda familiar majoritária do município. 

Com a intensificação do desemprego, o fluxo migratório é a opção mais viável para 

alguns moradores, doutra sorte, sem muitas opções, alguns indivíduos ficam literalmente 

acomodados, aguardando as providências governamentais, não adotam estratégias para 

amenizar os efeitos da seca, fatores como estes atrelados à falta de incentivos contribuem para 

que essas famílias se limitem a uma renda de subsistência, nessas condições, programas como 

bolsa família tem garantido o mantimento de muitas famílias.  
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Políticas públicas do Governo Federal, como as cisternas, Programas Bolsa Família e 

seguro pesca tem ajudado essas famílias na convivência com a seca. Outros programas de 

melhoramento como o programa de carro pipa do Exército e as pipas municipais não tem sido 

suficientes para suprir a demanda nessas comunidades, não por serem ineficazes, mas pela 

pouca quantidade que é ofertada a essas comunidades.  

Vale ressaltar que, mediante a entrevista presencial, se percebeu que alguns dos 

entrevistados policiaram suas respostas temendo sofrer alguma consequência, fora estes, outros 

queriam mesmo era expressar a realidade vivenciada da comunidade. Entretanto, o que pode 

ser extraído foi em suma satisfatório para alcançar todos objetivos. 

Conclui-se através da pesquisa, que esse período de estiagem, 2012 a 2017, foi um dos 

mais difíceis para os dependentes do açude, principalmente para comunidades próximas a este, 

pois o sustento familiar depende diretamente da disponibilidade de água existente no 

reservatório. Essa escassez hídrica afetou drasticamente a renda, a qualidade de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local, obrigando muitas famílias a se deslocarem para outras 

regiões distantes, tendo a incerteza pela frente. As discussões apresentadas abrem espaço para 

novos olhares e aprofundamentos por parte de pesquisadores que tenham interesses nessa 

problemática. 
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