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egresso ao começo não é um círculo vicioso se a viagem, como hoje a 

palavra trip significa experiência, donde se volta mudado. Então, 

talvez tenhamos podido aprender a aprender aprendendo. Então, o 

circulo terá podido transformar-se numa espiral onde o regresso no 

começo é, precisamente, que afasta do começo. (Edgar Morin) 



 

 

RESUMO 

 

 

A relação sociedade-natureza tem se tornado nos últimos tempos um vetor de estudos como 

forma de aprofundar as discussões sobre a sustentabilidade da vida no planeta. Este trabalho 

de tese tem como objetivo principal apresentar uma discussão da gestão das águas tanto na 

esfera global quanto local, tendo como foco principal os problemas enfrentados pela 

sociedade, pelo poder público e pelas organizações da sociedade civil do destino, das águas 

nas bacias hidrográficas. Neste sentido, a Gestão Social da Água foi escolhida como tema 

centralizador deste estudo pela busca de um foco voltado para o papel da gestão 

compartilhada e participativa da sociedade e pelo acesso da mesma quando se refere à água 

como fonte centralizadora na manutenção da vida. Para definição do objeto de estudo optou-

se pelas comunidades presentes na Sub-bacia Hidrográfica do Rio do peixe, localizada no 

semiárido paraibano centralizado no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Município de Sousa 

(objeto piloto). A metodologia utilizada se ancorou na aplicação de questionários semi-

estruturados, entrevistas e de observação, na análise empírica e da história oral como ponte de 

investigação e da participação da sociedade, definido pelos moradores, gestores, líderes 

comunitários, agricultores e produtores rurais localizados na Sub-bacia e que se utilizam 

diretamente da água para os diversos fins. Os resultados apontaram que a água do mundo 

inteiro está doente por causa dos inúmeros impactos negativos sofridos pela mesma. Foi 

verificado que na Sub-bacia hidrográfica do rio do peixe a gestão social da água ainda é muito 

tímida e descentralizada no que concerne à reunião de forças em prol da defesa e de sua 

sustentabilidade. Foi presenciado que 40% dos entrevistados na região do Perímetro irrigado 

de São Gonçalo, município de Bom Jesus e Sousa, ainda não estão preparados para esta nova 

versão de sensibilização ambiental no uso racional da água. Ficou evidente que na Sub-bacia 

do rio do peixe a gestão social da água través dos órgãos gestores estão supridos de planos de 

gestão e documentos para incentivar o resguardo e o gerenciamento das águas, o que falta é 

um direcionamento maior para a sociedade, consumo e sustentabilidade e sua inclusão como 

elemento primordial para gestão social. A contribuição para a uma equitativa gestão social da 

água na Sub-bacia do rio do peixe fixou uma nova alusão de discussão entre 

sociedade/água/gestão. 
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ABSTRACT 

 

 

The society-nature relationship has become in recent years an array of studies as a way to 

deepen discussions on the sustainability of life on the planet. This thesis aims mainly to 

present a discussion of water management both at the global and local levels, focusing mainly 

on the problems faced by society, by government and civil society organizations and the 

destination, the waters within the watersheds. In this sense, the Social Management of Water 

was chosen as the theme of this study centralizing the search for a focus toward the role of 

shared and participatory society and access the same when it comes to water source as 

centralizing the maintenance of life. To define the object of study was chosen by the 

communities present in the hydrographic basin of river fish, located in the semiarid Paraiba 

centered in the Irrigated Perimeter of São Gonçalo, Municipality of Sousa object (pilot). The 

methodology is anchored in the application of semi-structured questionnaires, interviews and 

observation, and empirical analysis of oral history as a bridge research and participation in 

society, defined by the residents, managers, community leaders, farmers and rural producers 

located in Sub-basin and which directly use the water for various purposes. The results 

showed that water from the whole world is sick because of the numerous negative impacts 

suffered by it. It was observed that in Sub-basin of the river fish the social management of 

water is still very shy and decentralized with respect to the gathering of forces for the defense 

and its sustainability. It was seen that 40% of respondents in irrigated area of the Perimeter of 

São Gonçalo Bom Jesus and Sousa, are not yet ready for this new version of environmental 

awareness in water conservation. It was evident that the sub-basin of the river to fish Through 

social management of water management bodies are supplied with documents and 

management plans to encourage the guard and water management, what is missing is a greater 

orientation to society, consumption and sustainability and its inclusion as a major element in 

social management. The contribution to an equitable social management of water in the sub-

basin of the river's fish set a new reference for discussion between the company / / water 

management. 
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RESUMEN 

 

 

La relación sociedad-naturaleza se ha convertido en los últimos años una serie de estudios 

como una forma de profundizar en los debates sobre la sostenibilidad de la vida en el planeta. 

Esta tesis tiene como objetivo principal presentar un análisis de la gestión del agua tanto en 

los planos mundial y local, centrándose principalmente en los problemas que enfrenta la 

sociedad, por las organizaciones de gobierno y la sociedad civil y el destino, las aguas de las 

cuencas hidrográficas. En este sentido, la Gestión Social del Agua fue elegido como el tema 

de este estudio centralizar la búsqueda de un enfoque hacia el papel de la sociedad compartida 

y participativa y el acceso a la misma cuando se trata de fuente de agua como centralizar el 

mantenimiento de la vida. Para definir el objeto del estudio fue elegida por las comunidades 

presentes en la cuenca hidrográfica del pescado de río, ubicado en la zona semiárida del 

Paraíba centrado en el perímetro de riego de São Gonçalo, Municipio de Sousa objeto 

(piloto). La metodología se basa en la aplicación de cuestionarios semi-estructurados, 

entrevistas y la observación y el análisis empírico de la historia oral como una investigación 

del puente y la participación en la sociedad, definido por los residentes, gerentes, líderes de la 

comunidad, los agricultores y productores rurales ubicados en Sub-cuenca y que utilizan 

directamente el agua para diversos fines. Los resultados mostraron que el agua de todo el 

mundo está enfermo debido a los numerosos impactos negativos sufridos por ella. Se observó 

que en la Sub-cuenca del río de los peces de la gestión social del agua sigue siendo muy 

tímido y descentralizada, con respecto a la reunión de las fuerzas de defensa y su 

sostenibilidad. Se observó que el 40% de los encuestados en el área de regadío del perímetro 

de São Gonçalo Bom Jesús y Sousa, aún no están listos para esta nueva versión de la 

conciencia ecológica en la conservación del agua. Era evidente que la sub-cuenca del río para 

pescar A través de la gestión social de los órganos de gestión del agua se suministran con los 

documentos y planes de gestión para fomentar la gestión de la guardia y el agua, lo que falta 

es una mayor orientación a la sociedad, el consumo y sostenibilidad y su inclusión como un 

elemento importante en la gestión social. La contribución a una gestión social equitativo del 

agua en la subcuenca de los peces del río, establecer una nueva referencia para la discusión 

entre la empresa / / gestión del agua. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa é, ao mesmo tempo, trabalho e reflexão 

para que os homens achem em todos um pouco de 

pão e mais liberdade. Também é o olhar para o 

passado para encontrarmos antigos  grãos de 

sabedoria capazes de germinar no coração dos 

homens de amanhã. (Gerard B. Martin) 

 

 

 A discussão sobre os recursos hídricos é um nexo indispensável na gestão e no 

gerenciamento destes, pois aborda discussões voltadas para o papel que a sociedade exerce na 

contribuição do uso sustentado, no resguardo e nas leis que destinam o futuro da água. A 

distribuição das bacias hidrográficas em todo o planeta necessita de mais estudos que 

contemplem a participação da sociedade no contexto das águas doces, carece de uma nova 

visão de gestão da água; assim, surge a gestão social da água, que se destina à participação e 

contribuição da sociedade juntamente com as políticas públicas, na proteção dos corpos 

hídricos, evitando o desperdício, o desmatamento, os despejos de esgotos e insumos químicos 

nos rios e nascentes, assoreamento dos rios e, por último, a ocupação de áreas ribeirinhas 

existentes nos grandes centros urbanos.  

 Os impactos negativos proporcionados pela ação antrópica de forma direta (despejos 

de resíduos sólidos, ocupação das margens dos rios e mananciais) e, de forma indireta 

(assoreamento, queimadas, desmatamento), têm reflexos nas escalas que variam do mais 

próximo ao mais distante, na escala da sustentabilidade local e global.  

Como parte integrante do método de gestão social da água, os mecanismos de proteção 

são necessários para que ocorra o equilíbrio entre sociedade e natureza; sem este, é 

imprescindível que ocorra algum tipo de desequilíbrio no sistema hídrico que gere alterações 

de vazões, causada pelo desmatamento, assoreamento e diminuição de precipitações 

(variações climáticas) que poderão diminuir o fluxo de água das nascentes e dos rios. As 

variações climáticas, variações de temperaturas, alterações dos regimes de chuvas, 

irregularidades na distribuição de massa de ar que influenciam no alto índice de evaporação e 

evapotranspiração. Todos esses fatores agem em conjunto e, conseqüentemente, atingem 

diretamente o regime hídrico das bacias hidrográficas; quando as intempéries naturais são de 

baixa magnitude, o desenvolvimento sustentado das sociedades é notório. 

O trabalho está divido em cinco partes, a primeira inclui a introdução e a segunda 

apresenta uma discussão voltada para a gestão da água no planeta, como também sua 

distribuição e conflitos nos seus múltiplos usos. Nesse contexto, foram utilizados como base 



  1. INTRODUÇÃO » 16 

 

as informações da literatura pertinente ao tema em destaque que possibilitou uma abordagem 

centrada na gestão da água e em particular na gestão social, como também, uma analise da 

distribuição da água no Brasil, com destaque para as bacias hidrográficas do país, os planos de 

gestão dos Recursos Hídricos, assim como aponta exemplos de gestão social da água. 

  A terceira parte aborda a relação entre sociedade e água no Nordeste em especial o 

Nordeste Semiárido. Esse está dividido em dois momentos: o primeiro se refere às discussões, 

conflitos e transposições da água, a exemplo da Interligação de Bacias Hidrográfica do Rio 

São Francisco, e o segundo momento mostra a estrutura da gestão da água no estado da 

Paraíba no conjunto dos instrumentos de gestão, planejamento, conflitos e distribuição. A 

quarta parte evoca a gestão social da água na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe como 

objeto de estudo; nessa discussão, o papel da sociedade, gestão, conflitos e distribuição são 

pontos de destaque para entender a melhor forma de gestão social.  

 Por último a discussão ficou reservada para mostrar os pontos mais importantes 

surgidos da pesquisa e as conclusões alcançadas. Foi o momento de reorganizar e refletir as 

discussões e análises realizadas durante o trabalho, não se esquivando de rever o arcabouço 

teórico que deram suporte aos dados e informações coletadas. Assim, o trabalho se encerra 

com as conclusões, após terem sido efetuadas as reflexões e as análises pertinentes ao tema  

pesquisado.   

 O trabalho envolve estudos naturais - sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe – e  

sociais - sociedade civil. Sendo assim, a narrativa acompanha os fatos, as circunstâncias do 

tempo ocorrido para que não surja interpelação de opiniões que não sejam as verdadeiramente 

existentes na pesquisa. Isso evita que as emoções e as relações pessoais danifiquem e/ou 

interfiram no resultado final na análise conclusiva. Por fim, a pesquisa científica exigiu uma 

organização quanto aos métodos e técnicas de análise da investigação, isso se tornou 

importante para edificar as idéias de ordem das etapas do trabalho a serem desenvolvidas e 

fazer, portanto, a correlação entre; tema, problemática e os objetivos expostos para execução 

da pesquisa. (MARCONE e LAKATOS, 2001). A perspectiva teórica do ―poder‖ e 

―mercadoria‖ tiveram apoio nas reflexões produzidas de Michel Focault (1976), István 

Meszáros [s.d], Wolfgang Haug (1997), Adolfo Vásques [s.d]. Morin e Kern (205), entre 

outros, os quais abordam o papel das classes sociais no que se refere aos comportamentos, 

anseios e definições nos estudos que incluam essas e o poder do capital. O espaço e a 

dinâmica socioespacial foi abordado a partir das obras de Milton Santos: Metamorfose do 

Espaço Habitado e a Natureza do Espaço: espaço e tempo, razão e emoção, especialmente 
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essas obras auxiliaram na análise mais específica no mundo dialético da geografia. Essas 

teorias definem um eixo de ciência formado pela dicotomia subjetivo/objetivo e um eixo de 

sociedade formado pela dicotomia regulação/mudança radical. Ao mesmo tempo, a ciência 

define que o fenômeno pesquisado é algo concreto e externo ao pesquisador e, dessa forma, 

pode ser estudado através de métodos quantitativos, como na visão mecanicista das ciências 

naturais. (MORIN, 2000). 

Esta  Tese proporciona uma visão do papel da sociedade na gestão da água, em especial, 

aponta discussões voltadas aos princípios estratégicos, modelos de gestão dos recursos 

hídricos, discussão sobre problemas de distribuição, disputa, escassez, degradação, dos 

múltiplos usos, da participação da sociedade, dos planos de ações de gestão social e estudos 

que possam ser aplicados à gestão da água em bacias hidrográficas. 

 O estudo da gestão social da água se refere ao entendimento da participação da 

sociedade através de diferentes segmentos de interesse e com impactos em diferentes 

proporções e escalas na gestão da água. Dentre os fatores relacionados a esse tema, foram 

destacados alguns aspectos relativos à percepção da população quanto à escassez das águas, 

ao aumento da pobreza e aos impactos climáticos. Na questão da percepção da sociedade, 

foram considerados os limites impostos pela precariedade ao acesso à informação enfrentados 

pela sociedade, notadamente pelas organizações da sociedade civil e pelo poder público, 

determinantes que interferem na representação, na gestão da água e nos seus múltiplos usos. 

A gestão social da água também implica o entendimento de uma gestão compartilhada e 

participativa da sociedade que garanta o acesso à água.  

 Sousa Júnior (2004) descreve que ―[...] tendo em vista a importância dos 

condicionantes físico-naturais, e os dilemas socioeconômicos e culturais que remetem 

historicamente à origem e emergência do processo de ocupação regional do Brasil as águas 

sempre serão temas de grande relevância.‖ (SOUSA JÚNIOR, 2002; 2004). Para tanto, são 

revisadas as ações governamentais aplicadas aos setores públicos, privadas e da sociedade 

civil organizada na gestão social da água.  

O estudo tem como objetivo central, analisar a gestão social da água na sub-bacia 

hidrográfica do Rio do Peixe - Semiárido Nordestino, como também, avaliar a convivência da 

população da sub-bacia, voltada para os múltiplos usos da água, das estratégias e dos planos 

de gestão dos recursos hídricos. Os objetivos específicos se definem por: i) identificar os 

aspectos sociais e econômicos presentes na Sub- bacia; ii) levantar os aspectos ambientais na 

sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe; iii) identificar o gerenciamento dos recursos hídricos 
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com base na gestão federal, estadual e municipal, da participação da sociedade civil no uso 

social da água; iv) investigar a cultura da água das populações residentes na bacia 

(produtores); v) descrever a atuação do poder público, da gestão participativa e integrada da 

população local, da produção agrícolas, das organizações comunitárias, no desenvolvimento 

das atividades exercidas na Sub-bacia; vi) verificar o papel exercido pela água na gestão 

social e no planejamento estratégico do uso e da ocupação do solo, dos assentamentos 

humanos, dos proprietários da água (outorga e cobrança, do gerenciamento dos reservatórios 

(públicos e privados). 

A distribuição das águas nas bacias hidrográficas do semiárido nordestino é 

fortemente condicionada e determinada por características físico-naturais, em especial, as 

questões climáticas e, por um conjunto de aspectos, tais como: solos propícios a erosão, alta 

evaporação, baixa pluviometria; inadequada distribuição das chuvas que especialmente 

interferem na dinâmica hídrica. 

A região semi-árida revela - na perspectiva dos usos convencionais da produtividade 

edáfica de seus ambientes - limitações no uso; ao mesmo tempo, os condicionantes 

socioeconômicos e políticos históricos que marcam a estrutura fundiária e as políticas 

públicas para essa região comprometem a socialização e acessibilidade no uso desses recursos 

hídricos. Dessa forma, reconhecidamente essa região semi-árida é marcada por conflitos e 

disputas territoriais nos quais a água é o elemento central. Estados - a exemplo da Paraíba, 

apresenta 70% do seu território na região semiárida - enfrentam sérios problemas de escassez 

e de qualidade da água, convertendo grande parte dos investimentos na busca de alternativas e 

propostas que minimizem os efeitos da distribuição das chuvas que impactam diretamente na 

condição socioeconômica. Nesse sentido, os gestores estaduais, com base na gestão federal, 

discutem estudos e elaboram Planos de Gestão da Água que superem - ou minimizem - essas 

adversidades em especial as que derivam dos efeitos da seca.  

A Paraíba tem parte integrante desse território inserido no polígono das secas e, como 

tal - devido a inúmeras gestões e medidas governamentais infrutíferas ou executadas de forma 

centralizada e não socializada por determinadas propriedades através de instrumentos como o 

FINOR1, por exemplo - passou a integrar o chamado processo de ―indústria da seca‖ descrita 

por Gaspar (2002)2.  

                                                           
1
 O Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR é um benefício fiscal concedido pelo Governo Federal, criado pelo Decreto-Lei nº 1.376, 

de 12.12.1974, constituído de recursos aplicados em ações e debêntures, destinado a apoiar financeiramente empreendimentos instalados ou 

que venham a se instalar na área de atuação do Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos  - DGFI. O objetivo é contribuir para o 
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A Sub-bacia é neste momento, uma amostragem das pertinentes discussões em torno 

da gestão social da água no semiárido nordestino, posto que, este estudo oferece uma 

contribuição aos gestores e entidades ligadas direta e indiretamente à gestão da água; uma 

visão do papel da sociedade no trato com a gestão da água; um diagnóstico dos impactos 

ambientais e, por fim, uma contribuição para informações sobre a gestão da água partindo do 

papel da sociedade como mola propulsora desse cenário. (FIGURA 1). 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento econômico da Região Nordeste e partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além de ser um investimento atrativo 

para as empresas contribuintes do imposto de renda de todo o país. Disponível em: 
 <http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/FINOR/gerados/finor_informgerais.asp>. Acesso em: 02 fev. 2010.  
2 Indústria da seca é um termo utilizado para designar a estratégia de alguns políticos que aproveitam a tragédia da seca na região nordeste do 

Brasil para ganho próprio. O termo começou a ser usado na década de 60 por Antônio Callado que já denunciava no Correio da Manhã os 
problemas da região do semiárido brasileiro. [...] Os ―industriais da seca‖ se utilizam da calamidade para conseguir mais verbas, incentivos 

fiscais, concessões de crédito e perdão de dívidas valendo-se da propaganda de que o povo está morrendo de fome. Enquanto isso, o pouco 

dos recursos que realmente são empregados na construção de açudes e projetos de irrigação torna-se inútil quando estes são construídos em 
propriedades privadas de grandes latifundiários que os usam para fortalecer seu poder; ou então, quando por falta de planejamento adequado, 

se tornam imensas obras ineficazes. GASPAR, Lúcia. Seca no Nordeste brasileiro. Fundação Joaquim Nabuco, Recife. 2002. 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/FINOR/gerados/finor_informgerais.asp
http://www.infoescola.com/geografia/regiao-nordeste/
http://www.infoescola.com/geografia/industria-da-seca/
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                 Figura 1- Mapa de localizaçao da Sub-bacia Hidrográfica do Rio do Peixe  

                 Fonte: PERH (2005) 
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O trabalho de investigação em campo teve como inspiração o conceito de Viola (2002) 

o qual aponta a relação entre o ambiente vivido, o desenvolvimento e a cidadania como 

elementos capazes de contribuir para moldar as relações socioambientais e políticas nas 

bacias hidrográficas3.  Dessa forma este estudo aborda um ponto-chave na gestão social da 

água e se aprofunda na compreensão, na racionalidade, na percepção e nos valores que a 

sociedade presente na sub-bacia do Rio do Peixe perpassa e ainda nos diversos fatores 

impactantes que atuam no entorno dos mananciais, dentre eles a antrópica, como também tece 

criticas e contribuições a um novo olhar para a gestão dos recursos hídricos: ao contrário de 

outros tipos de gestão, esta se apresenta a partir da análise social.  

Na sub-bacia o estudo da água e o papel da sociedade são importantes na gestão social 

da água. Verificou-se que há uma grande disputa pelo controle das águas, tanto no período de 

estiagem quanto das cheias. Nessa tomada de poder, quase sempre os ―vencedores‖ são os 

grandes latifundiários, que intimidam o pequeno agricultor na produção agrícola, pelo mesmo  

não ter condições financeiras suficientes para competir do mercado. 

Pretende-se contribuir para esta problemática com ênfase na seguinte questão: Como a 

gestão social da água poderá contribuir para amenizar os conflitos decorrentes do uso da 

água na Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe? 

 Nesse espaço geográfico - também tido como uma unidade de planejamento - projetos 

e planejamentos para a gestão social da água que vão, desde o indivíduo - que se beneficia 

com a água - até fortes detentores que têm nela um patrimônio centralizando. Essa situação 

gerou às seguintes indagações como parte da problemática do estudo: Que mudanças podem 

ocorrer na gestão social da água na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, para a tomada de 

novas decisões sustentáveis quanto ao uso social da água? Quais tensões e conflitos estão 

associados ao acesso e à percepção da água pelos usuários e gestores bem como as 

intervenções externas a exemplo da transposição da água da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco?.  

    É importante analisar que a existência do poder dos ―senhores da água‖ no comando 

dos corpos hídricos na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe (o agronegócio e o pagamento 

de royaltes) pelo uso e controle da água para fins econômicos particulares. Este bem é gerido 

pelos Comitês de bacias Hidrográficas, pela apropriação do uso da água (outorga), pela 

                                                           
3
 Este entendimento foi baseado nas interfaces de Viola (2002), que considera a sociedade e a natureza formadas a partir das conexões diretas 

entre o espaço, o desenvolvimento e a cidadania e suas manifestações sociais, políticas, econômicas e ambientais. 
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Legislação Estadual dos Recursos Hídricos, pela posição do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, pelas estratégias da Agência Executiva da Gestão das Águas - Estado 

da Paraíba - AESA/PB, todas analisadas em seu caráter específico.  

 A questão disposta para a seqüência do estudo e da discussão sobre a forma dos 

diversos usos da água e de sua gestão social considera significantes as estratégias utilizadas 

para a gestão da água. Nesse contexto, a sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, como um 

elemento essencial para este estudo e como unidade de planejamento, define que todas as 

questões relacionadas com o desenvolvimento da vida nesse ambiente estão conectadas à 

forma de como é feita a gestão da água. Portanto, o papel da sociedade é um aporte 

considerado de extrema significância, quando o assunto tratado se refere à vida e à água.
4
 

  Uma estrutura esquemática de um plano de gestão que possa ser utilizado nesse 

ambiente pode ser moldado da seguinte forma: o primeiro passo é entender que o melhor 

espaço geográfico para estudos relacionados com a água é a sub-bacia hidrográfica do Rio do 

Peixe. Assim, a gestão da água nesse ambiente se transformou, nos últimos tempos, num 

elemento centralizado da gestão do território e do desenvolvimento das atividades nela 

exercida. O segundo passo será entender e caracterizar os atores e objetos envolvidos no 

movimento da vida nessa sub-bacia. Nesse contexto, podem ser destacados o homem e as 

interconexões com as fontes de desenvolvimento da vida (econômica, política e ambiental). 

Dessa forma, pode-se englobar povo, poder (soberania) e o território como elementos 

principais na práxi em torno do tema central da atualidade, a gestão social da água.  

 Nessa discussão, a representatividade da sociedade na gestão social da água se 

caracteriza como a participação efetiva da comunidade para um planejamento estratégico de 

ações. Sendo assim, é na gestão social que a cidadania ocupa um posto conceitual e que pode 

partir do conhecimento da base (local), e não do global, como aconteceu ao longo dos séculos.   

                                                           
4
 No Brasil, a gestão  de  recursos  hídricos  tendo  a  bacia  hidrográfica  como  base  de  planejamento,  

começou  a  ser  difundida  na  década  de  70  quando  houve  a  celebração  do acordo do Ministério de Minas e 

Energia e o Governo do Estado de São Paulo, em 1976, que  objetivou  atingir melhores  condições  sanitárias  

nas  bacias  dos  rios Tiete  e Cubatão.  Foram criados comitês com a participação de entidades do Governo 

Federal, do Estado e da concessionária Light, que  tomaram  importantes  decisões  de  conciliação  de  interesses  

de abastecimento de água, controle da poluição e de enchentes, em face a geração de energia elétrica. O 

resultado deste acordo motivou os Ministérios de Minas e Energia e do Interior para a criação do Comitê 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas. Ministério do Meio Ambiente. Agência Nacional da 

Água – ANA. Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. Disponível em: 

http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/noticiasExibe.asp?ID_Noticia=7004. Acesso em: 26 mar. 2009.  

 

http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/noticiasExibe.asp?ID_Noticia=7004
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 Outro veículo de discussão científica neste trabalho está no trato referencial da análise 

do psicossocial, que abrange o setor do cognitivo e da percepção, no cotidiano exercido na 

relação entre sociedade civil, sua representação e os múltiplos usos da água. As  

representações sociais já chamaram a atenção da sociedade, da política e da economia, por 

apontar os inúmeros conflitos relacionados tanto ao uso dos corpos hídricos, quanto aos 

impactos negativos por ele sofridos. Essas manifestações são direcionadas para uma visão de 

sustentabilidade (preservação e conservação) e de sustento (sobrevivência), e podem 

incentivar outros manifestos para proteção das águas, na representação social e na percepção.  

 As perspectivas de novos espaços produzidos estão diretamente relacionadas com o 

desenvolvimento das relações sociais e suas representações espaciais, sejam elas econômicas, 

ambientais, políticas e sociais.  Portanto, as representações sociais praticadas pela 

humanidade sempre foram importantes na procura da qualidade de vida. Sorre (apud 

SANTOS, 1999 p. 34), define que ―a familiaridade dos povos primitivos com seu espaço, sua 

percepção, desenvolveu-se pela primeira forma de organização social e espacial, que foi e 

continua nos dias atuais: a estrutura familiar‖.  

Dessa forma, a distribuição de atividades exercidas nos espaços e desenvolvida pela 

busca de aprimorar os conceitos sobre o social e suas relações pode ser classificada pela 

relação de produção ou mesmo pelo simples fato de prover o sustento. O embate entre as 

relações sociais e os conflitos econômicos, ambientais e políticos ocupa um papel importante, 

quando a necessidade de sustentabilidade é apontada para a preservação e a conservação, 

tanto no segmento social quanto no ambiental.  A sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe é 

uma unidade para aplicar a gestão territorial em que estão centradas todas as manifestações 

antropológicas que permeiam emoções e sensibilidades.  

A discussão entre os atores envolvidos, com ênfase para os usuários da água e 

gestores, torna-se importante para aprofundar a dialética na aplicabilidade dos planos de 

gestão em bacias hidrográficas. Por esse motivo, a preocupação com as questões sociais e 

econômicas, sua relação entre sociedade-natureza na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe 

se concentra na falta de diálogo entre poder público e comunidade local, na discussão dos 

múltiplos usos da água.  Eis a preocupação em estudar, nesse momento, a sub-bacia 

hidrográfica do Rio do Peixe: por ser de relevante importância ao desenvolvimento de 

projetos de irrigação, do papel da sociedade no trato com os corpos hídricos e, por ter relação 

direta com outras bacias, a exemplo das bacias hidrográficas do Rio Piranhas e do Rio Açu, 
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que ultrapassam a fronteira entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte e juntos 

formam a bacia hidrográfica do Piranhas - Açu.  

  Esta abordagem é para expor os problemas de cunho social nas mais diversas bacias 

hidrográficas e em especial na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, essa situação se repete 

nas várzeas de Sousa, também chamada de ―mesopotâmia do sertão‖5. Outro exemplo é o 

projeto de Interligação de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco – projeto em execução; 

mas a inquietação sobre o uso, direito e destino da água que irá banhar as várzeas de Sousa já 

se tornou um assunto do cotidiano dos moradores dessa região.  

 Os conflitos gerados com a transposição das águas do Rio São Francisco são vários; 

dentre eles, o social (comunidades ribeirinhas, pescadores), o econômico (agro 

negócio/irrigação) e o político (quem vai gerenciar a água? Qual o Estado terá mais direito?). 

Além desses, há o de ordem técnica (medidas de vazão, assoreamento, desmatamento, 

revitalização). 

 A espontaneidade, a autonomia e a dependência são características das ações 

governamentais dos planejamentos estratégicos presentes nos ecossistemas. (GONÇALVES, 

2002). Nos ecossistemas terrestres, onde a presença antrópica é evidente, a noção de que os 

recursos naturais são explorados ―para si‖- indivíduo - e não ―para todos‖ define uma relação 

de centralidade no poder e no exercício da soberania sobre os recursos naturais. (RUEDGIR e 

RICCIO, 2005; MORIN, 1979)).  O bojo da discussão deste estudo definirá uma melhor 

estratégia para entender as questões relacionadas com a gestão social da água na sub-bacia 

hidrográfica em discussão serão pertinentes à sustentabilidade e não apenas ao sustento na 

região semi-árida. A idéia de que o melhor para todos na Sub-bacia hidrográfica do Rio do 

Peixe não precisa ser incompatível com o melhor para cada um começa a se colocar como 

uma possibilidade de gestão local, e não somente como uma decisão política, externa à 

realidade e à cultura local da bacia; isso resulta no aumento da governabilidade local. 

Portanto, a construção de planos estratégicos de bacias, feitos de forma participativa é uma 

possibilidade para a comunidade local encontrar suas próprias soluções. 

 

 

 

 

                                                           
5 A origem de onde surgiu o temo não vou encontrado em literaturas, mas é chamado assim pela gestão pública e pela população local. 
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 Numa primeira aproximação, a natureza de um estudo pode ser associada a fatores  

como a tipologia do problema e o público alvo interessado nos resultados. Sob o ponto de 

vista da natureza específica do problema, esse estudo trata de um sujeito que investiga 

objetos-sujeitos; nessa linha, a tese está classificada na área das ciências sociais. Já no 

desenrolar da investigação, o público alvo está associado a diferentes grupos de interesses, 

tais como: gestores do poder público e privado e sociedade civil organizada. (MARCONE e 

LAKATOS, 2005 p. 23).  

A metodologia adotada para atendimento dos objetivos propostos seguiu os seguintes 

procedimentos: definição de amostra do universo das bacias hidrográficas do Estado da 

Paraíba, particularizando para a sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, definição de 

entrevistas, questionários semi-estruturados, roteiro de observação, levantamento de ordem 

bibliográfica; visitas a órgãos técnicos compondo o elenco de instrumentos de coletas de 

dados e, por fim, tratamento das informações com tabulação, análise e interpretação de dados. 

Com vistas a colaborar para a identificação de problemas e busca de construção de 

alternativas e possíveis indicativos para soluções, foram realizadas investigações, através dos 

instrumentos - entrevistas, questionários - junto a empresas públicas (estado) e privadas, e 

organizações da sociedade civil, acerca de percepções e representações da água 

 O universo a ser pesquisado é a sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, todavia o 

município de Sousa, onde foram aplicados 250 questionários onde centraliza as maiores 

discussões em torno da água na bacia, posto que, esta centraliza a gerência das águas. Essa 

região, onde se localiza as Várzeas de Sousa, apresenta terras propícias a agricultura, 

abastecidas pela água do Rio do Peixe. Outra área é o Perímetro Irrigado de São Gonçalo que 

abrange uma grande parcela de responsabilidade no abastecimento da água, tanto no meio 

rural quanto no urbano. Para delineamento dos conflitos na gestão social, econômica e 

ambiental da água na bacia, foram escolhidas três comunidades como áreas amostrais, no 

município de Sousa. São elas: Várzeas da Cruz, Gato Preto e o Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo, neste foram aplicados 250 questionários. Essas foram identificadas por apresentar 

características e critérios avaliativos na pesquisa-ação e por se localizar nas proximidades do 

principal rio da Sub-bacia Hidrográfica - o Rio do Peixe. 

 Os instrumentos de coleta de dados auxiliam na interpretação dos fatos ocorridos 

durante a investigação científica. ―Qualquer que seja o instrumento utilizado, convém lembrar 

que as técnicas de investigação possibilitam a obtenção de dados de acordo com o ponto de 
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vista do tema exposto. Assim, o levantamento apresentará sempre algumas limitações no que 

se refere ao estudo das relações sociais amplas [...].‖ (GIL, 2002 p. 43). Os instrumentos 

foram distribuídos de acordo com o foco a ser pesquisado, assim seqüenciado; i) Análise 

social e econômica, (Apêndice A), nesta as técnicas utilizadas na coleta de dados para a 

análise social e econômica da água foi a indireta e a direta. A indireta envolve a pesquisa 

documental (bibliográfica e banco de dados). Já  ―a pesquisa direta consiste em examinar com 

mais precisão os fenômenos que se desejam estudar sobre o comportamento da sociedade em 

relação à água, assim como a disposição das discussões e das observações.‖(OLIVEIRA, 

2008, p.35).  

 Para a análise investigativa social com as comunidades, utilizaram-se formulários 

constituídos por perguntas, que foram enunciadas pelo entrevistador, com variáveis assim 

explicitadas: gênero, grau de escolaridade, renda per capita, ocupação; seguida de 

questionamentos com relação ao uso social da água, formas de abastecimento, cuidados com a 

água (consumo humano), entre outras.  O formulário foi escolhido como forma de aprofundar 

a discussão, como um meio pelo qual se estaria mais próximo da população que se dividiram 

entre as comunidades residentes na cidade de Sousa, Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Bom 

Jesus, Aparecida, Acampados nas Várzeas de Sousa (50 questionários), Agricultores das 

Várzeas de Sousa (50 questionários). 

Outra técnica utilizada foi a entrevista padronizada e estruturada bem como todos os 

questionários utilizados para o diagnóstico com a população (entrevistas)
6
. que estão portando 

de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil através da 

Resolução N° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, no que se refere à pesquisa com seres 

humanos.. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). 

Esta técnica organiza as idéias e ordenada a fonte a ser investigada, isto auxilia a visão 

do objetivo do estudo a ser alcançado. Outro setor pesquisado foi o ii) Setor Administrativo 

(Apêndice B) entrevista destinada aos gestores, entre eles: Departamento de Água, Esgotos e 

Saneamento Ambiental de Sousa - DAESA; Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - 

CAGEPA; Sindicatos de Agricultores e dos Trabalhadores Rurais de Sousa, SEBRAE e 

Prefeitura Municipal de Sousa. a entrevista às entidades públicas localizadas na sub-bacia 

com suas respectivas secretarias; Saúde, Planejamento, Iinfraestrutura e dos Recursos 

                                                           
6
 Os questionários foram aprovados anteriormente pelo corpo docente da banca examinadora da qualificação 

desta Tese, realizada em 19 de Agosto de 2008 no Curso de Pós-Graduação em Geografia/UFPE. 
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Hídricos, do IBGE, IDEME, SEBRAE, CAGEPA, Prefeitura Municipal de Sousa, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Sousa, Moradores e Agricultores do Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo e do Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental de Sousa - DAESA; 

da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba- AESA/PB;  Secretarias de 

Planejamento; Secretarias da Agricultura (Estadual e Municipal); Centro de Ciência 

Tecnológica da Universidade Federal de Campina Grande - CCT/UFCG; Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba – CT/UFPB; Empresa de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA/PB, com o objetivo de mapear as áreas de estratégias de ações 

governamentais para a gestão da água na sub-bacia. iii) O questionário de observação 

(Apêndice C), foi executado concomitantemente com o socioeconômico, em visitas à sub-

bacia hidrográfica do Rio do Peixe, utilizando-se de equipamentos e registros documentais 

com diagnóstico e condições ambientais e socioeconômicas da região; além de relatórios da 

gestão dos recursos hídricos, tanto no abastecimento humano quanto na dessedentação de 

animais; de relatórios médico-hospitalares (condições de saúde da população), e relatórios dos 

setores de educação para a observação e aferição da ―cultura ambiental‖ local. 

Para a criação dos mapas explicativos e demonstrativos das informações pertinentes a 

o trabalho de tese foram utilizados cartas planimétricas e temáticas do IBGE, (2000), 

SEMARH (2004), SUDENE (1982), na escala 1:100.000; Orós, Pau dos Ferros, Pombal, 

Sousa, Cajazeiras e Milagres, do Plano Estadual e Recursos Hídricos – PERH em escala de 

1:1.700.000 com Sistema de Coordenadas Geográficas e Datum: Sad 6, as quais foram 

digitalizadas utilizando o software CAD. Os mapas contemplam os aspectos ambientais e 

sociais: mananciais (quadro hidrológico); cobertura vegetal; dados hidrológicos, qualidade da 

água; IDH; uso e ocupação do solo seguindo as necessidades da pesquisa.   

A interpretação dos dados e a discussão textual das análises seguiram a lógica dos 

resultados obtidos dos resultados estatísticos. Essa discussão norteou a importância de uma 

análise contextualizada com fundamentação teórica comparativa à literatura adquirida do 

estudo bibliográfico e das observações no campo. Os pontos cotados de discussão seguem a 

ordem dos questionamentos predefinidos nos formulários e questionários para compor uma 

uniformidade das idéias que abragem os objetivos a serem alcançados, bem como da 

associação e cruzamento das informações adquiridas das pesquisas documentais. Estas serão 

representadas por gráficos, quadros e tabelas, que subsidiaram em seguida a elaboração da 

discussão estabelecida e dos resultados obtidos. Para a tabulação social, econômica e 
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ambiental, foi utilizado o programa SPSS – Versão 13 (Statistical Package for Social Science) 

para análise de dados quantitativos.
7
 

                                                           
7
 O programa de computador SPSS (acrônimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico 

para as ciências sociais) teve a sua primeira versão em 1968 e é um dos programas de análise estatística mais 

usados nas ciências sociais; é também usado por pesquisadores de mercado, no estudo relacionado com a saúde, 

no governo, educação e outros setores. Foi inventado por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull e Dale H. Bent. 

Entre 1969 e 1975, a Universidade de Chicago por meio do seu National Opinion Research Center esteve a 

cargo do desenvolvimento, distribuição e venda do programa. Originalmente o programa foi criado para grandes 

computadores. Em 1970 foi publicado o primeiro manual de usuário utilizador do SPSS por Nie e Hall. [...]. As 

iniciais da companhia significam hoje Statistical Product and Service Solutions. O SPSS Data Editor é útil para 

fazer testes estatísticos, tais como os testes da correlação, multicolinearidade, e de hipóteses; pode também 

providenciar ao pesquisador contagens de freqüência, ordenar dados, reorganizar a informação, e serve também 

como um mecanismo de entrada dos dados, com rótulos para pequenas entradas. SPSS Editor. Programa de 

Analise Social. Versao 13. São Paulo: CD ROM, 2006. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_H._Nie&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Chicago
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_estat%C3%ADsticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multicolinearidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3teses


 

 

2. A GESTÃO DA ÁGUA DOCE NO PLANETA: 

DISTRIBUIÇÃO E CONFLITOS 
 

Pesquisa é tatear em um labirinto, e aquele que não 

conheceu a embriaguez de procurar um rum. Não 

sabe reconhecer o verdadeiro caminho. A pesquisa é 

a surpresa a cada descoberta de se ver recuar as 

fronteiras do desconhecido, como se a natureza, 

cheia de mistérios, procurasse fugir de seu 

descobridor. A pesquisa, diz finalmente a 

Eternidade, é o trabalho do jardineiro que quer se 

tornar, no jardim de minha criação, o parceiro de 

minhas esperanças (Gerard B. Martin) 

 

2.1 A GESTÃO SOCIAL DA ÁGUA: DO LOCAL PARA O GLOBAL 

 

Analisar e investigar as causas e efeitos dos impactos antrópicos no elemento natural 

água, se torna importante para aprofundar e elaborar projeções a curto prazo na utilização dos 

corpos hídricos e, nesse sentido, dois fatores são importante para entender a gestão das águas; 

o estudo das demandas hídricas e a disponibilidade satisfatória para as diferentes formas de 

usos.  

Atualmente a maioria dos meios de comunicação tem tratado de estudar e discutir o 

papel da sociedade e a proteção (sustentabilidade) dos corpos hídricos. De uma maneira geral, 

os temas abrangem outros estudos a exemplo das mudanças climáticas globais, aquecimento 

global, derretimento de geleiras, diminuição da produção agrícola, surgimento de pragas e 

doenças endêmicas e incremento do processo de desertificação.   

Nesse sentido, as mudanças no comportamento da sociedade no planeta e a escassez 

dos recursos naturais não em quantidade, mas sim em qualidade, estão nas teias de discussão 

que se desenvolvem em torno da água, motivo pelo qual, cresce diariamente o interesse pelo 

estudo das ciências ambientais. Isto pode ser observado no setor industrial, agrícola, urbano,  

o que importa é que todos, sem exceção, sofrem quando o medo de faltar água ameaça o 

desenvolvimento da vida do planeta. Em atenção a este tema, se definiu pelo estudo das 

interrelações que o ser humano tem entorno da água, podendo também ser chamada de cultura 

da água ou sociologia do ambiente. Esta análise diz respeito, às conexões que os seres 

humanos estabelecem entre si, em função dos interesses e das relações que mantém com os 

demais componentes naturais.  
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A água já passou por vários ciclos de exploração em todos os setores (agrícola, 

indústria, comércio e serviços, abastecimento público, geração de energia, entre outros). Nesta 

avaliação a água é tida como elemento estratégico de uso e apropriação de territórios, e 

exclusão de comunidades. Tudo isto acontece no mesmo espaço físico que envolve a 

comunidade humana local, como também, pode ocupar espaços totalmente diversificados.  

Nas bacias hidrográficas, comunidades se reúnem em atividades primárias, 

secundárias e terciárias, formando um conjunto de espaços geográficos utilizados para atender 

os anseios, desejos, e necessidades sociais que giram em torno da água e que reúne todas estas 

diversidades de atividades complexas. A bacia hidrográfica é uma unidade ambiental e social 

que reúne energias naturais e artificiais, não se deve negar que o ser humano também é 

natural, mas neste sentido esta discussão trata da racionalidade.  

Na sociedade moderna é crescente a tendência dos seres humanos se dirigir para 

espaços geográficos diferentes a fim de realizar seus desejos e anseios, assim estas mudanças 

trazem uma nova realidade dos espaços geográficos. Por que este novo paradigma? No bojo 

das discussões as bacias hidrográficas estão na atividade incessante dos fluxos sociais que 

também produzem resultados e ações que influenciam no seu desenvolvimento, as mesmas 

sofrerem transformações e passam por mudanças que às vezes desarticulam as estruturas dos 

pilares que mantém o ecossistema das bacias hidrográficas equilibrado. 

Para entender as relações da sociedade com os demais componentes das bacias 

hidrográficas (degradação ou melhoria), é indispensável considerar as diferentes formas e 

complexidade de organização social que traduzem à veracidade dos resultados oriundos da 

vida das populações, todas estão diretamente ligadas à água - comunidades ribeirinhas, as que 

mais se aprofundam em defesa da água fazendo parte da sustentabilidade familiar.  

Por outro lado, quando a escassez de recursos naturais ocasionada pela degradação de 

empreendimentos industriais, agrícolas, imobiliárias, ameaçam os ecossistemas dentre estes, a 

água será a mais atingida, a sociedade atual se manifesta em defesa da vida. Esta nova fase 

constrói no ser humano uma nova cultura - a cultura do cuidado, da preservação, da 

racionalidade nos múltiplos usos dos elementos naturais. Esta alusão é para as sociedades que 

já alcançaram o grau de cultura com a água em estágio satisfatório, não cabendo as sociedades 

que ainda não reconhecem a água como elemento finito, neste sentido, se colocam neste 

espaço as sociedades de baixa renda que ocupam as margens dos rios e lagos em áreas 

periféricas das grandes cidades. Não se pode negar que a discussão de classe social para tratar 
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do tema água também é assunto das classes mais sofisticadas que ocupam as margens dos 

mananciais como os condomínios de luxo e os parques temáticos. 

No discorrer dessa questão, o papel da sociedade é significante para deduzir que há 

uma preocupação com o cuidado com a água, e faz gerar no subconsciente humano o medo da 

falta que a mesma fará caso esta não seja protegida dentro dos padrões aceitáveis de usos. Na 

teoria vamos nos deter a sociedade como um conjunto relativamente complexo de indivíduos 

de ambos os sexos e de todas as idades, permanentemente associados e equipados de padrões 

culturais comuns, próprios para garantir a continuidade do todo e a realização de seus ideais, 

nestes, estão envolvidos o homem e a relação deste com outros elementos naturais e 

artificiais. (ARRUDA, 2002; ARRUDA, 2003).  

A origem da palavra sociedade vem do latim societas, uma "associação amistosa com 

outros". Societas é derivado de socius, que significa "companheiro", e assim o significado de 

sociedade é intimamente relacionado ao aspecto social. Está implícito no significado de 

sociedade que seus membros compartilham interesses ou preocupaç4oes mútuas sobre um 

objetivo comum. Como tal, sociedade é muitas vezes usado como sinônimo para o coletivo de 

cidadãos de um país governados por instituições nacionais que lidam com o bem-estar cívico. 

Em outro contexto,  Japiassú e Marcondes (2008) caracterizam que: 

 

Sociedade, nao é um mero conjunto de inidvíduos vivendo juntos, em um 

determinado lugar, mas define-se essencialmente pela exsitência de uma 

organizaçao, de instituiçoes e leis que regem a vida desse indivíduos e suas 

relações mútuas. Algumas teorias distinguem a sociedade como um 

contrato  social entre os indivíduos que dela fazem parte, e a comunidade 

que possui um caráter mais natural e espontâneo. (JAPIASSÜ e  

MARCONDES, 2008).
 
 

  

 

Ainda há um debate em andamento nos círculos antropológicos e sociológicos sobre se 

realmente existe uma entidade que poderíamos chamar de sociedade. Teóricos marxistas 

como Louis Althusser, Ernesto Laclau e Slavoj Zizek argumentam que a sociedade nada mais 

é do que um efeito da ideologia dominante e não deveria ser usada como um conceito 

sociológico. 

Neste contexto é veraz analisarmos a sociedade e o papel da mesma começando pelo 

significado de Papel. Para a psicologia social, o papel que o ser humano assume diante da 

sociedade designa o modelo de comportamento que caracteriza o lugar do indivíduo no grupo 

ou organização. [...] entende-se por papel o comportamento que se espera de quem ocupa uma 

determinada posição como determinado status. (BRAGHIROLLI ; PEREIRA; RIZZON, 1994). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernesto_Laclau&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Slavoj_Zizek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia


2. A GESTÃO DA ÁGUA DOCE NO PLANETA : DISTRIBUIÇÃO E CONFLITOS » 32 

 

Noutro modo, o uso do termo papel passa a ter três sentidos distintos. ― a expectativa 

que o ocupante de uma posição ocupa na sociedade e as expectativas que esta provoca em 

outros indivíduos (papel prescrito);  a expectativa que o ocupante da posição tem de si mesmo 

diante dos desafios provocados pelos outros indivíduos (papel subjetivo) e, por fim, a 

interação de papéis de ocupantes de uma posição com os papéis de ocupantes de outras 

posições (papel desempenhado).  

Estas divisões citadas pelos autores são significantes quando se analisa a discussão do 

papel da sociedade em relação a água, a mesma pode ser caracterizada quando se entender o 

papel da sociedade na gestão social e em especial da Gestão social da água, se traduz na 

linguagem de que o conceito de papel parte de perspectivas distintas, mas se referem ao 

mesmo fenômeno (água) e o autor ainda acrescenta. ―Num sistema social integrado o 

coerente, em geral, os membros percebem corretamente as normas sociais que governam seus 

comportamentos, havendo então, coinscidência entre os papéis ―subjetivo e prescritivas‖. Em 

suma, o termo papel, entretanto, é usado como a maior freqüência para denotar como se 

espera que deve se comportar o ocupante de uma posição frente às pessoas como as quais seus 

direitos e obrigações o põem em contato com o objeto.  

No caso da sociedade esta assume papéis diversificados e muito genéricos que 

sumarizam funções, deveres e obrigações diferenciadas conforme o papel que a mesma tem 

diante do desafio exposto. Neste sentido a gestão social e a sociedade estão intrínsecas, posto 

que, comportamento, formas de atuação, deveres, obrigações são algumas funções 

estabelecidas para que a gestão seja confiável. A gestão social e a sociedade estão nesta 

discussão indissociáveis e, parte do pressuposto desta reflexão está voltada para o papel da 

sociedade no contexto da gestão da água indispensavelmente. Isso define que sem a 

preocupação de que uma gestão mal elaborada exclua a sociedade paira no planejamento 

inadequado e fracassado, fato este que não deve ser prática nem na esfera ambiental e nem na 

social. Noutro sentido, na função do papel da sociedade é uma das questões mais evidenciadas 

no processo de organização do espaço pela sociedade. A grande dificuldade é entender que a 

sociedade é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. (SOUZA; SANTOS; SCARLATO; ARROYO, 

2002).
 
 

Outro ponto importante está na percepção existente nas comunidades, este é outro 

ícone importante para entender a relação existente entre indivíduo e a gestão social da água.  

Para início desta abordagem, a percepção caminha em consonância com o papel 

exercido pela sociedade, para tanto, a água também é um tema que será tratado paralelamente 
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neste estudo voltada para a relação e do agrupamento entre sociedade - água - gestão, este viés 

da percepção não pode passar despercebido no estudo da gestão social da água. Assim, em 

análise mais detalhada, a percepção social da água abrange muitos elementos dentre eles ―as 

múltiplas ações e indivíduos de dimensões estratégicas, bem como essencial a vida e à saúde 

coletiva, insumo produtivo da agricultura e da indústria, produto industrial e serviços urbano 

de atividade pública‖. (SOUZA JÚNIOR, 2004).  

O importante é destacar que;  

A percepção desses grupos é diferenciada e os agentes sociais podem ou 

não influenciar direta e indiretamente, na formulação e/ou implementação 

de políticas públicas relacionadas à gestão e gerenciamento de bacias 

hidrográficas, serviços de saneamento ambiental, conservação da água, 

proteção e recuperação de mananciais, entre outros [...]. (SOUZA JÚNIOR, 

2004).  

 

No entanto, a disposição dessa teoria da percepção social e da percepção social da 

água ajudam a formar a gestão social da água, assim a leitura que se faz em todas as formas 

de análise da situação de contato e vivência entre a sociedade civil e organizada, a mesma é 

representada pelas teias das relações sociais em que Objeto e Sujeito são determinados pelas 

ações que os mesmos exercem no contexto exposto.  

Dessa forma, no estudo da percepção social da água a sociedade em geral é a maior 

representação a qual deve ser atribuída à verdadeira atenção, sendo assim, é nesta forma de 

organização onde estão concentrados os grupos de interesses mútuos ou separados precisam 

da água para sua sobrevivência.  

2.2 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DOCE NO PLANETA  

 

A composição da água e sua construção no corpo dos ecossistemas naturais podem ser 

comparadas com relato a seguir. Com se descreve a seguir  

Quando o homem viu a terra pela primeira vez do espaço, observou que a 

mesma apresenta com uma cor azul que, segundo os cientistas, esta visão é 

a parte líquida da superfície da terra por estar coberta por água. 75% do 

planeta é coberto por água, sendo a terra chamada de planeta azul, uma 

reunião de todos os estados físicos da água distribuídas em calotas polares, 

rios, lagos, lençóis subterrâneos e até podem encontrá-la no ar, através de 

partículas pequenas que sobrecarregam as nuvens e se distribui pela 

atmosfera. (MORIN e KERN, 2005 p. 54).
 
 

 

Há uma distribuição irregular das águas nas bacias hidrográficas mundiais, e se 

observa que regiões com grandes índices populacionais têm problemas sérios de escassez de 
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água. A distribuição da água doce no planeta está dividida respeitando o sistema do ciclo 

hidrológico e, é evidente que esta distribuição não é homogênea. as calotas polares e geleiras 

tem a maior fatia (68,90%), a água doce de rios e lagos (0,3%), água subterrânea (29,90%) e 

outros reservatórios (0,90%), percentuais difundidos em escala mundial que nos fornecem 

informações que auxiliam na sustentabilidade, conservação e proteção dos recursos naturais e 

dos seres que o habitam, como se observa na Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Distribuição da Água Doce no Planeta 

 

Fonte: Tundisi (2003) 

 

Em escala mundial, a distribuição das águas não é uniforme nos continentes, são 

relatos da UNESCO (2004), que desde o início do século XX o consumo de água doce do 

mundo aumentou mais de sete vezes, chegando perto de 3.000 km
3
 anuais. Mais grave ainda é 

a previsão de que, por volta de 2015, o consumo deverá aumentar em 50%, o que fatalmente 

irá gerar uma situação crítica perante as necessidades básicas desse recurso. Tundisi (2003) 

Ainda segundo dados da UNESCO (2004) descreve que em 2005 vai faltar água para 

dois terços da população mundial, verifica-se que na atualidade, em mais de setenta diferentes 

regiões da África e do Oriente Médio pessoas já brigam por água. (CONTE; LEOPOLDO, 

2001). Dessa forma, a distribuição irregular da água no planeta está ligada a diversos fatores 

entre eles as intempéries climáticas e o domínio de território. O exemplo dos conflitos gerados 

foi publicado em 05 de dezembro de 2007, no Jornal El País, traduzido pela Folha de São 
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Paulo a seguinte manchete: A água como arma: escassez e poluição dos lençóis freáticos 

agravam a crise de Gaza.
8
  

Para se entender a complexidade da importância do ouro azul do planeta, se descreve 

que a água que corre de maneira tradicional - aqui em se tratando de águas de superfície - 

potencialmente útil, representa 40.000m
3
. Quando ele se refere a este número está traduzindo 

que em relação ao tamanho do planeta parece insignificante, mas a disponibilidade para o 

consumo humano se torna menos importante, se a água fosse utilizada dentro da sua 

necessidade, mas se calcular o desperdício esta estatística é preocupante. (CAMDESSUS, et all, 

2005). 

 Nessa discussão global, algumas regiões são representativas quando o elemento 

natural em decadência é a água.  

As regiões mais ricas em água são: a América do Norte e principalmente o 

Canadá, o sudeste da Ásia e a parte oriental da América do Sul, a Amazônia 

em particular [...]. A UNESCO e a ONU, relataram que 26 países estão hoje 

em situação de penúria, recebendo menos de 1.000m
3
/hab/ano. Perto de 400 

milhões de habitantes conheceriam a situação de ―estresse hídrico‖ com 

gastos maiores do que a renovação natural. O relatório da UNESCO e da 

ONU, publicado no início de 2003, prevê que de agora até 2050, o número 

de países em situação de penúria dobrará. (CAMDESSUS, et all, 2005). 

 

 É nesse processo causado pelo avanço dessas ações em curto espaço de tempo, que os 

mananciais são atingidos diretamente por estarem mais próximos, ou seja, em lugares da área 

de atuação dessas atividades. 

 Outro fato está na poluição das fontes hídricas, que alimentam as bacias. A 

implantação de projetos de complexo industrial efetivados fez com que as cidades crescessem 

no entorno da atividade e, contaminaram diretamente o regime hídrico superficial e 

subsuperficial (aqüíferos)
9
 de algumas áreas. O que se observa é uma mortandade de espécies 

de fauna, flora e da contaminação das águas para os múltiplos usos. Um exemplo disto, no 

sudeste brasileiro vários rios já foram contaminados por despejos de material tóxico e pesado, 

que atingem o leito dos rios e que provoca o desastre ecológico de forma geral. Uma 

discussão forte e que merece reflexão nessa discussão é citado a seguir;  

 

 

 

                                                           
8
 A água como arma: escassez e poluição dos lençóis freáticos agravam a crise de Gaza. Publicado em 05 de 

dezembro de 2007. Jornal Folha de São Paulo, 2007.  
9
 Variação do nível das águas de um rio durante o ano 
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A água morre, mas não morre sozinha, ela leva consigo seu lote de vítimas. Não nos 

esqueçamos que, sobretudo, dos 2,5 milhões de indivíduos que procuram para si 

apenas água suficiente para beber e comer e não são beneficiados por nenhum 

sistema de saneamento. Basta dar uma volta nos subúrbios das grandes cidades, ao 

cair do sol, para ver centenas de mulheres se dirigindo aos terrenos baldios sobre os 

solos superinfectado e onde não têm qualquer privacidade (CAMDESSUS, et al, 

2005).  

 

 Para esta análise, se verifica que as discussões em torno da água nos últimos tempos, 

são as que mais reúnem especialistas, no contexto único, de adotar estratégias de política 

públicas capaz de atenuar os problemas ambientais existentes. É perceptível que a sociedade 

civil é atingida diretamente com presença até de mortes causada pela contaminação hídrica. A 

falta da água potável, ou seja, para consumo, principalmente humano, irá agravar nos 

próximos anos, isso é observável pelo forte aceleramento dos índices de poluição hídrica 

ocorridos nos últimos anos.  

Atualmente, a discussão deixou de se tornar uma fala dos ambientalistas, e passou a 

ser discutida por áreas afins e por profissionais do mundo inteiro. É notório que a mídia, têm 

procurado mostrar emoção e fantasia (sensacionalismo) nas mudanças ocorridas 

negativamente no sistema climático do planeta e os (des)arranjos ambientais causados por 

desmatamento, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, desgelo das calotas polares, chuvas 

abundantes fora das médias estabelecidas para o momento, forte irradiação solar que provoca 

seca e aumento da temperatura. Dessa forma, a história da água no planeta é complexa e está 

relacionada ao crescimento da população que chegou a faixa de 6 bilhões de habitantes 

somados ao crescimento urbano e aos múltiplos usos que afetam a qualidade e a quantidade 

da água.  

Para entender melhor essa distribuição hídrica pelo mundo é importante citar que em 

tempos anteriores essa repartição era considerada de forma renovável e abundante, o que não 

mais pode ser afirmado nos dias atuais. O ciclo hidrológico e a distribuição das massas de ar 

mudaram os regimes das chuvas e com isso os rios atingiram os déficits preocupantes quanto 

a quantidade e qualidade de água armazenada.  

A média anual de drenagem da água no planeta é significativa, sobretudo, a população 

na América do Sul tem (10.380 Km
3
) e a população global apenas com 6%, a disparidade 

também acontece na Ásia e África respectivamente com uma média anual de drenagem de 

9.865 Km
3
 e 4.225Km

3
 para suprir uma população global de 11% e 58%. Já a Europa com 

2.129 km
3
, cobre cerca de 10% da população global. (TUNDISI, 2003). 
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Relacionado ao mundo, 38.874 km
3
 da média anual de drenagem cobre 100% da 

população mundial, parece um índice alto, mas quando se coloca no contexto dos múltiplos 

usos da água e a degradação sofrida pelos reservatórios, o quadro pode se agravar, o que sobra 

ainda são os principais rios e lagos que têm grandes reservas de água doce, por armazenar 

esse recurso por muito tempo incluindo também as águas de aqüíferos como descreve; 

 

Os grandes lagos são importantes reservas de águas doces e constituem 

recurso hídrico internacional compartilhado por Canadá e Estados Unidos. 

Na América do Sul, o lago Titicaca é compartilhado por Bolívia e Peru e há  

um projeto internacional de grande dimensão para recuperação  da bacia 

hidrográfica e do lago. Todos os grandes lagos apresentados tem importantes 

múltiplos usos [...]. (TUNDISI, 2003). 

 

 Diante dessa situação, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e  

até o final do século XX, 3,2 bilhões sofrerão com escassez, isso explica que no mundo todo, 

estima-se que 1,7 milhão de mortes anuais sejam causadas pelas águas poluídas que segundo a 

Organização Mundial de Saúde – OMS (2006), a poluição  tende a crescer‖ (TUNDISI, 

2003). 

Neste contexto ―a água é um recurso estratégico para a humanidade, pois mantém a 

vida no planeta terra, sustenta a biodiversidade e a produção de alimentos e suporta todos os 

ciclos naturais. A água tem, portanto, importância ecológica, econômica e social, posto que, 

as grandes civilizações do passado e do presente, assim como as do futuro, dependem e 

dependerão da água para sua sobrevivência econômica e biológica, e para o desenvolvimento 

econômico e cultural. Há uma cultura relacionada com a água e um ciclo hidrossocial na 

interrelação da população humana com as águas continentais e costeiras. (BOUGUERRA, 

2004). 

Em uma análise de discussão mais global, 23 países do mundo possuem dois terços 

dos reservatórios mundiais de água, além dos 27 países da União Européia
10

 estão o Brasil, 

Canadá, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Rússia. A Ásia abriga 60% da humanidade, mas 

dispõe de 36% dos recursos de água do planeta, enquanto a América do Norte e América 

Central gozam de 15% das águas da terra para 8% de seus habitantes. A Índia dispõe somente 

4% das águas do globo.  As disparidades continuarão a crescer, nos dias atuais, vinte países 

enfrentam uma dramática falta de água estão inclusos nesse contexto as nações africanas, Ásia 

Meridional e Oriente Médio. Em 2050, se mudanças profundas não ocorrerem, a escassez de 

                                                           
10

 A literatura consultada não especifica os países apenas destaca o continente (CASTRO E SCARIOT, 2000)  
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água afetará 7 bilhões de pessoas em 60 países, é uma crise silenciosa, é uma crise dos que 

não têm voz. (CASTRO e SCARIOT, 2000).  

A China também apresenta sua caracterização em relação à água isto é comprovada na 

reportagem publicada em 14 de agosto de 2006 pelo Jornal South China Morning Post 

traduzido pelo jornal O Estadão, ressalta a seguinte situação: Seca deixa 10 milhões sem água 

na China. A situação da seca atingiu pontos de extrema preocupação principalmente para o 

setor produtivo e para a agricultura. (TUNDISI, 2006).  

Na Índia, 69% da população que vive em terrenos onde a atividade agrícola irrigada 

não é desenvolvida passam por sérios problemas ligados a pobreza, por outro lado, 26% dos 

moradores das regiões onde as áreas irrigadas ajudam na sustentabilidade da população estas 

se desenvolvem devido a relação direta com a água. Em regiões como a Etiópia a gestão da 

água para a sociedade não são suficientes para uma eficácia qualidade de vida.  

Na Argélia os problemas relacionados com a gestão da água são marcados pela 

escassez, controle e distribuição quando a água existe na canalização. De certa forma, ―a água 

não chega diariamente às torneiras dos argelianos e corre-se o risco de morrer de sede em 

Argel, e, contudo, a barragem de Taksebt, a 130 Km da capital em Kabylie, está cheia d’água, 

o problema  é que não há canalizações para conduzir e explorar essa água‖. (BOUGUERRA, 

2004, p. 104) 

Na Tunísia, a água potável é muito cara, o problema emblemático está no saneamento 

básico. No subúrbio de Túnis, observa-se mulheres conduzindo carroças transportando água 

potável, isso explica que apenas uma parte da população que tem um maior poder de compra 

tem acesso a água de boa qualidade. (REBOUÇAS, 2004). 

Em março de 2003, na região do Maghreb (Marrocos) habitantes que faziam uma 

manifestação sobre o direito a água foram presos pelas autoridades e no Egito a poluição 

hídrica causada por pesticidas e agrotóxicos que assola a vida do rio Nilo, levou o governo a 

bloquear alguns canais de irrigação por um determinado tempo, o que provocou uma confusão 

nos investidores agrícolas, Por este motivo, o governo egípcio decidiu em reunião com o setor 

administrativo das águas e criou um sistema nacional de controle de poluição da água como 

forma de atenuar os problemas da água.  

Todas estas apresentações e relatos citados acima identificam conflitos e crises da 

gestão da água relacionadas a sociedade. O que isto denota é que em escala planetária as 

discussões em torno do uso sustentável da água e da relação social atravessam problemas de 

ordem atual e futura e que muitos deles estão apenas no início. As mudanças ocasionais não 
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são causadoras de conflitos, os conflitos existem mesmo antes da situação de caos se instalar. 

Isso provoca uma revolução de interesses não mútuos, mas conflitante na disputa pela água e 

água de qualidade. 

 Nesta escala geográfica o Brasil é o maior detentor das bacias hidrográficas desta 

região do mundo, sendo que a distribuição, pela população da qualidade de água que escoa 

pelos rios do Brasil, representa uma oferta da ordem de 33.841m
3
/ano per capita, esta situação 

coloca o país na classe dos ― países mais ricos de água doce‖ relato das Nações Unidas. Além 

disso, têm-se as águas subterrâneas, cujo volume estocado até a profundidade de 1.000 m. é 

estimado em 112.000Km
3
. (BOUGUERRA, 2004). 

A distribuição da água no Brasil ainda é irregular apesar do país ter uma vasta 

extensão territorial (8.547.403,5 Km
2
), e uma população de 183,9 milhões de habitantes 

mesmo ocupa 47,7% da área total da América do Sul e é o quinto país do mundo tanto em 

extensão territorial quanto populacional. O país possui grande disponibilidade hídrica, 

distribuída de forma desigual em relação à densidade populacional, sobretudo, a produção de 

água doce representa 53% do continente sul-americano (334.000m
3
/s) e 12% do total mundial 

(1.488.000m
3
/s). Isso deduz que 80% da população hídrica brasileira se concentram em três 

grandes bacias hidrográficas: Amazonas, São Francisco e Paraná. (BOUGUERRA, 2004, 

TUNDISI, 2004). 

A Organização das Nações Unidas – ONU (2008) reconhece os expressivos avanços 

alcançados pelo Brasil nos últimos 40 anos, quando o país ampliou seus sistemas de 

abastecimento de água para servir uma população adicional de 100 milhões de habitantes, 

enquanto mais de 50 milhões passaram a ter acesso a serviços sanitários. Assim surge a idéia 

de construir um Plano Nacional de Recursos Hídricos de forma participativa como ― a criação 

de um grupo de trabalho das Nações Unidas no Brasil para o tema da água - UN Water, este 

plano já é um avanço dos governos com as questões da água no mundo‖.(TUBINO, 2006). 

Este grupo de trabalho se dispõe a apoiar estudos sobre o impacto das mudanças climáticas 

nos recursos hídricos que também poderá apoiar a consolidação de políticas públicas e 

auxiliar na mobilização de recursos humanos e materiais e no intercâmbio de informações e 

experiências. 

Em escala mundial, a UNESCO divulgou em 2003 que os rumores das guerras são 

causados em muitos casos pela disputa e domínio da água. Todavia, o Programa Hidrológico 

Internacional indica que a escassez de água é um problema  milenar em cerca de 1/3 dos 

países membro das Nações Unidas. No entanto, não é nestes países que se tem os melhores 
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exemplos de uso cada vez mais eficiente da gota d’água disponível. Neste contexto, existem 

no mundo 261 bacias hidrográficas internacionais, envolvendo 145 países membros das 

Nações Unidas, no entanto, deste total 33% dos interesses são divididos entre dois ou mais 

países e 19% ou 7% delas envolve interesse de cinco ou mais países. Parafraseando o relato 

da UNESCO, no Brasil as águas se distribuem pelas bacias hidrográficas em todo o território, 

mas de forma irregular, todavia, é na potência da água subterrânea que o abastecimento é mais 

favorável. (REBOUÇAS, 2008). 

Explica os relatos da UNESCO, que no Brasil a política com a distribuição e a 

escassez da água é de importância para o governo federal que têm procurado fazer leis, 

resoluções, portarias que contempla a proteção dos corpos d’água.  Neste contexto este relato, 

verifica-se que o Brasil e boa parte da América Latina têm uma grande reserva de água doce, 

consideradas uma das mais ricas do planeta, estas águas estão distribuídas em superficiais e 

subsuperficiais. 
11

  

O que se destaca nesta discussão é que na práxis do conhecimento do mundo da 

investigação e de diretrizes, a água ainda está em grande discussão no mundo. Nesse sentido, 

se observa que a gestão dos recursos hídricos e a questão da destruição e escassez da água no 

planeta têm sido bastante discutidas, sobretudo, as bases da sociedade precisa se aprofundar 

no entendimento da conscientização da água como bem de consumo à sobrevivência e não 

apenas ao crescimento capitalista como ocorreu nos séculos passsados. O século XXI trás 

uma nova transfiguração de estudo e debruça-se no discurso mais direto sobre a sociedade, a 

gestão e a água, posto que, sem esta atenção a própria água por si mesma não tem poder para 

se proteger, cabe aos gestores e governantes do mundo inteiro cuidar da proteção dos corpos 

hídricos e, aprimorar suas leis de proteção dos recursos naturais.   

A ONU (2009) apresentou no 5º Fórum Mundial da Água realizado em Istambul na 

Turquia, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com a 

seguinte atenção: uma criança morre a cada 19 segundos no planeta, vítima de conseqüências 

causadas pela falta de saneamento, e mais de 1 bilhão de pessoas não possuem acesso a água 

doce no mundo . No Brasil, 25% não têm acesso a saneamento adequado, estas diretrizes de 

gestão  são firmadas pela Agência Executiva da Água. (PNUD, 2009) 

 Voltando a discussão anterior: O que na verdade promove o Fórum Mundial da 

Água? A primeira edição ocorreu em Marrakesh, Marrocos em 1997, e a cada três anos o 

                                                           
11

 UNITED NATIONS EDUCATIONS SCIENTIFC AND CULTURAL ORGANIZATION. Word Water 

Assessment Programme for developmente, capacit building and the environment. Disponível em: 

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index.shtml . Acesso em: 10 fev. 2009.  

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index.shtml
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Conselho Mundial da Água (World Water Council – WWC) promove o Fórum Mundial da 

Água para formulação de propostas concretas a chamar a atenção do planeta para a água, além 

de gerar o comprometimento político com o tema; a segunda edição ocorreu em 2000 e o 

evento foi sediado na cidade holandesa de Haia; o III Fórum Mundial da Água, aconteceu em 

Kyoto, Japão, com um recorde de 24 mil participantes e, a edição de 2006 ocorreu na Cidade 

do México no México, em 2009 o IV Fórum acontece em Istambul na Turquia. Observa-se 

que o Fórum já foi sediado em várias regiões geográficas com o intuito de levar para estes 

continentes a discussão sobre a água como fato real que não pode ser deixado esquecido e que 

modifica a economia de vários países, quando a água não for tratada com cautela. (ONU, 

2009). 

 É importante destacar que nesta contextualização a água se apresenta como uma 

mercadoria, a partir do momento de sua repartição, domínio e armazenamento em seus 

territórios mundiais se tornando neste caso um produto de valor do meio e para o meio 

(mundo), à saber, pela condição em que os países se encontram e que dependem desse recurso 

como forma de desenvolvimento e poder centralizador pela retenção da água em sua 

jurisdição.  

Os eventos internacionais são focados para a discussão da sustentabilidade hídrica em 

escala mundial e que já aconteceu em vários continentes. Dados de 2008 e 2009 não estavam 

dispostos no documento, mas pode ser citado o Fórum Mundial da Água em Istambul em 

2009, de extrema importância para que os países pudessem expor suas preocupações e anseios 

sobre este momento de discussão. (UNESCO, 2009).  

Este acontecimento reforça a teoria da circulação do capital e da mercadoria onde 

proprietários passam a usar o ato da troca, com isto, deparamos com dificuldades cuja solução 

fez surgir uma forma ainda atuante; o dinheiro. Quando a água passa a ser uma necessidade, a 

relação de mercadoria e de troca se materializa através do dinheiro. A equivalência dos 

detentores da água se desenvolvem a partir do estoque o qual descreve como ―sobrando‖, o 

que evidencia o valor econômico da água como produto mercadológico capaz de ser utilizada 

como um elemento (produto) de troca, no sentido de poder econômico. (HAUG, 1997, p. 24).  

A discussão da água em escala mundial e as preocupações nos fórum mundiais 

atravessaram por conflitos debatedores visando à água como mercadoria de consumo, sendo 

utilizada como produto de troca comercial.  

Ë interessante destacarmos que no sistema colonial a troca de produtos naturais a 

exemplo do pau-brasil, ouro, cana-de-açúcar eram utilizados como mercadoria de troca nos 
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bastidores das negociações européias, dando a eles o poder de domínio sobre o território 

brasileiro, mas é bom pensarmos que o sentido de troca não fica tão explicito posto que o tipo 

de ocupação foi de exploração e não de colonização ou resguardo. Assim a discussão da água 

no século XXI, onde a mesma aparece como uma mercadoria destacada por Haug, de uma 

relação de troca, toda mercadoria nada responde se perguntada por seu valor, dentro de uma 

relação de troca com outra mercadoria, sendo explicitado pelo tipo e pela qualidade e 

acrescenta, aquele que possui, ele concede como um poder sobre todas as qualidades 

particulares limitando apenas pela sua quantidade. (HAUG, 1997). 

Neste contexto o método marxista aclamado por Haug, Mészáros e Vasquez é bastante  

critico quando evoca a teoria do uso e da troca como pressupostos da discussão da 

necessidade de um produto como bem de troca, este passa a ser valorado e valorizado. Assim, 

a água neste contexto se apresenta como uma mercadoria de troca adicionada aos demais 

produtos comercializáveis no processo de globalização e de circulação de capital, pois a 

mesma interliga os mais vários centros que movimentam o capital das tecnologias de ponta, 

indústrias energéticas, bélicas, têxteis, alimentícias, agrobussines, a biomedicina e naval.  

Perpassando para a teoria de Meszáros [s.d], em sua obra Para além do capital: rumo 

a uma teoria da transição, o mesmo afirma que o capital é um modo de controle que se 

sobrepõe a tudo de ser controlado – num sentido apenas superficial – pelos capitalistas 

privados (ou mais tarde por funcionários públicos do estado). A mesma assertiva levada as 

discussões sobre a gestão social da água impulsiona a abstração do coletivo (homem social) e 

sobressai o sistema movido pelo capital e do poder de compra (valor-preço), aquele que tem a 

visão de cercar seus territórios para assegurar em escala mundial seu produto de valor para 

desenvolvido. 

2.3 CONFLITOS VERSUS ÁGUA 

 

Não há como separar conflitos de crise de qualidade e quantidade de água, ambos são 

termos indissociáveis e estão relacionados com a lógica do capital. A água separada em bacias 

hidrográficas se agrupa em classes que podem ser utilizadas de acordo com o seu nível de 

segurança para consumo humano, econômico e dessedentação de animais.  

O que torna este elemento tão importante no planeta? Esta indagação está definida 

pelos diversos interesses de formas de usos, estes absorvem a água como elemento que 

resolve inúmeros problemas dentre eles o econômico e o social.  A distribuição das águas sub-
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superficiais e superficiais são de domínio público e em alguns casos geram conflitos de ordem 

internacional como guerras e invasões de territórios, redefinição de fronteiras quando a água é 

o limite territorial. Neste caso os limites territoriais das bacias hidrográficas entre vários 

países reforçam a disputa de espaços onde a água ora se apresenta já com índices de escassez, 

ou se caracteriza como abundante perfazendo assim uma dimensão de escalas de poder de 

domínios de territórios emancipadas pela questão do destino da água principalmente para o 

setor do desenvolvimento, eis aqui, a retomada da discussão de troca (valor), evidenciando a 

água como mercadoria assim, algumas regiões apresentam conflitos de ordem territorial que 

elucidam as territorialidades eminentes da água.  

A discussão social está caracteriza neste momento como uma sujeição ao domínio do 

capital e não deixa de também ser parte da divisão da sociedade em classes sociais, passando 

assim para o controle político total, neste momento quando estamos tratando da água como 

divisão territorial e domínio das classes sociais. Alguns lugares onde a água se caracteriza 

como elemento norteado do destino do desenvolvimento do capital nestes territórios pode-se 

citar no Oriente médio em especial no Estado de Israel a tensão pelo acesso a água envolve 

Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Egito, Turquia e Iraque. Israel e Palestina têm a disputa mais 

acirrada. O primeiro país determina o consumo do segundo, reafirmando um dos pontos de 

discórdia entre as partes beligerantes. Um dos itens presentes na pauta de negociação é o 

acesso à água em quantidade e qualidade satisfatórias pela população palestina, tema muito 

difícil, de solução dado o quadro de escassez na região. O controle de Israel sobre o rio Jordão 

exclui grande parte da população palestina, que fica com apenas 1/5 dos recursos hídricos na 

região. Como resultado, os palestinos têm água disponível apenas um ou dois dias da semana 

em suas cidades. (REBOUÇAS, 2004). 

 Na África, a tensão pelo uso e apropriação das águas são por problemas étnicos e 

religiosos, tem na problemática da água duas menções: uma se relaciona ao grande potencial 

que o rio Nilo tem para a região da África subsaariana e a outra se destaca pela situação de 

degradação ambiental que este rio vem sofrendo ao longo não apenas dos anos, mas dos 

séculos obrigando o governo egípcio a tomar sérias providências para resguardar a água.  

Na Europa, O Jornal El País continua relatando que ―extrair líquido potável dos 137 

poços, é quase uma proeza. As Organizações Não-Governamentais e também as dependentes 

da Organização das Nações Unidas (ONU), advertem há meses sobre o brutal custo 

humanitário do embargo‖. Dessa forma, o esgoto e as águas residuais são despejadas em dois 
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grandes tanques. O de Beit Lahia, no norte, ―transbordou em março, matando cinco beduínos 

e descreve a situação que merece atenção.‖  

 

Agora, o esgoto está novamente no limite e a temporada de chuvas acaba de 

começar. [...] e continua [...] ― o assédio a Gaza não é só militar o que torna a 

água uma arma muito poderosa e a comunidade internacional deteve os 

projetos depois da vitória nas eleições do movimento fundamentalista, há 

quase dois anos.‖ O resultado disso tudo é que a depressão econômica 

acentua o desastre, dessa forma, "um metro cúbico de água da rede custa 1 

shekel (0,16 euro ou R$ 0,426 (câmbio da terça-feira 05/12/2007); a 

purificada vendida pelas empresas custa 50 shekels (ou pouco mais de R$ 

21,00). Muita gente não pode pagar esses valores e bebe diretamente da 

torneira, os resultados são doenças nos rins e os casos de câncer muito 

freqüentes devido ao alto nível de cloratos e nitratos, como resultado dos 

transtornos causados pela poluição dos corpos hídricos e do descaso com a 

humanidade que além dos problemas étnicos e religiosos enfrentam também 

os ambientais.(JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 2007)  

 

No continente americano os EUA e o México o rio Colorado, é um divisor de águas e 

de território entre os dois países pela sua importância no sudoeste americano. É o rio principal 

de uma bacia que tem 17 milhões de pessoas e irriga mais de 405 mil hectares, suas águas têm 

sido disputadas entre os estados de Nevada, Arizona e Califórnia a qual têm passado por 

vários problemas de qualidade e quantidade de água, assim, novamente a questão do valor da 

água como vetor de desenvolvimento fica frisado neste contexto. Pelo falta de práticas de 

manejo e uso inadequado, boa parte das suas águas foi salinizada e sua vazão reduzida pela 

forte exploração agrícola e industrial. A jusante do mesmo o México tem necessitado de mais 

água de qualidade e quantidade mas, de acordo com os acontecimentos que degradou o rio o 

país foi obrigado a se privar desse recurso sendo os EUA obrigados a instalar uma usina de 

dessalinização a Usina  de Dessalinização de Yuma. Para que o México tenha direito a ter 

água de boa qualidade, não sendo uma resolução definitiva da divisão territorial da água na 

região. (CLARK e KING, 2005). 

2.4 A POLÍTICA DA ÁGUA NO BRASIL 

 

Os planos de gestão de bacias hidrográficas abordam diretamente o sistema 

hierárquico do planejamento e da geoestratégia das águas, notadamente, essa alusão é uma 

ramificação do estudo da gestão dos recursos naturais. Acompanhando estudos globais e suas 

aplicações, o Brasil tem procurado aprimorar e avançar na discussão da política pública para o 
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meio ambiente, na busca de um arcabouço político-institucional, que traduz planos de gestão 

para a esfera socioambiental.  

Dessa forma, o surgimento de projetos que dêem resultados positivos é uma incessante 

pertinência de um foco particular diferencial e executável, posto que, os maiores desafios de 

gestão estão centrados nos planos dissociáveis e com problemas de execução. Neste, a política 

ambiental brasileira aborda uma série de leis, resoluções, diretrizes subordinadas aos planos 

de execução com cronograma, em alguns momentos complexos, como se descreve a seguir;  

 No caso da gestão das águas, para melhor firmar na gestão dos recursos hídricos 

dados são preocupantes. Em nível mundial, o total de água retirada na natureza para 

consumo humano cresceu nove vezes desde 1950. A reserva de água doce por 

pessoa caiu de 16,8 mil metros cúbicos em 1950 para 7,3 mil metros cúbicos em 

1998 e tende a baixar para 4,8 mil nos próximos anos. [...], porém tem havido 

iniciativas positivas em termos institucionais nos últimos 10 anos. Visando criar um 

novo arcabouço legal para o gerenciamento adequado dos recursos hídricos no país. 

Tal processo culminou com a apresentação da lei das águas que estabeleceu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos. O ponto mais básico dessa lei são os 

gerenciamentos por bacias hidrográficas e a cobrança da água. No país vários 

comitês de bacia estão em funcionamento, e a cobrança da água para alguns usos 

(como o industrial) foi regulamentada em algumas bacias (OLIVEIRA apud, 

CAVALCANTI, 2005 P. 147-165).  

 

Diariamente ocorrem mudanças nas discussões das políticas públicas governamentais 

e, nessa aferição, as análises políticas e as táticas de gestão se complementa pela existência de 

uma pressão de governabilidade que influencia diretamente nos tramites dos processos 

sociais, econômicos, políticos e na atualidade ambiental. No complexo processo de gestão não 

é fácil deliberar tarefas que possam alcançar fins propostos e que ora se aplicam na esfera da 

gestão pública, esses são interesses de investidores movidos por um modelo capitalista de 

consumo descartável, que obriga os setores de produção a um célere processo de produção, 

fruto do sistema globalizado.  

 Novos papéis que representam a política pública do país estão se moldando 

diariamente, em outras palavras, estes são tomados pelos ábacos processos de filtrar o 

essencial plano de gestão, firmados na excitação e confusão de pensamentos no contexto das 

discussões intrínsecas entre elas; a gestão, os planos aplicáveis ou não e o infixo estrutural do 

planejamento.  

 Assim, as políticas voltadas para as práticas socioambientais no país tem se destacado 

no campo promissor da política pública, entre ela a política ambiental, entretanto, projetos e 

planos de gestão ainda estão em fase de adaptação e correm contra o acelerado processo de 

degradação que assolam rios e reservatórios. É notório destacar que o processo de gestão e a 

governabilidade em todas as hierarquias de gestão moldaram e acreditaram que sociedade, 



2. A GESTÃO DA ÁGUA DOCE NO PLANETA : DISTRIBUIÇÃO E CONFLITOS » 46 

 

meio ambiente e planejamento formam a estrutura da responsabilidade sustentável no quesito 

socioambiental.  

 Nesse momento extremamente complexo e de inúmeros vetores de aplicabilidade, 

grupos responsáveis para propagar a política ambiental desencadeiam atitudes para ampliar e 

atingir um maior número possível de adeptos a defesa do meio ambiente.  No caso do Brasil o 

país tem alcançado alguns pontos importantes no contexto da análise socioambiental para 

tanto o governo tem procurado tratar das questões ambientais moldando estratégias, 

repartindo secretarias e ampliando o quadro de gestores, entretanto, nem sempre o sistema 

governamental atinge um momento considerável dos serviços expostos para auxiliar nas 

políticas ambientais. Isso ocorre pela velocidade que as discussões em torno do meio 

ambiente têm crescido nos últimos anos, e em especial projetos que minimizam os impactos 

ambientais, destaque nesse contexto, para os resíduos sólidos, poluição atmosférica e 

poluições da água não sofrem tramitações administrativas longas que interferem em alguns a 

proteção do meio ambiente.    

Dessa forma, projetos de inclusão social são focados para atender a melhor 

contextualização na análise socioambiental, como exemplo, planos que envolvam a 

comunidade local e o setor empresarial são arrolados como uma meta de sustentabilidade e de 

conscientização ecológica. Para tanto, projetos de coleta seletiva, reciclagem, reutilização da 

água e reflorestamento são os mais destacados na gestão ambiental, pois proporciona a 

política socioambiental.  

 Várias ações foram tomadas pelo governo federal incluindo a Agenda 21, esta 

posterior aos grandes documentos que regem o gerenciamento da água no Brasil atualmente, 

são estes: o Código de Águas (1934) e a Constituição Federal do Brasil (1988), com isso 

alguns órgãos gestores foram criados como resposta a definição do trato e uso com a água. A 

partir de 1992, criou-se o Ministério do Meio Ambiente e implantou as secretarias e as 

agências dentre elas Agência Nacional da Água - ANA (criada em 2000). Já a Secretaria de 

Recursos Hídricos criada em 1995, é responsável até os dias atuais pelo Plano Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH. 

Para dar suporte aos órgãos públicos gestores das águas surgem os Planos e as leis 

dentre elas a Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH Lei 9.433/97 até o momento é o 

documento que rege todos os tipos de gestão nas bacias hidrográficas, ficando os estados e 

municípios subordinados a esta. Criada em 08 de janeiro de 1997, foi um marco inicial e 

histórico para uma conduta séria e eficaz na gestão das águas no país com focos para a gestão 
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equitativa e decisória. Assim, a Lei abriga cinco instrumentos essenciais à gestão das águas, 

são eles: o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH; a outorga do direito ao uso dos 

recursos hídricos; a cobrança pelo uso da água; o enquadramento dos corpos d’água em 

classes de uso; o Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos – SINIRH. 

No entanto com base na lei federal 9.433/97 apresenta a estrutura da gestão das águas 

as quais devem ser gerenciadas para a realidade de cada estado, não fugindo da estrutura sua 

estrutura e do PNRH que se tornam neste momento os documentos de maior gestão dos 

recursos hídricos no Brasil. Já o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos apresenta 

quatro itens que asseguram a gestão das águas nas bacias são eles: o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - (CNRH); os comitês de bacias hidrográficas; as agências de água; as 

organizações civis de recursos hídricos.  

No tocante ao trabalho da gestão dos órgãos federais e no gerenciamento dos corpos 

hídricos, os planos de gestão se ancoram no CNRH e na ANA. Ambos com suas obrigações e 

c competências legislam as águas do território brasileiro da seguinte forma: ― Compete ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação dos planejamentos nacional, 

regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.  No Art. 3º do CHRH destaca  a 

criação da Agência Nacional de Águas - ANA, considerada uma autarquia sob regime 

especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH), integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  No § 7º destaca que os atos administrativos de outorga de direito de uso de recurso 

hídricos de cursos de água que banham o semiárido nordestino, expedidos nos termos do 

inciso IV deste artigo, deverão constar, explicitamente, as restrições decorrentes dos incisos 

III e V do art. 15 da  Lei nº 9.433, de 1997.
12

  

 Na divulgação de estudos e pesquisas realizadas sobre as águas, o Brasil através da 

ANA, lançou no 5º Fórum Mundial da água o ―Relatório de Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil‖, este antes apresentado durante a reunião extraordinária do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em Brasília. O relatório destaca que a quantidade e a 
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qualidade das águas brasileiras e a situação da gestão desses recursos até 2007, estão 

detalhadas na publicação a ser apresentada pelo ministro do Meio Ambiente. (MMA, 2007). 

A publicação, que deverá ser atualizada anualmente, é fruto da parceria com órgãos e 

gestores estaduais, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Departamento Nacional 

de Obras contra as Secas (DNOCS), o Ministério das Cidades, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria de Recursos Hídricos, entre outros. (BRASIL, 

2009). 

Essa edição do ―Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil‖ contém 

dados e informações sobre precipitação; disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas; 

eventos críticos; principais demandas; qualidade da água, setores usuários, usos consuntivos, 

como saneamento ambiental e irrigação; usos que não consomem água, como hidroenergia e 

navegação; evolução de aspectos legais e institucionais; recursos e aplicação financeira do 

setor, entre outras informações. Algumas informações do relatório descrevem sobre o usos da 

água na energia elétrica, navegação irrigação, demanda do uso consultivo, demanda x 

disponibilidade de água, e eventos críticos.  

Quanto aos reservatórios o relatório mostra que no nordeste do Brasil há uma 

diminuição dos volumes armazenados do Piauí, da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte 

e da Bahia entre 2006 e 2007. A Paraíba teve a maior variação negativa (13%), seguida pelo 

Rio Grande do Norte (11%). Por outro lado, verifica-se que a reservação na Bahia manteve-se 

quase estável no período, tendo uma variação negativa de somente 2%. O Ceará, que possui a 

maior capacidade de armazenamento no Nordeste, apresentou os menores valores percentuais 

do reservatório equivalente tanto no início (63%) quanto no final do ano hidrológico (54%). 

Apesar disso, verifica-se que esses valores são bem superiores aos registrados entre 

1996 e 2003 (25%) em 1995, 2000 e 2002.
13

 

Neste contexto a Gestão de Recursos Hídricos se baseou após a Lei nº 9.433/07, vários 

estados e o Distrito Federal elaboraram suas políticas, criaram seus conselhos de recursos 

hídricos e, em muitos destes, instalaram-se comitês de bacia. No final de 2007 eram 149 

comitês de bacia pelo país, sendo 8 interestaduais. Assim, o número de outorgas emitidas no 

Brasil, de acordo com levantamento feito em 2007, era de 135.680, representando uma vazão 

outorgada total de 3.520 m3/s. Comparando-se com dados coletados em 2004, verifica-se um 

aumento de 42% do número total, ou seja, 40.573 novas outorgas foram emitidas nesses três 
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anos. O Relatório não é muito explicito sobre a Gestão social da água, mas deixa evidente 

que em todas as ações que envolvam a água e sua derivação há uma grafia de que a água 

estabelece fins comerciais, sobretudo quando se trata de outorga e cobrança pelo uso. 

2.5 OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E A GESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NO 

BRASIL 

 

Quanto ao andamento dos comitês de bacias no Brasil, a discussão volta-se para as 

negociações, contradições e disputas, observa-se com foco gerencial e verifica-se que é 

normal estes eventos ocasionais, posto que, a água é o centro de discussão que interessa a 

vários setores dentre eles os detentores a agroindústria, empreendimentos imobiliários, redes 

hoteleiras, parques temáticos, entre outros.  

O Art 1 nos incisos II, V e VI da Lei 9.433/97 descreve que o comitê de bacias tem a ― 

água como bem de valor econômico, institui a gestão por bacia hidrográfica e determina a 

participação  da sociedade na gestão hídrica.‖ Neste contexto, a primeira parte do Art. 

referente a água como um bem de valor capitalista, já a segunda de uma gestão com vetor 

para a esfera territorial no domínio da bacia hidrográfica e no terceiro momento marca a 

presença indispensável da sociedade civil no plano de ação efetiva para o uso da água nas 

bacias hidrográficas. Estes foram os marcos que também contribuíram para a criação dos 

comitês de bacias, o que deixa evidente que os comitês não é uma Lei, mas sim um grupo de 

comissões voltadas para a discussão dos problemas de ordem social, econômica e ambiental, 

destino da água  e planos das águas na bacia hidrográfica.  

A resolução 5/2000 do CNRH em seu artigo 7º consta a seguinte; 

Art. 7º - Deverá constar nos regimentos dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas o seguinte: 

I – número de representantes dos poderes executivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, cujos territórios se situem, ainda que 

principalmente, em suas respectivas áreas de atuação, obedecido o limite de 

quarenta por cento do total de votos; 

II – número de representante de entidades  civis proporcional a população 

residente no território de cada Estado e do Distrito Federal  cujos territórios 

se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, 

com pelo menos, vinte e cinco por cento do total de votos, garantida a 

participação  de pelo menos um representante por Estado  e do Distrito 

Federal; 

III – número de representantes dos usuários dos recursos hídricos, 

obedecendo quarenta por cento do total de votos. 

 

Nessa oportunidade é perceptível uma dicotomia entre a lei e a prática, marcada nos 

incisos em que a sociedade civil representada pelos usuários - usuários de água em uma bacia 
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hidrográfica são todas as pessoas que utilizam as águas superficiais e subterrâneas do Estado. 

Com base nessas informações, o órgão gestor tem condição de regularizar o uso de recursos 

hídricos da região, definir cotas e emitir outorgas de uso das águas de forma mais rápida e 

tecnicamente mais segura. Nas regiões onde estiverem ocorrendo às campanhas de 

cadastramento, deve se cadastrar quem utilizar água diretamente de poços artesianos, 

cisternas, açudes, rios e riachos e quem fizer lançamento de qualquer tipo de tipo de efluente 

diretamente no curso d’água, independente do tamanho da propriedade ou do volume da 

captação ou do lançamento.
14

 Os usuários têm seu espaço garantido por lei com um total de 

40% dos votos. Isso explica no diálogo existente entre sociedade, poder público e usuários no 

sistema de gestão das águas ainda sendo algo a ser aprimorado. Já a questão do valor 

econômico é notório a cautela que a legislação federal exercida pelos comitês tratam da 

―sustentabilidade da vida‖: No resguardo da água, mais uma vez a presença da água como 

valor econômico é destaque na teoria marxista parafraseada por Mészáros [s.d] o mesmo 

descreve que basta analisarmos a junção teoria-prática, que comperrende-se o bem como 

mercadológico estando as coisas (productos) no proceso de troca. 

O comitê de bacias deveria ser constituído como colegiados em base democráticos e 

na medida do possível partiria com representantes do governo federal, estadual e municipal, 

da sociedade civil (usuários e entidades não governamentais), dessa forma, os comitês atuam 

nas tramitações, negociações, onde os principais destaques são: centralização e 

descentralização, uso energético e irrigação, uso energético e abastecimento, governo federal 

e governos estadual e municipal, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 

(MACHADO, 2008). 

Os comitês de bacias hidrográficas se situam em territórios, ainda que parcialmente, 

em suas respectivas áreas de atuação, dos usuários das águas da bacia e das entidades civis de 

recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Deverá haver ainda, nos Comitês das 

bacias de rios fronteiriços ou transfronteiriços de gestão compartilhada, um representante do 

Ministério das Relações Exteriores.  

 

É de responsabilidade de o comitê promover debates das questões 

relacionadas aos recursos hídricos, articular a atuação das entidades 

intervenientes, arbitrar de forma administrativa os conflitos de uso das 

águas, aprovar o Plano de Recursos Hídricos na Bacia, acompanhar a 

execução, estabelecer os mecanismos e valores de cobrança pelo uso da 

água. Na forma de administrar todo este processo de agilidade o comitê de 
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bacias ou grupo de comitês pode ser auxiliado por: agências de água cujo 

papel a ser exercido deve ser autorizado pelo Conselho Nacional ou pelos 

Comitês Estaduais de Recursos Hídricos, mas tudo isso vai depender do 

domínio da bacia de cada comitê. (MACHADO, 2004). 

 

No semiárido brasileiro a discussão do uso das águas é complexa, posto que, a região 

tem limitações quanto à disponibilidade hídrica. Dessa forma, com longos períodos de seca e 

curtos espaços de tempo chuvoso a região tem duas estações definidas como seca e chuvosa 

as quais deixam os rios temporários ou intermitentes. Nesse sentido é imprescindível a 

participação ativa dos municípios nos Comitês de Bacias Hidrográficas, pois cabe a eles a 

competência administrativa comum que lhe é reservada, junto a União, aos Estados e ao 

Distrito Federal (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASILL, ART. 23, VI). 

 Importante destacar que a participação da sociedade nas diretrizes do plano de gestão 

das águas dentro do Comitê de bacias, são vivenciadas pelo fato de que a água,  gerenciada 

pelos governos podem contribuir de forma equitativa no processo social da gestão da água.   

Há uma efetiva participação da gestão social da água representada no comitê de bacias 

hidrográficas, isso implica dizer que sempre é possível a participação social nas discussões do 

destino dos corpos hídricos, e na efetivação de sustentabilidade da água para futuras gerações 

nas bacias.  



 

 

3. O NORDESTE BRASILEIRO NO CONTEXTO DA ÁGUA 

DOCE 

O sertão é “onde o pensamento da gente se forma mais forte 

que o poder do lugar”, é o páthos em que a vida contemplativa 

e absurda suplanta o automatismo da técnica moderna e do 

senso comum (“quando acordei, não cri: tudo que é bonito é 

absurdo - Deus estável”). Esse páthos é a altura desde a qual 

o homem transborda de sua individualidade e redescobre-se no 

mundo. (Guimarães Rosa) 

3.2 A ESPACIALIDADE DO NORDESTE SEMIÁRIDO BRASILEIRO  

 

O Nordeste brasileiro estende-se por uma área de mais de 1.542.000 km
2
, e 

corresponde a 19% do território brasileiro. Tem um contingente populacional que equivale, 

aproximadamente, a 29% da população do país (IBGE, 2000). Nesse ambiente são os fatores 

naturais caracterizados por domínios físicos particulares de estrutura geológica, relevo, clima 

e hidrografia, vegetação e organização espacial complexa que se torna palco das ações 

antrópicas. Estes fatores se influenciam mutuamente, e o entrelaçamento entre eles resulta em 

paisagens naturais e culturais típicas da região do semiárido (ANDRADE, 1998), sendo o 

Bioma caatinga o determinante nesta região, o que mais sofre as intempéries naturais e 

antrópicas, por estar inserida no chamado Polígono das Secas
15

.  

O bioma caatinga típico do semiárido nordestino, cobre uma área de 844.453Km
2 

que 

corresponde a 9,93% do território brasileiro e se estende pela totalidade do estado do Ceará 

(100%), mais de metade da Bahia (54%), da Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piauí 

(63%), do Rio Grande do Norte (95%), quase metade de Alagoas (48%) e Sergipe (49%), 

além de pequenas porções de Minas Gerais (2%) e do Maranhão (1%). No bioma caatinga, a 

seca pode desestruturar todos os níveis de sua organização ecológica, e esse processo passa a 
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 O Polígono das Secas é um território reconhecido pela legislação como sujeito a períodos críticos de 

prolongadas estiagens. Compreende os estados  do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Norte de Minas Gerais. Trata-se de uma divisão regional efetuada em termos político-

administrativo e não corresponde à zona semi-árida, pois apresenta diferentes zonas geográficas com distintos 

índices de aridez, indo desde áreas com características estritamente de seca, com paisagem típica de semi-deserto 

a áreas com balanço hídrico positivo.  Disponível em: http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-do-sao-

francisco/poligono-das-secas. Acesso em: 02 maio 2009 
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ser o mais importante agente na estrutura dos ecossistemas desenvolvendo estratégias de 

resistência nas diferentes fases da seca
16

.  

 

 
Figura 2 – Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro 

Fonte BRASIL, MMA, 2008 

 

Em 10 de março de 2005, o Ministério da Integração Nacional lançou a Portaria que 

instituiu a Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro (FIGURA 3). Este documento é 

resultante das atividades do Grupo de Trabalho Interministerial – GTI que atualizou os 
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critérios de seleção e os municípios que passam a fazer parte dessa região, este efetivo 

concretiza a atenção voltada para os planos e projetos de ações para esta região. 
17

 

Nesse contexto para a Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro, o GTI tomou por 

base três critérios técnicos; 1) precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 

milímetros; Ii. Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e Iii. risco de 

seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. 

Esses três critérios foram aplicados consistentemente a todos os municípios que 

pertencem à área da antiga SUDENE, inclusive os municípios do norte de Minas e do Espírito 

Santo. Assim se tem inicio aos trabalhos técnicos e operacionais da análise territorial que 

sublima a área de abrangência do semiárido. 

O documento relata que uma questão crucial que levou o MI a buscar instituir uma 

base técnica mais consistente que subsidiasse os posicionamentos sobre os pleitos de inclusão 

na lista dos municípios do semiárido foi a constatação da insuficiência do índice 

pluviométrico como critério exclusivo de seleção dos municípios.
18

  

Dessa forma o MI, busca a entender que os conhecimentos acumulados sobre o clima 

permitem concluir não ser a falta de chuvas a responsável pela oferta insuficiente de água na 

região, mas sua má distribuição, associada a uma alta taxa de evapotranspiração, que resultam 

no fenômeno da seca, a qual periodicamente assola a população da região. Isso se aplica as 

discussões que tem sido feitas sobre os problemas tanto sociais quanto da água que assolam a 

região e interfere diretamente na qualidade de vida dos seus habitantes.  

Além dos 1.031 municípios já incorporados, passam a fazer parte do semiárido outros 

102 novos municípios enquadrados em pelo menos um dos três critérios utilizados. Com essa 

atualização, a área classificada oficialmente como semiárido brasileiro aumentou de 

892.309,4 km para 969.589,4 km, um acréscimo de 8,66%. Minas Gerais teve o maior 
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 A atual situação oceânica e  atmosférica  somada  aos  resultados  de modelos  de previsão climática  indica 

que as chuvas sobre as  regiões do Sertão, Cariri e Curimataú da Paraíba, no período de janeiro a março, ocorram 

com valores normais a acima da climatologia.   Com probabilidades de  ocorrência  de  40%  acima,  35%  

normal  e  25% abaixo.  Continuação: Ressalta-se que, no início da estação chuvosa,  poderão  ocorrer  chuvas  

de  intensidade moderada a forte decorrentes da atuação de sistemas transientes, tais como  os Vórtices 

Ciclônicos nos altos níveis da atmosfera e a contribuição as oscilações intra-sazonais (Oscilações de 30-60 dias).   

Adverte-se  que  apesar  da  previsão  de  chuvas  normais  a  acima  da média,  não  está  descartada  a  

possibilidade  de  ocorrência  de  verânicos  (curtos  períodos  sem  chuvas),  característica esta inerente a região 

semi-árida do Nordeste do Brasil.   
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 BRASIL. GOVERNO DO. SECRETARIA DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (2005). 
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número de inclusões na nova lista - dos 40 municípios anteriores, vai para 85, variação de 

112,5%. A área do Estado que fazia anteriormente parte da região era de 27,2%, tendo 

aumentado para 51,7%.  

Os 1.133 municípios integrantes do novo semiárido brasileiro se beneficiarão de bônus 

de adimplência de 25% dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE), enquanto no restante da Região Nordeste esse percentual é de 15%. Ainda quanto ao 

FNE, a Constituição determina que pelo menos 50% dos recursos deste Fundo sejam 

aplicados no financiamento de atividades produtivas em municípios do semiárido.    

Em 2005, o valor a ser aplicado pelo FNE no semiárido alcançou os R$2,5 bilhões. 

Todavia, produtores rurais beneficiários do Pronaf
19

 do semiárido têm à disposição crédito 

com juros de 1% ao ano, prazo de pagamento de até 10 anos e três anos de carência. Desta 

forma, com a nova delimitação do semiárido brasileiro, o Ministério da Integração Nacional 

evidencia seu compromisso com o desenvolvimento desta sub-região, tanto no que se refere à 

ativação de seu potencial endógeno de crescimento econômico, como no sentido da 

diminuição das desigualdades interregionais vigentes no país. 
20

 

Todos os Estados que compõe a região Nordeste em março de 2005, passaram por um 

recorte espacial mais abrangente, esta modificação espacial foi feita com base nos índices 

pluviométricos e nos regimes de chuvas. Para nova delimitação do semiárido brasileiro,o GTI 

tomou por base três critérios técnicos: I). precipitação pluviométrica média anual inferior a 

800 milímetros; Ii). Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e Iii). risco de 

seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. Esses três critérios 

foram aplicados consistentemente a todos os municípios que pertencem à área da antiga 

SUDENE, inclusive os municípios do norte de Minas e do Espírito Santo.
21

  

No estado da Paraíba, Nordeste brasileiro, o GTI destacou que 170 municípios estão 

na região semi-árida, posto que, o Governo terá de ampliar as estratégias e ações para suprir 

as necessidades dos habitantes dessas regiões e em relação a biodiversidade natural a caatinga 

ocupa 92% da área total do Estado.  
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 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - é um programa do Governo 

Federal criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os mini e pequenos produtores rurais 

que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua força de trabalho e de sua família. (Ministério 

da Integração Nacional, 2005) 
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 Ministério da Integração Nacional, 2009 
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 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Social. Nova 

Delimitação do Semiárido Brasileiro. 2005. 
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Para entender melhor a distribuição climática no Nordeste brasileiro, a ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical) contribui como um fator determinante da distribuição das massas 

de ar e das chuvas, que afeta diretamente no clima, provocando ocorrência de chuvas no 

semiárido. Quando esta se encontra ao norte do equador, verifica-se uma escassez de chuvas e 

então chega a seca nas zonas norte e centro-oeste do semiárido (NIMER, 1979b). 

No período de seca (setembro–dezembro), os dados revelaram a ocorrência de 

precipitações de 5mm a 150mm, por três meses consecutivos. Na estação chuvosa (março-

julho), os índices pluviométricos atingiram de 200mm a 310mm por três meses consecutivos. 

Considerando a diferença entre a pluviometria dos três meses mais secos e dos três meses 

mais úmidos têm-se 145mm de chuvas na seca e 90mm no período chuvoso. (RUELLAN 

(1963 apud MENDES, 1997). 

A irregularidade das chuvas advém também do aquecimento das águas do Pacífico 

Sul, ocasionado pelo fenômeno climático conhecido como El Niño que decorre, 

possivelmente, de pequenas variações na rotação da Terra ou liberação de calor vulcânico. 

(NIMER E CADIER, 1993).  

Dessa forma no Brasil por causa da sua grande extensão territorial, a distribuição do 

clima e dos efeitos do tempo são diferenciados de região para região, como se explica a seguir 

nos estudos do INPE – Instituto de Pesquisas Espaciais e Tecnológicas e do CPTEC – Centro 

de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos vistos nas Figuras 5 e 6.  

As Figuras 8 e 9, mostram as variações de ocorrência de chuvas no mês de maio de 

2009 para o Norte e o Nordeste brasileiro. As massas de ar que se deslocam de leste para 

oeste no Oceano Pacífico Equatorial e no Oceano Pacifico Tropical causam instabilidade 

climática local e regional. 
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Figura 3 - Temperatura da superfície do mar e previsões de ocorrência de 

chuvas para o Norte e Nordeste brasileiro. (11/05/2009 a 17/05/2009). 

Fonte: Instituto de Pesquisas Espaciais. Governo Federal. Ministério da Ciência 

e Tecnologia. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC. 

 

Os fenômenos El Niño e La Niña, são responsáveis por estes eventos de seca e de 

chuvas abundantes em tempos e anos distintos. Há monitoramento diário destas variações 

espaço-temporal pelos institutos de pesquisa no mundo inteiro, isso pode ser aplicado não 

apenas para o Brasil mas para todas as regiões que estejam nesta faixa de instabilidade, em 

outra palavras, nestas zonas climáticas
22

.  
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Figura 4 – Anomalia de temperatura da superfície do mar e previsões de 

ocorrência de chuvas para o Norte e Nordeste brasileiro. (11/05/2009 a 

17/05/2009). 

Fonte: Instituto de Pesquisas Espaciais. Governo Federal. Ministério da Ciência 

e Tecnologia. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC.  

 

 

Em 2009, o Norte e o Nordeste do Brasil sofreram com a ocorrência de chuvas acima 

das médias esperadas para a época ocasionadas pelo fenômeno climático La Niña que não é 

um fato ocasional este existe há muito tempo e já aconteceram outros eventos dessa 

magnitude ao longo dos anos.  

 Para comprovar esta afirmação o INPE e o CPTEC (2009) auxiliam nesse contexto 

como está descrito a seguir; 

As anomalias da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) evidenciaram sinais do 

fenômeno La Niña sobre o Pacífico Equatorial, porém com tendência de 

enfraquecimento em comparação com janeiro passado. O campo de Radiação de 

Onda Longa (ROL) ainda ressaltou a atividade convectiva acima da média e os 

ventos alísios continuaram intensos a oeste de 150ºW. Sobre o Oceano Atlântico 

Norte, destacou-se a extensa área de anomalia negativa de TSM e os alísios de 

nordeste mais intensos. Esta configuração favoreceu o posicionamento da ZCIT ao 

sul de sua climatologia na maioria das pêntadas de fevereiro, consistente com o 

aumento das chuvas no norte das Regiões Norte e Nordeste do Brasil.
23

 

 

Outra característica climática do Nordeste Brasileiro está na falta de precipitações que 

provocam longos períodos de estiagem, marcada pela forte irradiação solar, podendo atingir 
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de 2.800 até 3.500 horas de sol anuais, principalmente no segundo semestre do ano (estação 

seca). Esta incidência solar retira dois metros por ano de água doce dos açudes, pelo processo 

de evaporação.
24

 

O relevo é outro fator determinante na evolução das enxurradas o que influenciam na 

distribuição das chuvas e que provocam no solo um sistema de escoamento durante alguns 

meses, de sorte que fica depositada no solo pouca matéria orgânica, deixando-o desprotegido. 

(NIMER, 1979a; MENDES, 1997).  

3.2.1 A Água no Nordeste Semiárido Brasileiro 

 

O Nordeste semiárido como já descrito anteriormente possui inúmeras características e 

o torna singular e único no País. Dessa forma, há dois pontos a ser destacados neste contexto: 

o primeiro ressalva a preocupação com as questões climáticas (regimes de chuvas, dados 

pluviométricos, reservatórios superficiais e subsuperficiais, distribuição de massas de ar), que 

segregam a verdadeira identidade do ambiente natural do semiárido e a segunda são as secas 

muito mais conhecidas e se identifica com a região muito mais do que os dados espaços-

temporais de períodos chuvosos intenções provocados pelos fenômenos El Niño e La Niña e 

pela Zona de Convergência Intertropical – ZCIT. As secas periódicas no Nordeste semiárido 

do Brasil podem ser definidas como o processo que surge pela ocorrência das chuvas em 

regime incompatível com as necessidades das culturas de subsistência, tais como milho e 

feijão. (REBOUÇAS, 1973; 1997 apud REBOUÇAS, 2004) 

 Na questão da água no uso agrícola na região Nordeste, os métodos utilizados para a 

irrigação são aspersão convencional (18%), pivô central (19%) e espalhamento superficial 

(56%), são considerados os mais usados no território brasileiro e, desse modo, o uso da água 

para produção agrícola é demasiadamente fora do controle de sustentabilidade nos dias onde o 

cuidado para resguardar o uso racional da água está em destaque.  
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3.2 POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS PARA O SEMIÁRIDO 

 

Várias frentes de estudos, grupos, organizações governamentais e não-governamentais 

tem criado meios que podem atenuar a situação da gestão social da água no Nordeste 

semiarido. Nessa forma a ASA – Articulação no Semiárido Brasileiro vem a 10 anos 

construindo o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido. Materializado em duas ações: o Programa um Milhão de Cisternas - P1MC e o 

Programa Uma Terra e Duas Águas - P1+2. Estas duas frentes são primordiais para atenuar os 

problemas sociais relacionados com água no semiárido. Ë nesse momento que a ASA está 

fazendo uma gestão social da águacom aplicação de projetos votados para a sustentabilidade 

social e ambiental no semiárido. Estes trabalhos estão sendo feitos há anos, isso comprova 

que as diretrizes para implantação de projetos relacionados a gestão social da águanão se faz 

instantaneamente, há um amadurecimento de idéias, fatos e estudos unindo a teoria a prática 

para que isso aconteça.  

Outro ponto abordado pela ASA em 2007 comemorou  

 
A construção de 250 mil cisternas, ou seja, 1.250.000 pessoas com água de 

qualidade para beber ao lado de casa. Mas estudos avaliativos realizados pelo MDS 

e pela Embrapa Semiárido mostram a necessidade mínima de 1.300.000 cisternas, o 

que demonstra que ainda há muito por fazer.  Para além da água de beber, a 

população difusa do semiárido necessita de alternativas de captação e uso da água 

para o uso doméstico, para a dessedentação de animais e para a produção de 

alimentos. 
25

 

 

 

No Brasil rural de hoje, de acordo com o IBGE (2007), vivem pouco mais de quatro 

milhões de famílias agricultoras camponesas, destas, 50% vivem no Nordeste, maior parte no 

semiárido, região que ocupa uma área de um milhão de km², superior as áreas da Alemanha e 

França juntas. É um dos semiáridos mais chuvosos do mundo, com uma pluviosidade entre 

450 a 700 mm/ano, porém concentrada em poucos meses. Estudos da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE datados de 1972 constataram que, no Nordeste 

chove em média 700 bilhões de m³ /água/ ano. No entanto, 97% destas são perdidas em 

virtude da evaporação e do escoamento superficial. 
26
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A fome e a sede no semiárido são produtos humano, social e político. A grande 

concentração e má distribuição das terras e das águas somam-se também à ausência de 

infraestruturas de produção, insuficiência da assistência técnica, inadequação do crédito, 

ausência de uma política de educação contextualizada, além de outros fatores que produzem a 

insegurança alimentar e nutricional. (BARBOSA, 2009). 

  No semiárido nordestino nos períodos de boa safra agrícola armazenar alimentos e 

definir distribuição dos mesmos é uma forma de atenuar a fome e a sede tanto da população 

das áreas mais criticas do semiárido, como minimizar os danos causados ao setor agrícola de 

abastecimento e de subsistência nos períodos de seca. A forma de armazenamento das águas 

advindas das chuvas em cisternas já é um fato existencial, mas não cobre a totalidade de toda 

a região semi-árida como se observa na Figura 06. 

 
        Figura 5 - Tipo de captação de água das chuvas – cisternas do sertão 

nordestino. 

                    Fonte: Pesquisa de campo (ASSIS, 2008)  

 

 

 

A falta de recursos para construir as cisternas e os entraves administrativos e 

burocráticos dos tramites do governo inviabilizam no semiárido determinada ação. Dessa 

forma outro fato importante a se destacar advém da falta de informações fornecidas às 

comunidades principalmente as que estão fora da zona urbana, incluindo os de grande e de 

pequenas propriedades. As comunidades não sabem lidar com a escassez das águas e a 

abundância exagerada da mesma quanto ao armazenamento. Nesse sentido é preciso definir 

um plano de ação para que estes eventos naturais sejam esperados com mais preparo e 

minimizem os custos e investimentos desnecessários.  

As sedes dos municípios das cidades localizadas no semiárido, também são atingidas 

maciçamente. Desta forma esta alusão é para avaliar que a situação da gestão da água como 
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um todo é indissociável de classes, cor, raça e cultura e poder econômico. Na verdade a 

discussão da Gestão social da água está baseada nessa centralidade onde partir do social e 

enfrentar como se faz o uso social da água já é algo concreto e existencial no momento atual, 

e em se tratando do Nordeste Brasileiro a zona semi-árida agora com a cartilha de delimitação 

da Nova Delimitação do  Semiárido redefinida pelo GTI, através de documentos, pesquisas e 

mapas, é uma ferramenta de grande valor para planos e planejamento votados especialmente 

para a gestão dos recursos hídricos e também para desenvolver estratégias para as catástrofes 

relacionadas à água.  

Reportamos-nos a discussão da integração das águas da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco e sua relação com a Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro, analisando o 

Projeto de Transposição das águas do Rio São Francisco – PSRF não é recente, de acordo 

com levantamento histórico sobre o mesmo está registrada da idéia do Governo de Dom João 

VI, quando no ato foram realizados vários estudos sobre a viabilidade do projeto. Em 1906 o 

deputado Eloi de Sousa destacava que a idéia da Transposição do Rio São Francisco, já era a 

pauta de diálogos no Parlamento do ano de 1847, citados neste caso pela primeira vez, que 

por intermédio do representante da província do Ceará Dr. Marco Antonio Macedo, discutia a 

navegabilidade do Rio São Francisco desde a vila Boa Vista e desembocando no riacho dos 

Porcos.  

 Mas, em contrapartida, em 1913 o Deputado Federal Eloy de Sousa e o engenheiro 

Arrojado Lisboa diretor do DNOCS, se posicionaram contra, pois afirmaram que a 

transposição pudesse ser um desastre para o  Rio São Francisco , sendo que o deputado Eloy 

cita em seus relatos que a idéia de transposição é uma situação constrangedora e lunática, sem 

segurança técnica que assegurasse a integridade do  Rio São Francisco. (GALINDO, 1989). 

 O Dr. José Américo de Almeida, que em depoimento na câmara dos deputados, 

defendeu a construção de um canal saindo da cachoeira de sobradinho em direção ao rio 

Moxotó, com o propósito de que este projeto poderia beneficiar a irrigação e melhorar a vida 

das comunidades ribeirinhas, todavia, o mesmo se manifesta citando que ― não fazer a ligação 

de canais ou transpor as águas do rio seria uma sentença de morte para os flagelados das áreas 

semi-áridas existentes no Nordeste do Brasil. 

 A partir de então, vários projetos e incentivos por parte de técnicos e do governo 

foram incluídos, tendo sempre como objetivo central a transposição das águas da Bacia do 

Rio São Francisco para as regiões com carência hídrica no Nordeste semiárido. Dessa forma, 

a área de abrangência do Projeto cobria a parte setentrional do ―Polígono das Secas‖, como o 
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perímetro das áreas semiaridas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco, posto que, estas áreas possuem já projetos de barragens alimentados pelos rios 

Jaguaribe, Apodi, Piranhas-Açu, Pirangí e Choró.  

 O DNOCS propôs o projeto para captação d’água após a barragem de sobradinho nas 

imediações de Cabrobó (divisa entre Bahia e Pernambuco), tendo-se o cuidado para que ao 

longo de 5 anos esta retirada de água não ultrapasse 3% da vazão do  Rio São Francisco. Após 

esta tomada d’água todo o perímetro traçado para a transposição seria feita por declividade e 

por adutoras, chegando a bacia do rio Jaguaribe, já entre os estados de Pernambuco e Ceará 

auxiliados por barragens já existentes, deste ponto em diante todos os rios serviram como 

canais de escoamento para alimentar outros canais e outras barragens.  

Tabela 1 – Repartição de água doce transferida do Rio São Francisco   
ÁREAS BENEFICIADAS 

 

 

ÁGUAS (10.9m3) TRANSFERIDAS (%) 

Jaguaribe 0,5 5,3  

Apodi 3,2 34,0 

Piranhas 2,8 29,8 

Várzeas de Sousa 0,3 3,2 

Cariri/reservatórios de jusante 1,6 17,0 

Brígida 0,8 8,5 

Terra Nova 0,2 2,2 

Total 9,4 100,0 

Fonte: DNOCS. Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Fundação Joaquim Nabuco 

(1989). 

 

 

A retirada de água para repartição das águas transferidas ficaria conforme demonstrada 

na Tabela 1, a distribuição da água seria maior do Apodi 3,2 (10.
9
m

3
) e Piranhas 2,8 (10.

9
m

3
), 

justificados pela maior demanda hídrica e pelos grandes projetos de irrigação já existentes 

nestas bacias, assim como, a Bacia do Rio do Peixe afluente do Rio Piranhas, banharia a 

região das várzeas de Sousa muito utilizada em projetos de irrigação com produção agrícolas 

(existência de cooperativas agrícolas de fruticultura), ou seja, as águas iriam banhar terras 

públicas e privadas, incluindo neste contexto as terras agricultáveis nas bacias dos rios Pontal 

e Garças no estado de Pernambuco.  

 A região de destino das águas transportadas de acordo com o projeto do DNOCS, as 

áreas beneficiadas seriam as principais bacias; do rio Jaguaribe, Apodi e Piranhas-Açú que 

integram o conjunto territorial chamado de sertão norte com produção de gado, algodão e 

lavouras de subsistência. 
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 Com relação às áreas favorecidas pelo sistema de irrigação o projeto caracterizou as 

áreas de várzeas e os tabuleiros com seus respectivos municípios, onde estes tinham o 

máximo de superposição da superfície municipal e das manchas representadas. As áreas 

seriam de acordo com o Projeto do DNOCS contempladas com a Transposição do Rio São 

Francisco, é interessante analisarmos que os dados fornecidos nesta analise é do trabalho da 

equipe de pesquisadores com parceria entre a Fundação Joaquim Nabuco,  FUNDAJ e o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. 

O Projeto de Transposição do rio São Francisco agora chamado de Integração de 

Bacias do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional é um grande 

o projeto, tem como objetivo central assegurar a oferta de água em 2025 para cerca de 12 

milhões de nordestinos. A proposta do projeto já em execução é abastecer pequenas, médias e 

grandes cidades da região semi-árida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte.
27

 (FIGURA 6) 

 
        Figura 6 -  Perfil Topográfico do Projeto de Integração de Bacias do Rio Francisco 

        Fonte: GOVERNO DO BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.    

(2009) 

 

                                                           
27

 Muitas discussões e conflitos existentes quando da implantação de um projeto de transposição está para 

acontecer surge possivelmente do significado dos termos do titulo dos projetos. O termo Transposição foi 

interpretado de várias formas e as mais citadas foram entendidas pelos leigos que será retirada, do quanto será 

retirada ou uma será apenas uma parte significante que possa ocasionar o estresse do rio ou escassez de uma 

foram geral das águas do manancial. Em pesquisa feita em vários dicionários  renomados o termo transpor ou 

transposição pode também ser sinônimo de: Passar além, atravessar, exceder, ultrapassar, inverter a ordem. Na 

totalidade cuidados com títulos deve ser levado em consideração no momento da divulgação de projetos de 

grandes magnitudes, isso pode gerar conflitos de grande escala, capaz de atingir muitos setores dentre eles 

aqueles que são significativos para a humanidade como água para beber, plantar, criar e abastecer. 
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A integração do rio São Francisco às bacias dos rios temporários do Semiárido será 

possível com a retirada contínua de 26,4 m³/s de água, o equivalente a 1,4% da vazão 

garantida pela barragem de Sobradinho (1850 m³/s) no trecho do rio onde se dará a captação. 

Este montante hídrico será destinado ao consumo, da população urbana de 390 municípios do 

Agreste e do Sertão dos quatro estados do Nordeste Setentrional. Nos anos em que o 

reservatório de Sobradinho estiver vertendo, o volume captado poderá ser ampliado para até 

127 m³/s, contribuindo para o aumento da garantia da oferta de água para múltiplos usos.
28

 

O PISF com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional  prevê a construção de 

dois canais: o Eixo Norte que levará água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e 

Rio Grande do Norte e o Eixo Leste que beneficiará parte do sertão e as regiões agreste de 

Pernambuco e da Paraíba.  

O Eixo Norte, a partir da captação no rio São Francisco próximo à cidade de Cabrobó 

– PE,  percorrerá cerca de 400 km, conduzindo água aos rios Salgado e Jaguaribe, no Ceará; 

Apodi, no Rio Grande do Norte; e Piranhas-Açu, na Paraíba e Rio Grande do Norte. Ao 

cruzar o estado de Pernambuco este eixo disponibilizará água para atender as demandas de 

municípios inseridos em 3 sub-bacias do rio São Francisco: Brígida, Terra Nova e Pajeú. Para 

atender a região do Brígida, no oeste de Pernambuco, foi concebido um ramal de 110km de 

comprimento que derivará parte da vazão do Eixo Norte para os açudes Entre Montes e 

Chapéu. (FIGURA 7) 

Projetado para uma capacidade máxima de 99 m³/s, o Eixo Norte operará com uma 

vazão contínua de 16,4 m³/s, destinados ao consumo humano. Em períodos recorrentes de 

escassez de água nas bacias receptoras e de abundância na bacia do São Francisco 

(Sobradinho vertendo), as vazões transferidas poderão atingir a capacidade máxima 

estabelecida. Os volumes excedentes transferidos serão armazenados em reservatórios 

estratégicos existentes nas bacias receptoras: Atalho e Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro 

Gonçalves, Santa Cruz e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte; Engenheiro Ávidos e São 

Gonçalo, na Paraíba; e Chapéu e Entre Montes, em Pernambuco. 
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            Figura 7 – Mapa do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Francisco 

Fonte: GOVERNO DO BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACONAL    

(2008) 

 

O Eixo Leste que terá sua captação no lago da barragem de Itaparica, no município de 

Floresta – PE, se desenvolverá por um caminhamento de 220 km até o rio Paraíba – PB, após 

deixar parte da vazão transferida nas bacias do Pajeú, do Moxotó e da região agreste de 

Pernambuco. Para o atendimento das demandas da região agreste de Pernambuco, o projeto 

prevê a construção de um ramal de 70 km que interligará o Eixo Leste à bacia do rio 

Ipojuca.
29

 

Previsto para uma capacidade máxima de 28 m³/s, o Eixo Leste funcionará com uma 

vazão contínua de 10 m³/s, disponibilizados para consumo humano. Periodicamente, em caso 

de sobras de água em Sobradinho e de necessidade nas regiões beneficiadas, o canal poderá 

funcionar com a vazão máxima, transferindo este excedente hídrico para reservatórios 

existentes nas bacias receptoras: Poço da Cruz, em Pernambuco, e Epitácio Pessoa 

(Boqueirão), na Paraíba. 

Os eixos de integração foram concebidos na forma de canais de terra, com seção 

trapezoidal, revestidos internamente por membrana plástica impermeável, com recobrimento 
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de concreto. Nos trechos de travessia de rios e riachos serão construídos aquedutos, sendo 

previstos túneis para a ultrapassagem de áreas com altitude mais elevada.  

Para vencer o desnível do terreno entre os pontos mais altos do relevo, ao longo dos 

percursos dos canais, e os locais de captação no rio São Francisco, serão implantadas 9 

estações de bombeamento: 3 no Eixo Norte, com elevação total de 180m, e 6 no Eixo Leste, 

elevando a uma altura total de 300m. Ao longo dos eixos principais e de seus ramais, serão 

construídas 30 barragens para desempenharem a função de reservatórios de compensação, 

permitindo o fluxo de água nos canais mesmo durante as horas do dia em que as estações de 

bombeamento estejam desligadas (as bombas ficarão de 3 a 4 horas por dia desligadas para 

reduzir os custos com energia). 

Com o PISF, os grandes açudes (Castanhão – CE, Armando Ribeiro Gonçalves – RN, 

Epitácio Pessoa – PB, Poço da Cruz – PE e outros) do Nordeste Setentrional passarão a 

oferecer uma maior garantia para o fornecimento de água aos diversos usos das populações. 

Nos estados beneficiados com o projeto, vários sistemas de distribuição estão operando, 

encontra-se em obras ou estão em fase de estudos, com o objetivo de levar água destes 

reservatórios estratégicos para suprir cidades e perímetros de irrigação. 

No estado do Ceará, o sistema de reservatórios que abastece a Região Metropolitana 

de Fortaleza – RMF (açudes Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião) já está interligado ao rio 

Jaguaribe através do Canal do Trabalhador (capacidade de 5 m³/s). Em função da necessidade 

de se levar mais água da bacia do Jaguaribe para a RMF, o Governo do Estado está 

construindo o Canal da Integração (capacidade de 22 m³/s), interligando o açude Castanhão às 

bacias do Banabuiú (maior afluente do rio Jaguaribe).  

No estado do Rio Grande do Norte, o açude Armando Ribeiro Gonçalves é 

responsável pelo abastecimento de uma grande quantidade de municípios das bacias do 

Piranhas-Açu, Apodi e Ceará-Mirim através de 4 grandes sistemas adutores que estão em 

operação: Adutora de Mossoró, Adutora Sertão Central / Cabugi, Adutora Serra de Santana, 

Adutora do Médio Oeste. Encontra-se em fase de projeto, a Adutora do Alto Oeste que 

atenderá a maior parte dos municípios da bacia do Apodi, captando água no açude Santa Cruz, 

outro reservatório de recepção das transferências hídricas  do Projeto São Francisco. 

No estado da Paraíba, o Eixo Leste do Projeto São Francisco almeja o aumento da 

garantia da oferta de água para os vários municípios da bacia do Paraíba, atendidos pelas 

adutoras do Congo, do Cariri, Boqueirão e Acauã. O Eixo Norte possibilitará o abastecimento 

seguro de diversos municípios da bacia do Piranhas, atendidos por sistemas adutores tais 
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como Adutora Coremas / Sabugi e Canal Coremas / Souza.
30

 As discussões nestes ambiente 

esta causando inquietações quanto a quem deverá ter o direito as águas transportadas, Foi 

verificado que em varias destas localizadas informações sobre este projeto ainda são 

insuficientes. 

No estado de Pernambuco, os Eixos Norte e Leste, ao atravessarem o seu território, 

servirão de fonte hídrica para sistemas adutores existentes ou em projeto, responsáveis pelo 

abastecimento de populações do Sertão e do Agreste: Adutora do Oeste, Adutora do Pajeú, 

Adutora Frei Damião e Adutora de Salgueiro. O Projeto de Integração do Rio São Francisco é 

a mais importante ação estruturante, no âmbito da política nacional de recursos hídricos, tendo 

por objetivo a garantia de água para o desenvolvimento sócio-econômico dos estados mais 

vulneráveis às secas (Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco). Neste sentido, ao 

mesmo tempo em que garante o abastecimento por longo prazo de grandes centros urbanos da 

região (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, João Pessoa) 

e de centenas de pequenas e médias cidades inseridas no Semiárido.   

Ao interligar os açudes estratégicos do Nordeste Setentrional com o rio São Francisco, 

o projeto irá permitir 
31

 algumas mudanças no contexto do abastecimento e na resolução de 

problemas sociais tais como no Estado do Ceará a redução do conflito existente entre a bacia 

do Jaguaribe e as bacias Metropolitanas, em função do progressivo aumento das 

transferências de água para o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza que possui 

uma disponibilidade hídrica per capita de apenas 90 m3/hab/ano.  

    No Estado do Rio Grande do Norte conflitos existentes na Bacia do Piranhas-Açu, são 

entre usuários de água causados pela forma de destinos dos diversos usos. No estado da 

Paraíba os conflitos são nítidos em duas bacias a do Piranhas-Açu, e da Bacia do Paraíba,  

causados pelos diversos usos e tendo como umas das conseqüências o estrangulamento do 

desenvolvimento sócio-econômico de Campina Grande, um dos maiores centros urbanos do 

interior do Nordeste (cerca de 400 mil habitantes). (AESA, 2006) 

No Estado de Pernambuco O Projeto de Integração, também, terá um grande alcance 

no abastecimento da população rural, quer seja através de centenas de quilômetros de canais e 

de leitos de rios perenizados, quer seja, por intermédio de adutoras para o atendimento de um 

conjunto de localidades.  
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De acordo com os dados do Ministério da Integração Nacional (2009) tanto no eixo 

norte quanto no eixo leste tem grandes contingentes populacionais, mas o eixo norte se torna 

mais
32

 representativo devido a maior quantidade de habitantes por bacias, como é o caso da 

bacia do rio Jaguaribe/metropolitana com 32 municípios, tem um contingente populacional 

de
33

 4.272.936 habitantes, e demanda hídrica de 9,35m
3
/s e que será disponibilizada 7,35 m

3
/s 

de água para suprir as necessidades dessa bacia. Já a bacia Terra Nova/Pajeú com 8 

municípios tem um contingente populacional de 130.899 habitantes terá demanda de 0,23m
3
/s 

e uma disponibilidade hídrica de 0,23m
3
/s, sendo a menor captação de água advinda do 

projeto de integração de bacias. (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – População Atendida e Vazão Disponibilizada pelo PISF em (2025) 

 

                       Fonte: GOVERNO DO BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO   

NACIONAL. Disponível em: 

http://www.integracao.gov.br/saofrancisco/integracao/index.asp. Acesso em: 

20 maio 2009. 

 

Estas são as maiores informações sobre o atual Projeto de Integração do Rio São 

Francisco – PISF – 2025, a seguir, serão tratados problemas e conflitos gerados pela 

implantação deste projeto, no que concerne a Gestão da Água e em especial da Gestão social 

da água, todavia, muitas opiniões se divergem e convergem por causa do projeto, mesmo com 
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tantos problemas de ordem social e de tramitação de processos, liberações, resoluções e 

estudos de impactos ambientais a obra iniciada em 2006 está em fase de andamento.  

 

3.3 OS CONFLITOS NA GESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO SÃO FRANCISCO  

 

Muitos conflitos existiram no ato de divulgação do projeto e também no andamento 

das suas atividades em todos os estados que contemplam o mesmo, todavia, a maioria dos 

conflitos são de ordem social, econômica e ambiental, sendo, portanto os de ordem social o 

mais agravante, pois se configura nas atividades exercidas por populações ribeirinhas que 

desenvolvem atividades diversas as margens do rio São Francisco, da desconfiança, da perda 

de vida do rio, como também, seu assoreamento e redução do potencial hídrico, quem será de 

fato beneficiado, quais os estudos seriam feitos, licenças de outorga, entre outros, são as 

maiores indagações. 

Problemas entre poder público, ONG’s, comunidades locais e entidades religiosas, 

levaram o Governo Federal a marcar audiências públicas e ouvir; comitês de bacias 

hidrográficas, técnicos, instituições de ensino, com o fim de alcançar um consenso sobre a 

transposição das águas, mas os entraves são de diferentes vetores entre eles: a questão 

ambiental (impactos) e a condição atual em que se encontra o rio; o vetor social 

(sobrevivência da população ribeirinha); e o último; os interesses econômicos – os 

agronegócios no vale do rio. 

O que os defensores do rio São Francisco contestavam sobre a integração de bacias era 

a transparência da gestão dos recursos hídricos, no âmbito das diretrizes do destino das águas 

nas bacias hidrográficas. Importante lembrar, que como descrito em capítulos anteriores, a 

bacia hidrográfica é um instrumento de gestão e planejamento territorial e dessa forma ela 

reúne representantes da sociedade civil, governos e usuários de água – é, basicamente, um 

exercício de lidar com demandas e interesses diversos, em busca de um caminho sustentável 

que permita promover usos múltiplos, além de garantir a quantidade e qualidade de água para 

a manutenção e integridade dos sistemas aquáticos e da vida no entorno dos corpos d’água. 

Por esta inquietação e procurando esclarecer e direcionar a forma mais correta de 

explicar para que serve a integração de bacias, esta situação provoca conflitos. O que se 



3. O NORDESTE BRASILEIRO NO CONTEXTO DA ÁGUA DOCE »  71 

 

descreve como conflito?
34

 Para o filósofo Aristóteles, o conceito de conflito parte do 

momento que tentamos entender as relações e em suma as relações sociais. Por este motivo 

todas as mudanças de atitudes e de comportamento, geram um tipo de conflito que pode ser a 

curto, médio ou longo prazo, isso vai depender da magnitude das ações que envolvem os fatos 

os quais os indivíduos ou comunidades se referem. (CAMPOS, 1996). 

O conflito se caracteriza quando no interesse por determina causa ou coisa, se instala a 

rejeição, a exclusão estas por um todo parte das relações sociais, entre pessoas, grupos de 

indivíduos, comunidades e de pessoas para pessoa, posto que, os conflitos vêm das relações 

como se descreve que o  conflito, a exclusão, são relações, pois ninguém pode discutir 

(brigar) sozinho, se há exclusão, há alguém, que inclui, e alguém que é excluído. A percepção 

da relação
35

 é, pois, um percepção dialética, percepção de que algumas coisas ― necessitam‖ 

de outras para serem elas mesmas (CAMPOS, 1996).  

Nesse sentido parafraseando esta teoria exposta, o conflito ocorre, no entanto, por 

reunir muito mais incógnitas do que parece, e estas variantes são fontes adormecidas de 

desavenças que costumam aparecer na forma de conflitos. Na teoria da psicologia social ou do 

psicossocial, aprende-se que as respostas acontecem por que as perguntam que movimentam 

em busca de respostas. Na práxis do processo construtivo das resoluções as perguntas, 

procuram respostas nos conflito da gestão dos recursos hídricos e em especial da gestão social 

da água. Dessa forma, na psicologia social, o autoconceito dar idéia complexa e multifacetada 

do eu, estes são processos resultantes da interação social como um todo.  

Assim, vários artigos que descrevem sobre a integração de bacias e em especial da 

bacia do rio São Francisco foram destacadas neste texto incluindo, os conflitos e as relações 

sociais, como um processo de discussão construído nas relações sociais e no cotidiano das 

pessoas (comunidade), na percepção e no cognitivo.  

A percepção concomitantemente com o cognitivo são sensores ao ser humano e, nesse 

sentido, a água tem sido um nexo entre a necessidade de usá-la para sobrevivência da 

sociedade e do poder capitalista que a mesma têm, isso faz com que surjam cada vez mais 
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problemas entre a sociedade e Governo federal na execução do projeto de interligação da 

bacia do rio são Francisco. É nesse processo de inquietação existente entre a posição do 

Governo Federal frente ao projeto de interligação de bacias, e as teorias contrárias à 

comunidade são transcritos a seguir;   

O risco final é que, atravessando acidentes geográficos consideráveis, como 

a elevação da escarpa sul da chapada do Araripe -com grande  gasto de 

energia!-, a transposição acabe por significar apenas um canal tímido de 

água, de duvidosa validade econômica e interesse social, de grande custo, e 

que acabaria, sobretudo, por movimentar o mercado especulativo, da terra e 

da política. No fim, tudo apareceria como o movimento geral de 

transformar todo o espaço em mercadoria. (AB’SABER, 2009). 

O autor não se limita a apenas discutir a gestão e destino das águas, mas, sobretudo, as 

questões e ordem da gestão social imbricadas nesta análise. Todavia, a posição tomada pelo 

mesmo é adversa ao projeto atual pelas colocações feitas sobre o tema exposto. 

Na visão religiosa e defesa da terra e da água; 

Estou desde o dia 26 de setembro de 2005, dia do aniversário de São 

Francisco, em jejum e oração permanente. Estou em Cabrobó, Pernambuco, 

às margens do Rio São Francisco, numa capela dedicada a São Sebastião. 

Minha disposição, amadurecida e lúcida, é de dar a minha vida pela vida do 

Rio São Francisco e de seu Povo, contra o projeto de transposição e em 

favor de soluções verdadeiras e sustentáveis para a região semi-árida.  

Meu gesto é o último recurso que me resta para fazer o Governo Federal 

desistir desta obra insana e mentirosa, que é a transposição. Minha luta é 

também pelo sagrado direito de vocês a ter água boa e vida digna. Não é de 

maneira nenhuma um gesto contra vocês. 
36

 

A colocação de professores e pesquisadores é a seguinte; 

 
Para os críticos, o projeto de R$ 4,5 bilhões, que deverá comprometer 

grande parte dos recursos públicos em muitos anos no NE, no mínimo não 

deve ser considerado prioritário porque vai manter o quadro da seca 

inalterado. As águas desviadas vão passar distante da grande maioria da 

população rural do sertão atingida pela seca, e, em contrapartida, vão irrigar 

em condições economicamente desfavoráveis regiões onde já se encontram 

os maiores reservatórios. Hoje, no Nordeste, não se cobra pela água bruta. 

A realidade atual é que os custos da água para os usuários dizem respeito 

apenas ao bombeamento da fonte de suprimento até a área agrícola. Com a 

transposição, ao contrário, vai se pagar muito caro pelo uso da água 

transposta. O custo da água será, no mínimo, 5 a 6 vezes maior do que os 

valores atualmente praticados na Região. Esse fato deverá restringir 

bastante a inserção dos produtos hidro-agrícolas das bacias receptoras no 

mercado globalizado, atual e futuro, extremamente competitivo. Nesse 
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sentido, é um projeto economicamente inviável, um verdadeiro ―presente de 

grego‖ para a população dos estados receptores 
37

 

 Na questão da transposição do Rio São Francisco, os possíveis impactos e 

a defesa do meio ambiente têm servido de escudo para o cinismo de 

políticos, de parte da imprensa e de outras pessoas que defendem seus 

próprios interesses - políticos ou não - ou os interesses de outrem. O 

homem sempre foi e sempre será o maior agressor da natureza, seja por 

necessidade de sobrevivência, seja por cobiça. No Nordeste brasileiro não é 

diferente, sendo a caça, o comércio de aves e de outros animais silvestres, 

além do desmatamento indiscriminado, reflexo da falta de opção econômica 

da população do sertão. O maior impacto ambiental da transposição será a 

felicidade de cerca de 12 milhões de cidadãos e todas as conseqüências 

positivas para a preservação do meio ambiente no âmbito de seus 

territórios. 
38

 

 

 O que se observa é uma infinidade de colocações pró-projeto como descrita pelo 

governo federal e os que são antítese a integração da bacia do rio São Francisco representadas 

por entidades da sociedade civil, comunidade universitária, comunidade de ribeirinhos, 

comunidades religiosas, ONG’s e usuários de uma forma geral. Nestes relatos a discussão do 

projeto alcançou o mundo nacional e internacional sobre as discussões da integração de 

bacias, como visto no Programa WWF International. Pipedreams? Interbasin water transfers 

and water Shortages. Global Freshwater Programme, que destaca em escala mundial a 

questão da integração da bacia do rio São Francisco. Isso explica que a dimensão do projeto 

ora em execução, atingiu um formato baseado na dimensão da gestão social da água com 

quatro vetores: o social, o ecológico, o político e o econômico.    

 Esta alusão ao projeto de integração de bacias do rio São Francisco, foi tratada neste 

capítulo, com o intuito de aportar a dimensão da gestão social da água, posto que, a percepção 

da água, a reflexão, a consciência dos múltiplos usos da água, entre outras questões, faz parte 

da discussão de que, mais uma vez a água e seus devidos fins de consumo é tratada nesta 

análise, como uma nova cultura da água, um novo tipo de debate da gestão da água que 

sublima e resulta na gestão social da água. 

 Parafraseando todas as citações anteriores percebe-se que a bacia hidrográfica e a 

gestão social são indissociáveis e que se complementam. Eis o ponto de análise que firma o 

conceito da bacia ser uma unidade de planejamento onde usuários (atores) e as feições 

naturais (objetos) fazem parte da análise conjuntural do espaço geográfico, espaço este tido 
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como único onde as interrelações sociais se misturam as ambientais, econômicas e políticas. 

Neste sentido a relação homem-natureza ou sociedade-natureza é trata quando. 

A sociedade se configura como um ente social complexo e sua organização interna 

se assenta em um conjunto de ligações e relações fundamentadas no trabalho. Por 

sua vez esse trabalho encontra-se vinculado aos processos de transformação da 

natureza pelo homem. Aqui surge um ponto fundamental da discussão, ou seja, 

como se processam as relações entre os homens concretos nos diversos modos de 

produção, uma vez que a forma como os homens vão se relacionar com a natureza 

vincula-se ao modo como os homens se relacionam entre si. (SANTOS, SOUZA e 

SILVEIRA, 1997).  

 

 Nesse sentido, a unidade da bacia hidrográfica na discussão da integração de bacia do 

rio São Francisco é destacada, quando a mesma se apresenta com unidade também de 

planejamento. Observamos frente a análise geográfica que a bacia se tornou um território que 

posteriormente terá um novo recorte espacial, composto por novas ações e relações de poder. 

Por outro lado, haverá após a integração dessa bacia com outras que estão localizadas no eixo 

norte e no eixo leste um novo cenário de gestão das águas.  

De início a discussão da integração da bacia do rio São Francisco era de ordem técnica 

e mercadológico tendo a água como um bem de ordem capital, hoje, se percebe que as 

indagações despertaram no mundo social uma visão mais centrada na água e seu destino, 

posto que, esta menção é uma discussão de gestão social da água. 

 Diante dos fatos expostos, a presença humana (social) como instrumentos de ator 

participante ativo, das discussões da melhor forma de gestão da água. Noutro modo, esta 

questão de percepção de valores e de sentimentos em relação à água, é destacada nas atitudes, 

valores, ações que parte de uma reflexão causada pelo medo.  

Nesse sentido, a nova ordem que se instala na gestão dos recursos hídricos na bacia do 

rio São Francisco, perfaz em uma análise marcada pela participação social divididas em 

classes. Estas, portanto são as representações formadas pela sociedade civil, usuários e 

gestores e, que estão também no bojo das discussões da gestão da água na bacia. Na gestão 

dos recursos hídricos há de certa forma uma tomada de poder voltada para a reterritorilização 

da água como é o caso da integração de bacias, a exemplo da bacia do rio São Francisco. 

A perspectiva de gestão do território, gestão da água e gestão social da água pode ser 

explicada a seguir; 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 

usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 

A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
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território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida. O território em si não é uma 

categoria de análise em disciplinas históricas, como a Geografia. É o 

território usado que é uma categoria de análise. Aliás, a própria idéia de 

nação, e depois a idéia de Estado Nacional, decorrem dessa relação tornada 

profunda, porque um faz o outro, à maneira daquela célebre frase de 

Winston Churchill: ―primeiro fazemos nossas casas, depois nossas casas 

nos fazem‖. Assim é o território que ajuda a fabricar a nação, para que a 

nação depois o afeiçoe. (SANTOS, 1999, p 7-13) 

 

 Quando o território se reparte em vários papéis, e ocorre um recorte espacial este pode 

ser também trabalhado de acordo com a necessidade ora vigente e que complementem e 

satisfação o anseio dos elementos. Neste caso, nas bacias hidrográficas e se tratando da bacia 

do rio são Francisco, as comunidades e instituições civis organizadas, podem aplicar a melhor 

forma de sustentabilidade do espaço territorial. Isto explica que dois elementos importantes 

como o homem e a natureza e suas peculiaridades individuais, ao final, quando juntos se 

interagem na relação homem-natureza, pessoas – coisas.  

 Noutro modo, o território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 

paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. (SANTOS, 1999). 

 Além disso, há a (re)produção do espaço, tanto territorial quanto social nas bacias 

hidrográficas e nesse ponto podemos teorizar a discussão;  

A produção social do espaço dentro do contexto apresentado, atividades 

industriais, agrícolas etc. vão orientar uma apropriação e uso particular dos 

recursos ambientais por parte de frações de determinadas classes sociais, 

estando entre esses recursos a água. Tal orientação, contendo em si uma 

forma de apropriação e aproveitamento desses recursos, redunda em 

conflitos. Portanto, é no âmbito do campo de forças econômico-políticas 

atuantes nas formações sócio-espaciais que se encontra a compreensão 

desses conflitos. O momento histórico atual assinala dois fenômenos 

presentes na produção social do espaço. O primeiro está relacionado à 

unicidade da técnica, que não obstante algumas variações quanto à sua 

complexidade, se distribui em todos os lugares do mundo. O segundo diz 

respeito à unicidade da mais valia, que atinge todos os cantos do mundo 

através das firmas e bancos transnacionais. (SANTOS, 1999) 

 

 As duas alusões a questão do espaço são tomadas por vertentes de discussão espacial 

diferentes. A primeira analisa o espaço como espaço social utilizado na análise das bacias 

hidrográficas e da participação social na mesma. Este ponto em destaque perfaz que nessa 

repartição espacial, ocorre a geração de conflitos intra-sociais baseados nas questões da 

política e da economia local, e se funde na teoria do poder como se explica na definição de 

território. 
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As colocações também vão de encontro a questão de custos e aplicações do projeto 

frente à gestão e aplicabilidade do mesmo como se observa a seguir; 

 

Com o investimento previsto de cerca de 5 bilhões de reais, o Projeto de 

Integração visa inserir, ainda mais, a região Nordeste na Divisão 

Internacional do Trabalho. A região de influência dos eixos de transposição 

Norte e Leste, funcionará por uma racionalidade exclusiva do valor de troca 

em detrimento do valor de uso, transformando-se, assim, em mais um 

espaço da ―globalização‖. Verifica-se, assim, que a forma de atuação, 

intervenção nas bacias hidrográficas não difere do processo geral de 

apropriação e propriedade e do ideário do desenvolvimento entendido como 

progresso. Essas intervenções são analisadas como se formassem um 

circuito fechado do empreendimento que se pretende implantar. 
(RODRIGUES, 2009) 

 

Outro ponto de abordagem importa neste contexto está na práxis do processo em que a 

as classes sociais não tem o mesmo nível de informações sobre as questões relacionadas com 

as sustentabilidade hídrica, a maioria reconhece apenas a palavra ―sustento‖, e, quando as 

discussões sobre a retirada deste ameaça o seu cotidiano e sua geração futura, surge o que 

entendemos por atitude, ou tomada de atitude, foi o que aconteceu com os conflitos causados 

pela integração de bacias do rio São Francisco.  

Para exemplificar estas ações de conflitos no território brasileiro, no sul do país a 

integração de bacias do complexo da bacia do Guandu, gerou problemas causados pela 

retirada da água excessiva para energia elétrica com fins de abastecimento d’água. Isto causou 

conflitos entre a população que já utilizava a água para diversos fins e que também já sofria 

com o fenômeno El Niño que estava causando secas e baixando o nível do reservatório. Nesse 

sentido não iremos nos atender mais as exemplificações de conflitos de integração de bacias e 

de domínio sobre as águas. É importante destacar que quando estes fatores surgem há nas 

bacias hidrográficas uma transformação espacial que envolve vários processos dentre eles os 

de relações econômicas e políticas, de ordem técnica e administrativa. 

Assim, em destaque está a concepção espacial social e suas interrelações de poder e de 

domínio sobre a água e seus devidos fins. Contudo, não há como negar a participação efetiva 

da sociedade civil nos projetos de veiculação hídrica a exemplo da bacia do rio São Francisco 

e de outros citados nestes relatos. As práticas acionam o desejo de efetivar a idéia de ser com 

a idéia de acontecer e se realizar, posto que, coube a execução do projeto de integração do rio 

São Francisco vivenciar estes fatos gerados pela participação da população (comunidades) na 

gestão social da água, como se observa a seguir; 
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São práticas espaciais, isto é, um conjunto de ações espacialmente 

localizadas que impactuam diretamente sobre o espaço, alterando-o no todo 

ou em parte ou preservando-o em suas formas e interações espaciais. 

Resultam dos diversos projetos, também derivados de cada tipo de 

sociedade, que são engendrados para viabilizar a existência e a reprodução 

de uma atividade ou de uma empresa, de uma cultura específica, etnia e 

religião, por exemplo, ou a própria sociedade como um todo. As práticas 

espaciais são ações que contribuem para garantir os diversos projetos. São 

meios efetivos através dos quais objetiva-se a gestão do território, isto é, a 

administração e o controle da organização espacial em sua existência e 

reprodução. (SOUZA JÚNIOR, 2004) 

 

 As práticas descritas pelo autor aperfeiçoam a magnitude que pode causar qualquer 

tipo de planejamento regional, aplicado a gestão dos recursos hídricos e que estas práticas 

sociais modificam, dividem e segregam territórios, onde já existe uma prática agrícola 

implantada ou em fase de implantação. A comunidade passa a se interessar pelo assunto 

principalmente por que os mesmo já conhecem o valor que a água tem para a região que ora 

ocupam sejam estas em zonas rurais ou urbanas. Desse modo, surge uma indagação: Como a 

comunidade se apresenta e tem valor frente a projetos de grande amplitude econômica e social 

como é o de Integração de bacias do rio São Francisco? 

Para o filósofo alemão Ferdinand Tonnies, a comunidade é uma associação que se dá 

na linha do ser, isto é, por uma participação profunda dos membros no grupo, onde são 

colocados em comum relações primárias, como o próprio ser, a própria vida, o próprio 

conhecimento mútuo, a amizade, os sentimentos. (CAMPOS, 1996). Outro ponto em destaque 

são as teorias marxistas do ponto de vista em que as relações sociais e o capitalismo se 

entrelaçam, esta situação está conflitando a sustentabilidade ambiental que engloba (povo, 

estado e soberania) na discussão da relação sociedade/poder/capitalismo.   

Para Max o tipo de vida em sociedade é aquela que é ―chamado pelo none‖, ou seja, 

―chamado pelo nome‖ significa uma vivência em sociedade onde a pessoa, além de possuir 

um nome próprio, isto é, além de conseguir uma identidade e singularidade, tem possibilidade 

de participar, de dizer sua opinião, de manifestar seu pensamento, de ser alguém. 
39

 

Enquanto se pensar em território nas bacias hidrográficas como unidade de 

planejamento para a gestão territorial, a presença do poder ligando a água ao domínio do 
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território e a autonomia, implica dizer que, nas classes sociais o território estará presente em 

toda a espacialidade social – ao menos enquanto o homem também estiver presente.
40

 

 

3.4 A ÁGUA NO ESTADO DA PARAÍBA: GESTÃO, PLANEJAMENTO DISTRIBUIÇÃO 

E CONFLITOS  

 

 Apresentando uma geografia compartimentada na variação dos aspectos 

populacionais, culturais e naturais, o estado da Paraíba é um dos estados da federação 

brasileira com características peculiares ambientais homogêneas a outros estados nordestinos 

para este efeito serão apresentados uma síntese geográfica das características pertinentes ao 

tema em questão e que também abrange a relação sociedade/natureza.  

O IBGE (2002) apresenta o estado da Paraíba com 3,4 milhões de habitantes dos quais 

71% já vivem na zona urbana, em 2007, essa população ficou estimada em torno de 3.595.886 

habitantes, sendo considerado o quarto estado da região em contingente populacional, com 

um dos índices mais altos de urbanização. O contingente populacional ainda se distribui com 

razoável equilíbrio sobre as diversas regiões do território, que torna evidente o número 

considerável de cidades com população acima de 40 mil habitantes tais como: Patos, Santa 

Rita, Bayeux, Sousa, Guarabira, Cajazeiras, afora João Pessoa e Campina Grande, ambas com 

número de habitantes superior a 300 mil.  

Na evolução do crescimento demográfico o incremento anual em intervalos censitários 

mostra que a população paraibana apresenta um dos menores índices de crescimento, 

conforme se apresenta o Quadro 2. 

Quadro 2 – Índice de crescimento populacional do estado da Paraíba  

Censo População total % Urbana % Rural % 

1991 3.201.100 100,0 2.052.100 64,1 1.149.000 35,9  

1996 3.305.616 100,0 2.261.986 68,4 1.043.630 31,6 

2000 3.436.718 100,0 2.441.633 71,0 995.085 29,0 

2007 3.595.886 100,0 * * * * 

   Fonte: IBGE (2007) 

   *Sem dados disponíveis. 
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transcenderiam as aspirações corporativas 
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O Quadro 2 destaca que mesmo com um crescimento significativo, não há uma 

grande discrepância entre os anos a respeito do crescimento populacional, isso se refere as 

mudanças muito singelas  e lentas no comportamento humano no estado. Dotado de um pólo 

industrial pouco produtivo, o estado tem procurado através de seus programas de 

desenvolvimento urbano e regional aprimorar atração de fluxo populacional. Desse modo, 

espera-se que com a modernização a oferta de emprego cresça e a geração de renda seja um 

atrativo. Neste sentido, os dados socioeconômicos destacam as melhores condições 

econômicas no estado afirmando que em 2006, se registrou um PIB de R$ 19,953 bilhões. 

Em termos setoriais a participação é resultado de projetos ligados a: Agropecuária: 7,19%; 

Indústria: 22,0% e Serviços: 70,81%. Em 2006, o crescimento da economia foi de 7,19%. 

(IDEME/PB, 2006).   

No tocante a zonas fisiográficas o estado da Paraíba está dividido em três zonas: a) 

Zona Litoral-mata; b) Zona do Agreste-Brejo; e c) Zona semi-árida, esta ultima é a que tem 

maior representatividade nesse estudo pelo simples fato de que a bacia em estudo esta nela 

inserida. A zona semi-árida no estado possui uma extensão territorial de 43.513,65 km
2
, 

representando 77,1% do total do estado, sendo esta de maior número absoluto de habitantes. 

Sua população, em 2000, era de 1.296.737 pessoas. Fazem parte dessa categoria os seguintes 

espaços: Mesorregião do Sertão Paraibano; Mesorregião da Borborema; e as terras do 

Planalto da Borborema, representadas pelas Microrregiões do Curimataú Ocidental e do 

Curimataú Oriental. Os indicadores dessa região mostram as dificuldades enfrentadas pela 

população local, dada à escassez relativa de recursos naturais que a caracteriza, ela apresenta 

a menor densidade demográfica entre as zonas geoeconômicas consideradas. (IDEME/PB, 

2006).  

 

3.5 A GESTÃO DA ÁGUA NO ESTADO DA PARAÍBA 

 

O estudo da gestão da água neste capitulo irá discorrer sobre a questão da água 

localizada no estado da Paraíba e em especial na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, no 

entanto, será avaliada nesse momento, a importância da água para as comunidades ligadas 

direta e indiretamente ao Rio do Peixe e da sub-bacia hidrográfica como um todo, que 

certamente, estas são responsáveis pelas mudanças de espacialidade nesse ambiente. 

A partir deste contexto há uma apreciação da gestão dos recursos hídricos no estado da 

Paraíba, em especial, para a sub-bacia do Rio do Peixe, em um primeiro momento serão 
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apresentadas as instâncias gerenciadoras das águas no estado, iniciando pela AESA - Agência 

Executiva da Gestão das Águas. E no segundo momento as áreas de atuação das gerencias das 

águas no estado. 

 A AESA constitui o órgão superior da gestão da águas no estado da Paraíba e, é a 

partir disto, que todas as diretrizes e trabalhos decorrentes nas bacias hidrográficas que 

atinjam gestão dos recursos hídricos seja tratada nesta Agência Executiva por trâmite legal, 

institucional e organizacional.  No que se refere aos aspectos legais, a AESA foi criada pela 

Lei n° 7.779, de 07/07/2005, sob a forma jurídica de uma Autarquia, com autonomia 

administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do 

Meio Ambiente - SECTMA. Conforme o Art. 3° da lei acima citada são objetivos da AESA; 

O gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais de domínio do 

Estado da Paraíba, de águas originárias de bacias hidrográficas localizadas em 

outros Estados que lhe sejam transferidas através de obras implantadas pelo 

Governo Federal e, por delegação, na forma da Lei, de águas de domínio da União 

que ocorrem em território do Estado da Paraíba.
41

 

 

    A gestão da água na AESA segue a mesma estrutura da instância federal se baseando 

na Constituição Federal do Brasil de 1988, na Lei Federal dos Recursos Hídricos Lei 9.433/97 

e na Agência Nacional da Água - ANA. Nesse contexto, observa-se que a gestão das águas no 

Brasil e nos estados da federação tem muitas atividades e diretrizes para sua execução, 

entretanto, quando se lê o art. 3
o 

da Lei n° 7.779, de 07/07/2005, percebe-se que a discussão 

em torno da sociedade e da água ainda não fica muito explicito nos objetivos propostos na 

legislação das águas no estado, dessa forma, cita apenas o termo gerenciamento sem explicitar 

os tipos de gerenciamento.   

Quando se verifica a estrutura organizacional da AESA, a mesma é técnica e funciona 

com gerenciamento-técnico-estrutural. Assim, tendo a água como seu foco principal, cabe o 

papel da sociedade na gestão social da água e nos órgãos de gestão técnica de esfera 

institucional (municipal, estadual e federal). Nesse ínterim, outro instrumento que entra nesse 

processo é o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SINGERH, criado através da Lei N° 6.308/1996, tem como finalidade a execução da Política 

Estadual de Recursos Hídricos e a formulação, atualização e aplicação do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos – PERH em consonância com os órgãos e entidades estaduais e 

municipais, em que há direta ou indireta da participação da sociedade civil organizada.  
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Nesse sentido, o SINGERH tem um papel importante na gestão social da água 

principalmente no item ―IV que trata da Gestão Participativa e Descentralizada, através dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas‖. No contexto dos aspectos institucionais a AESA ancora-se 

no – SIGERH e, este tem a seguinte composição:  

 
I – Órgão de Deliberação: Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH;  

II – Órgão de Coordenação: Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio 

Ambiente SECTMA;  

III – Órgão de Gestão: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 

Paraíba – AESA;  

IV – Órgãos de Gestão Participativa e Descentralizada: Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

 

Além das Leis e dos aspectos institucionais, o Art. 2° do Decreto N° 26.224, de 

14/09/2005, aprovou a Regulamentação e a Estrutura Básica da AESA com as seguintes 

competências: 
42

 

 
I – implantar e manter atualizado o cadastro de usuários dos recursos hídricos no 

Estado da Paraíba; 

II – analisar, instruir processos e emitir parecer sobre a licença de obras hídricas e 

de outorga de direito de uso dos recursos hídricos em corpos hídricos de domínio do 

Estado e, mediante delegação expressa, em corpos hídricos de domínio da União, 

observada a respectiva legislação; 

III – desenvolver campanhas e ações que promovam a regularização de usos e 

usuários dos recursos hídricos; 

IV – fiscalizar, com poder de polícia, a construção e as condições operacionais de 

poços, barragens e outras obras de aproveitamento hídrico, os usos dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos e da infraestrutura hídrica pública nos corpos de 

água de domínio estadual e, mediante delegação expressa, nos de domínio da União 

que ocorrem em território paraibano; 

V – operar, manter e atualizar a rede hidrometeorológica do Estado; 

VI – exercer as atividades de monitoramento e previsão do tempo e do clima, 

monitoramento dos usos dos recursos hídricos e de variáveis hidrológicas dos 

mananciais superficiais e subterrâneos do Estado; 

VII – implementar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado 

da Paraíba e, mediante delegação expressa, de corpos hídricos de domínio da União, 

observado o disposto na respectiva legislação, bem como arrecadar e aplicar receitas 

auferidas pela cobrança, exclusivamente, em ações destinadas às atividades relativas 

à gestão de recursos hídricos; 

VIII – exercer a gerência administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH, sob a supervisão do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, devendo seu regulamento ser baixado por Decreto 

do Chefe do Poder Executivo Estadual; 

IX – definir as condições e operar a infraestrutura hídrica, visando a garantir o uso 

múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos 

hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 

X – fomentar e apoiar a criação de entidades de usuários de água e comitês de bacias 

hidrográficas; 

XI - desenvolver ações de educação, capacitação e mobilização social, de 

conformidade com a sua área de atuação; 
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XII – elaborar o Relatório Anual sobre a situação dos recursos hídricos do Estado; 

XIII – executar as atividades e as ações necessárias para proteção e operação dos 

mananciais superficiais e subterrâneos, no âmbito do Estado da Paraíba, com vistas a 

assegurar a qualidade e a quantidade das águas naturais e outorgadas; e 

XIV – executar outras atividades correlatas.  

 

 

Observa-se nas competências que o item ―X – fomentar e apoiar a criação de entidades 

de usuários de água e comitês de bacias hidrográficas‖; e o item ―XI - desenvolver ações de  

educação, capacitação e mobilização social, de conformidade com a sua área de atuação‖; são 

os pontos mais próximos para a discussão da Gestão social da água no Estado, além disso, não 

podemos esquecer que a estrutura técnica dos órgãos de gestão é fomentada para uma gestão 

administração de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo a participação social como um 

fato ainda novo e de aprimoramento no meio técnico operacional, como aconteceu com a 

inclusão da Educação Ambiental e sua execução na área dos recursos hídricos que ainda esta 

em fase de aceitação junto ao gerenciamento e a sociedade. 

Nessa discussão existente entre a técnica e a sociedade na gestão dos recursos hídricos, 

destaca-se a seguir, uma menção ao gerenciamento dos recursos hídricos e ao social criando 

assim a sociotécnica.  

 

[...] a sociotécnica tem por objetivos enfatizar a necessidade de fazer dialogar o 

social e a técnica, face a complexidade, à heterogeneidade e a diversidade dos 

elementos que se combinam e se misturam num dado espaço geográfico de uma 

sociedade mais ampla formando um emaranhado de relações constitutivas das 

praticas e ações cotidianas dos atores da dinâmica territorial de uma bacia 

hidrográfica.(MACHADO, 2004).  

 

É neste contexto que a relação existente entre o poder público, o social e as leis 

institucionais se encontram e, também, é nesse momento que a gestão social da águas e aporta 

para melhor traçar os planos de gestão, tendo a sociedade como um dos maiores elementos 

centralizadora da gestão dos recursos hídricos. 

Como exemplo do comportamento técnico frente à gestão da água e encravando a 

sociedade, apresentamos um quadro analítico sobre o papel da AESA na gestão da água no 

Estado da Paraíba. De acordo com a visão da gerência técnica o que se tem a destacar na 

teoria se baseia no diálogo que aconteceu durante a pesquisa de campo em entrevista realizada 

ao diretor técnico Dr. Laudizio, parafraseada no quadro 3; 
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Quadro 3 - Análise técnica da gestão da AESA e das águas no estado da Paraíba 

Fonte: AESA (2008)

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE ESTRUTURAL E ORGANIZACIONAL 

Programas e planos do governo estadual desenvolvida pela AESA na Gestão da água no Estado. 

Trabalhos desenvolvidos na AESA sobre a gestão social dos planos de gestão social da água para o Estado 

da Paraíba 

A visão da AESA sobre a Transposição das Águas do Rio São Francisco e projetos para ampliar a 

proteção da água nos  assentamentos agrícolas nas várzeas de Sousa. 

A implantação do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Piranhas – Açu e a ocorrência de projetos 

Sociais para a Bacia do Rio do Peixe.  

A gestão social da água nos problemas no semiárido, há exemplo  da indústria da Seca e dos carros-pipa.

  

Infraestrutura para desenvolver uma política pública de gestão social da água para a Gerência Regional 

de Sousa. 

A gestão da AESA sobre controle das águas nos açudes e rios para auxiliar nos planos de emergência na 

gestão social da água nos anos de seca e de abundância de água. 

Secretarias que trabalham junto a AESA para aprimorar a Gestão  das Águas no Estado da Paraíba. 

A visão da política estadual de Gestão das Águas em se adequar a Política Federal da Gestão das águas.  

Além da AESA outros órgãos a exemplo de ONG’s que contribuem para a melhor gestão das águas no 

Estado. 
A participação da AESA quando as águas do Rio São Francisco atingir as terras do Estado da Paraíba e 

em especial as Várzeas de Sousa.  

GESTÃO DA AESA 

Monitoramento hidrológico, outorga pelo uso da água, recuperação de dessalinizadores, projetos de grandes 

adutoras, planejamento do uso da água do são Francisco 

Os instrumentos de outorga, e a criação e instalação dos comitês de bacias 

O estado da Paraíba tem hoje um déficit de 5,0 m³/s de água e suas bacias não comportam mais a construção 

de grandes barragens, necessitando, portanto, da importação de água de outras regiões. 

O próprio comitê constitui o projeto social para a gestão da bacia e sub-bacias, uma vez que este é o local de 

discussão dos problemas e tem representação plural.  

Pode minimizar o efeito das secas e melhorar a acessibilidade à agua por parta da população. 

A gerência regional de Sousa atua sob os mesmos preceitos e orientações da sede da AESA, que adota a gestão 

participativa com os mesmos pilares da ação. 

Há monitoramento cotidiano nos níveis das 123 principais barragens públicas, incluindo as barragens federais 

em parceria com o DNOCS.   

Secretaria da agricultura / EMATER, Secretaria da infraestrutura / CAGEPA.Com a ANA – Agência Nacional 

das Águas e com o Ministério da Integração, na manutenção da infraestrutura hídrica e Secretaria de recursos 

hídricos do RN na gestão do governo federal. 

Na maioria dos seus fundamentos são baseados na legislação  Federal dos recursos hídricos. 

Associações de usuários de água, comitês de bacias, DNOCS, AGEPA e EMATER. 

Distribuição das águas, gerenciamento, fiscalização, cobrança pelo uso da água, monitoramento.  
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 O quadro 3 apresenta de forma sistematizada e sucinta, a analise técnica estrutural da 

AESA na gestão das águas no estado da Paraíba,  acrescentamos que faltou a visão da gestão 

da educação ambiental nos primórdios da gestão técnica, isso se aplica a falta de informações 

dadas pelas instâncias cabíveis dentro da Agência Executiva, dessa forma, todas as avaliações 

no contexto da educação ambiental serão cedidas mediante a análise da história oral dos 

usuários e da comunidade em geral residente na bacia hidrográfica do Rio do Peixe que será 

explorada ainda neste trabalho de tese. 

Nesse sentido, todos os instrumentos de análise e as informações fornecidas pela 

AESA, se resumem a técnica de gestão dos recursos hídricos e segue as mesmas da gestão 

federal. Noutro modo, quando analisamos o papel da AESA nos projetos de interligação de 

bacias, a exemplo do Rio São Francisco, a AESA discute que é uma necessidade baseada nos 

déficits hídricos de 5,0 m
3
/s que as bacias se encontram e que a oferta existente não suporta 

mais novos projetos de construções de barragens e açudes, e sim, interligação de bacias. 

Esta colocação pode ser comparada aos estudos realizados pela Universidade Federal 

da Paraíba, com base nos sistemas viáveis para a gestão dos recursos hídricos em bacias 

hidrográficas e, em especial, dos estudos de caso realizados nas bacias hidrográficas do 

semiárido Nordestino como se destaca a seguir 

 

O Nordeste brasileiro, é um exemplo de vulnerabilidade da região semi-

árida no planeta, este é caracterizado por uma larga variação interanual de 

chuvas. Com quantidade de chuvas que variam entre 400 a 1.200 mm 

anuais. Por outro lado, esta região tem longa história. O Nordeste brasileiro 

tem sido palco de grandes catástrofes, desde problemas com a fome até 

migrações da população rural para as áreas metropolitanas da costa 

nordestina e para o sul do país. O polígono das secas cobre uma área de 

940.000 km
2
 e com cerca de 5 milhões de pessoas. A agricultura é a base 

econômica e as secas tem repercussões socioeconômica para a região.
43

  

  

Esta discussão acima mostra que trabalhos desenvolvidos com a gestão dos recursos 

hídricos no semiárido paraibano, analisam o contexto da complexidade entre a dimensão do 

semiárido paraibano e o contingente populacional que a mesma tem, adicionados aos 

problemas de instabilidade das precipitações que provoca uma desregulamentação e variações 

dos reservatórios e mananciais em geral. A AESA nesse sentido por meio do PERH analisa 
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3. O NORDESTE BRASILEIRO NO CONTEXTO DA ÁGUA DOCE »  85 

 

esta questão como um ponto importante para a gestão participativa da sociedade, posto que, 

todos os itens listados no Quadro 4 sobre os instrumentos de análise e a posição da AESA se 

entrelaçam. Esta discussão será tratada no PERH mais adiante. 

Neste contexto em discussão, a interligação de bacias a exemplo da Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco, nos moldes da gestão da AESA, acrescenta que  

 

O Projeto de Interligação do rio São Francisco com Bacias do Nordeste 

Setentrional – rios Paraíba e Piranhas, no Estado da Paraíba – pretende 

derivar pequena parcela de água da bacia do rio São Francisco para vários 

rios intermitentes e açudes neles construídos e responsáveis pelo 

abastecimento do Nordeste Setentrional. Esta região sujeita a freqüentes 

secas prolongadas e conseqüentes ações emergenciais, depende da garantia 

de água para viabilizar a geração de atividades produtoras, necessárias ao 

desenvolvimento regional sustentável.
44

 

 

No PERH a discussão sobre os fins propostos para a implantação e execução do 

projeto de Interligação de Bacias do Rio São Francisco está na segurança hídrica que o 

mesmo trará para a população, do ponto de vista de abastecimento humano e a oferta de água 

para o desenvolvimento de atividades econômicas, dentre as quais, a indústria e a irrigação. 

De inicio, o projeto deverá promover uma elevação da qualidade de vida da população no que 

se refere a saneamento básico, abrindo caminho para outras melhorias nesta área, bem como, 

para o desenvolvimento de atividades produtivas que tem na água um dos seus mais 

importantes insumos. Nesse contexto, algumas informações sobre vazões (m
3
/s), por estado 

com base nas finalidades propostas e desenvolvidas pelo projeto, se destacam na Tabela 3; 

 

Tabela 2 - Vazões do projeto por estado (m
3
/s) 

Estado Eixo Norte Eixo Leste Total 

Paraíba 10 m
3
/s 10m

3
/s 20m

3
/s  

Ceará 40 m
3
/s - 40 m

3
/s 

Rio Grande do Norte 39m
3
/s - 38 m

3
/s 

Total transferido 89m
3
/s 10m

3
/s 99 m

3
/s 

Pernambuco 10m
3
/s 18m

3
/s 28 m

3
/s 

Total 99m
3
/s 28m

3
/s 127 m

3
/s 

Fonte: PERH (2006); Ministério da Integração Nacional (2006) 
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Observando a Tabela 2 o estado da Paraíba em destaque tem uma das menores vazões 

do projeto
45

 (10m
3
/s), tanto pelo eixo norte quanto pelo eixo leste, perfazendo um total de 

(20m
3
/s). O que o projeto de interligação expressa está no fato que muitos projetos com 

vínculo a gestão da água estão em andamento em todos os estados, incluindo construção de 

açudes, adutoras, irrigação, poços entre outros que demandam uma busca maior pelos corpos 

hídricos.  

O projeto de Integração de bacias do Rio São Francisco com as bacias 

hidrográficas do Paraíba e do Piranhas, tem como objeto a a utilização das 

águas desse rio em território diferente. Neste caso a inserção do estado da 

Paraíba neste projeto desenha um mosaico de sistemas de adutoras, a partir 

dos pontos de recepção com as águas transportadas do rio ao Francisco que 

articulam um sistema de captação capaz de desenvolver um fluxo 

satisfatório de água com capacidade de transporte. (PERH, 2006). 

 

 

Neste sentido somando a irregularidade das chuvas e a finalidade proposta pelo 

projeto, testifica-se que principalmente aqueles que são monitorados pelo governo estadual ou 

federal, poderão contribuir para que ocorra uma melhoria no armazenamento d’água nos 

estados que possa possibilitar a distribuição com equidade a que se destinam. 

 

3.6 O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DA PARAÍBA – PERH/PB  

 

 Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos constituem-se importantes ferramentas de 

gestão e estão inseridos na categoria dos Instrumentos de Planejamento no qual também 

participam os Planos Diretores de Bacias, o Enquadramento de Corpos de Água em Classes 

de Usos Preponderantes, os Modelos Matemáticos de Simulação e os Programas de Economia 

e Uso Racional de Água,entre outros. 

Para melhor entendimento da gestão das águas no estado e, nesse momento, um 

documento que auxiliasse na discussão textual e empírica desta tese, o PERH, se tornou um 

elemento importante como viés para entender melhor a complexidade que é a gestão das 

águas. No estado da Paraíba a divisão fisiográfica é complexa pela repartição dos aspectos 

regionais e, dentre estes, estão às bacias hidrográficas, estas tem comportamentos diferentes a 

exemplo de bacias que se localizam no litoral e as que estão drenadas no semiárido.  
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 A figura 8 apresenta a estrutura do arranjo institucional do sistema de gestão do PERH 

no estado da Paraíba além da participação do SINGERH, o Plano também conta com a ajuda 

dos órgãos gestores da SECTMA, responsável pelo plano, e a da AESA que juntos  

comandam as diretrizes da Gestão Integrada e das Demandas e Ofertas Hídricas.  .  

 

FIGURA 8 - SISTEMA DE GESTÃO DO PERH/PB – ARRANJO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado PERH (2006). 
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O PERH,  foi criado para auxiliar no gerenciamento das águas no estado, o mesmo foi 

elaborado em consonância com o que preconiza a Lei Estadual N º 6.308//96, que instituiu a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, tendo como principais características:  

[...] será instituído por lei, após aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos; teve como base os Planos Diretores de Bacias e outros documentos 

técnicos e estudos específicos; anualmente será avaliado pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos; seus objetivos são geral e específicos e as diretrizes e metas 

definidas a partir de planejamento integrado e participativo. (PERH, 2006) 

 

O conteúdo do Plano apresenta importantes documentos sobre estudos básicos e 

regionalização, centralização de alternativas e propostas de programas, vem ao encontro das 

necessidades da Política Estadual de Águas, que desde a sua criação atua com base em Planos 

e Programas Emergenciais, geralmente de curto prazo de execução. Em relação a Sub-bacia 

do Rio do Peixe o PERH é o Plano que orienta as diretrizes para execução de planejamento 

destinados a sub-bacia, por conter dados e mapas da disposição das águas e seus usos. 

 Para melhor entendimento como funciona o PERH-PB está dividido nos seguintes 

segmentos: i) Primeira Etapa – Consolidação de Informações e Regionalização do Plano; ii) 

Segunda Etapa – Cenários, Definição de Objetivos e Identificação de Programas; iii) Terceira 

Etapa – Programas e Sistema de Gestão do Plano. O resultado desse trabalho está contido em 

diversos volumes, com cerca de 2000 páginas e 80 mapas temáticos, que compreendem um 

documento estratégico e gerencial com diretrizes sobre tendências socioeconômicas do 

processo de desenvolvimento estadual, demandas, disponibilidades e qualidade das águas, 

gestão dos sistemas hídricos, identificação e solução de conceitos do uso da água e formas e 

prioridades de investimento por meio dos programas propostos. Merece ser destacada a 

proposta contida no Plano para implementação de 24 Programas, distribuídos em 8 

Categorias, abrangendo as principais áreas e necessidades da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, incluindo obras de infraestrutura hídrica e serviços de recursos hídricos. O PERH-

PB constitui-se no marco de uma nova fase da gestão das águas no Estado da Paraíba. Espera-

se que na forma como está concentrada as ações governamentais e do gerenciamento das água 

no estado, espera-se que este não seja mais um plano de gerenciamento dos recursos hídricos 

que se somam aos inúmeros planos já contidos em todo o território brasileiro. 
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3.7 A DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DOCE NO ESTADO DA PARAÍBA 

 

O Estado da Paraíba se apresenta com um conjunto de bacias hidrográficas 

caracterizada pelas condições ambientais existentes, adicionadas a rios intermitentes, solos 

desnudos, erosão laminar, desmatamento, assoreamento, alta evaporação das águas, alta 

radiação solar, chuvas irregulares a qual proporciona um tempo muito longo de estiagem que 

podem durar até 08 meses. As chuvas são torrenciais e se precipitam com grande volume 

durante um período curto de tempo, e este evento natural é típico das regiões semi-áridas e em 

especial do semiárido do nordeste brasileiro. 

No tocante a distribuição das águas por bacias hidrográficas, o estado da Paraíba 

possui 11 bacias hidrográficas são elas: bacia do rio Abiaí, bacia do rio Gramame, bacia do 

rio Miriri, bacia do rio Mamanguape, bacia do rio Camaratuba, bacia do rio Guaju, bacia do 

rio Piranhas, bacia do rio Curimataú, bacia do rio Jacu, bacia do rio Trairi e bacia do Paraíba. 

As cinco últimas são bacias federais.
46

 (FIGURA 11).  
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Figura 9 –Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba- PERH (2006). 
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Todas estas bacias são administradas por gerencias regionais chamadas de Áreas de 

Atuação, assim distribuídas; Área I, Área II, Área III, Área IV, que comportam ao total quatro 

e, é nelas que as equipes técnicas gerenciadas por um técnico designado pelo governo do 

Estado executado pela AESA, gerenciam as águas na região, as mesmas estão assim 

distribuídas. (QUADRO 4). 

Quadro 4 - Gerências Regionais das Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO 

SEDE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

AREA I João Pessoa 

(AESA) 

Abiaí, Gramame, Região do baixo curso do 

Paraíba, Mirirí, Mamanguape, Camaratuba, 

Guaju 

AREA II Campina Grande Região do alto Paraíba, Taperoá, Região do 

Médio Paraíba, Seridó (setor leste), Jacú, Trairi 

e Curimataú 

AREA III Patos Piancó, Espinharas e Seridó (setor leste). 

AREA IV Sousa Peixe, Região do Alto Piranhas e Região do 

Médio Piranhas.  

Fonte: PERH (2006). 

 

 

O Quadro 4 mostra as áreas de atuação com suas sedes e bacias inseridas, no entanto 

nesta Tese iremos apenas nos deter a Área IV – Sede em Sousa e, em especial, para a bacia 

Hidrográfica do Rio do Peixe. Todas estas gerências seguem programas e planos do Governo 

do estado através da AESA e, a mesma, estrutura os resultados com base nos estudos feitos 

em cada bacia com o intuito de aprimorar cada vez mais a gestão da água no Estado. 

A gerência regional de Sousa localizada na BHRP tem hoje, a AESA, a CAGEPA e a 

DAESA como gestores diretos na gestão da água a qual chamamos de Área IV. A DAESA é o 

órgão gestor municipal criada em 14 de abril de 2004 pela lei complementar 03/2004. A 

gestão da água nesta região passou a ser feita tanto pela CAGEPA (tratamento e análise) 

quanto pela DAESA (operação, serviços, manutenção do sistema e cobrança). (FIGURA 10).
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Figura 10 – Áreas de Atuação das Gerêncisa Regionais das Bacias Hidrográficas;   

Fonte: PERH, 2006 
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Dessa forma, todos os problemas e projetos que tem como vetor as águas drenadas 

pelo Rio do Peixe e sua bacia hidrográfica é da gestão da DAESA, por outro lado, a área de 

captação do abastecimento e monitoramento no município de Sousa é da gestão da CAGEPA, 

a partir do açude de São Gonçalo que recebe água no rio Piancó, este tem uma ligação direta 

com a bacia do Rio do Peixe, formando assim um complexo de gestão que tem problemas 

sociais, políticos, econômicos e ambientais. 

No estado da Paraíba a resolução de 03 de novembro de 2003, instituiu a criação e as 

áreas de atuação dos Comitês de Bacias considerando a necessidade de estabelecer as áreas de 

atuação dos  Comitês  de  Bacias Hidrográficas a serem criados em rios de domínio do Estado 

da Paraíba. O Art. 1º da resolução citada define que as áreas de atuação dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas a ser criadas em rios de domínio do Estado da Paraíba ficam 

estabelecidas em 05 (cinco) unidades destacadas no Quadro 6.
47

  

Quadro 5 -  Unidades de Atuação dos Comitês de Bacias 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO 

COMITÈS DE 

BACIAS 

ÁREA GEOGRÁFICA CORRESPONDENTE 

AREA I Bacias Hidrográficas 

do Litoral Sul 

somatório das áreas das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Gramame e Abiaí,  incluídas nesta  última as micro 

bacias dos rios Gurugí, Garaú, Mucatú e Goiana, e 

outras de menor expressão,  que não são seus afluentes;  

 

AREA II Bacia Hidrográfica 

do  Rio  Paraíba 

área  geográfica  da  bacia  hidrográfica do referido rio, 

inclusive a Sub- Bacia do Rio Taperoá 

AREA III Bacias  

Hidrográficas  do  

Litoral  Norte 

ao somatório das áreas das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Mirirí, Mamanguape  e Camaratuba;  

AREA IV  Sub-bacia 

Hidrográfica do Rio 

Piancó 

 área geográfica da Sub- Bacia hidrográfica do referido 

rio;  

 

AREA V Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 

do Peixe 

área geográfica da Sub- Bacia hidrográfica do referido 

rio 

Fonte: PERH (2006); AESA (2006) 

 

A área destaque deste trabalho de Tese se localiza na Área V, nesta bacia hidrográfica 

o comitê de bacias ainda não está em fase de implantação, posto que, a resolução 03/2003, 

contempla 4 áreas de implantação de comitês de bacias hidrográficas são elas: Litoral norte, 
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litoral sul, rio Paraíba e Piranhas-Açu. O relato a seguir destaca como está à implantação dos 

comitês nas bacias em seguida o comitê de bacia do litoral norte com os conflitos pelo uso da 

água.  

As áreas de atuação de Comitês de Bacia de domínio estadual foram 

definidas pela Resolução Nº 03 do CERH. Neste sentido, o Comitê das 

Bacias Hidrográficas do Litoral Norte terá como área de atuação o 

somatório das áreas geográficas das bacias dos Rios Mamanguape, 

Camaratuba e Miriri, totalizando cerca de 4.597,1 km². 

Estas Bacias Hidrográficas são caracterizadas por uma série de conflitos a 

respeito de degradação das próprias bacias, atividades extrativistas como 

a carcinicultura sem um acompanhamento efetivo de um órgão competente; 

registro de elevado índice de assoreamento dos rios principais e presença 

de olarias nas margens dos rios, entre outros. (grifo nosso)
48

 

 

 

O que denota esta questão acima é que apesar do comitê da bacia do Piranhas-Açu, ser 

voltada para resoluções de problemas possíveis de soluções da gestão das águas, posto que, os 

conflitos de usos dos recursos hídricos entre usuários e gestores, de ordem social e econômica 

sejam pertinentes. Mesmo entendo que a gestão da água no estado passa por problemas de 

gerenciamento quanto aos projetos de sustentabilidade hídrica, as estratégias mudam de 

acordo com a instabilidade climática entre os anos de seca e os anos de chuva.  

 

3.8 POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO   

  O PERH tomou por base os bombeamentos em estimativas realizados pela CAGEPA 

com duas vias de análise; a primeira voltada para abastecimento humano e a segunda para uso 

industrial, estes realizados no ano de 1996, a demanda estimada para uso da água na irrigação; 

as estimativas de perdas por evaporação é da ordem de 80% da capacidade dos pequenos 

reservatórios que não regulam nada, porém armazenam certa quantidade de água. O consumo 

de água no estado da Paraíba é captada dos reservatórios (açudes) que são monitorados pela 

AESA e pela CAGEPA, simultaneamente, conforme se apresenta a Figura 13.   
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 Resolução de 03 de novembro de 2003, instituiu a criação e as áreas de atuação dos Comitês 

de Bacias – PERH, 2006. 
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Figura 11 - Açudes Monitorados  pela AESA 

Fonte: AESA (2006) 

 

Já as águas subterrâneas o potencial ativado acontece há intervenção do homem, por 

meio da construção de açudes, poços, etc. Relativamente para as águas subterrâneas, o 

potencial, ativado corresponde ao somatório das vazões de exploração dos poços. Além de 

potencial, os aqüíferos possuem outro contingente de recursos hídricos que, ao contrário do 

potencial, não é atualmente renovável à reserva de água subterrânea.  

Assim, mesmo que tenham nos reservatórios superficiais e subterrâneos há água em 

quantidade, mas o problema com a qualidade é visível. Para isso, a necessidade de uso das 

águas no estado da Paraíba é de interesse de todos, mas nesse sentido, apenas os usos para 

consumo humano, irrigação e indústria foram os destacados nesse estudo, por outro lado, o 

governo federal autoriza através da Cobrança de Água uma importância preponderante para 

valorizar e não desperdiçar a água. Assim a Cobrança de água no estado foi criada com base 

na Lei Federal 9.433/99 que deu suporte a Lei Estadual, 6.308/96, que tem na cobrança da 

água um dos instrumentos para a legislação da água no estado. A tabela 4 apresenta o 

potencial hídrico das bacias hidrográfica do estado da Paraíba, no entanto, a disponibilidade 
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hídrica para as águas superficiais e subterrâneas no estado são significativas para os variados 

fins de consumo, neste caso, há algumas restrições para o consumo humano e irrigação a 

exemplo da bacia do Rio do Peixe e do Piranhas, sobretudo isso não ocorre na totalidade, 

precisando apenas de tomada de medidas no monitoramento na qualidade da água para 

consumo seja satisfatório.  

Tabela 3 - Potencial de água superficial e subterrânea no Estado da Paraíba 

 

Sub – Bacia/ Bacia 

ou Região Hidrográfica 

 

 

 

Potencial 

Superficial 

(Hm
3
/Ano) 

  

Potencial Subterrâneo 

(Hm
3
/Ano)  

 

 

 

Reservas  

Subterrâneas 

Exploráveis 

(Hm
3
/Ano) 

Subterrâneo   Ativado   

Bacia do rio Piranhas 1.817,74 108,11  16,462  106,30 

Bacia do rio Paraíba 994,33 189,830  121,500  22,46 

Bacia do rio Jacu 47,30 4,.500  0,520  0,80 

Bacia do rio Curimataú 80,73 11,000  0,764  2,60 

Bacia do rio Gramame 299,59 106,85  89,660  Não- exploráveis 

Bacia do rio Abiaí 343,74 61,510  2.420  Não- exploráveis 

Bacia do rio Mirir 222,01 51,560  13,200  Não- exploráveis 

Bacia do rio Mamanguape 555,03 57,250  9,700  4,100 

Bacia do rio Camaratuba  104,07 61,930  4,320  Desconhecidas 

Bacia do rio Guaju 2,52       -                -  Não- exploráveis 

Bacia do rio Trairi 15,77      -                -  Desconhecidas 

Total     4.482,84              652,240                           258,546                             173,16  

Fonte: PERH, 2006 

 

Há uma preocupação com a intensidade do consumo de água nos reservatórios destas 

bacias, pelo motivo da grande evaporação solar e solos propícios a salinização tanto para as 

água subterrâneas como superficiais, neste contexto, é preciso que haja plano de 

sustentabilidade hídrica na gestão social da água nessas bacias, com o intuito de preservar a 

qualidade de água. 

Na Tabela 3 a sub-bacia do Rio do Peixe se apresenta como uma sub-bacia do rio 

piranhas não estando no quadro das grandes bacias do estado da Paraíba avaliados pelo 

PERH. Esta questão se deu devido a análise geral do potencial hídrico avaliado nas reservas 

de águas subterrâneas e superficiais, não causando nenhuma forma de exclusão de 

informações sobre a bacia do Rio do Peixe. 

Com um potencial hídrico superficial de 4.482,84 (hm
3
/ano), as bacias hidrográficas 

do estado da Paraíba são bacias tanto receptoras quanto dispersoras de águas, favorecendo 

assim a interligação de bacias, como irá acontecer com no Projeto de Interligação da Bacia do 
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Rio São Francisco. Neste caso, as água subterrâneas com 652,240 (hm
3
/ano), também é um 

grande reservatório de água  e que sofre restrições quanto ao consumo humano e irrigação. 

Portanto, de forma geral, o estado da Paraíba é um dos estados da Nova Delimitação 

do Semiárido, como um dos que possui problemas críticos com a escassez de água 

ocasionados por um dos fatores que são as secas periódicas. Neste sentido, mesmo com 

restrições de consumo, o estado precisa de planos de gestão com a participação social 

equitativa que contemple a sociedade, a política, a economia e o meio ambiente como parte 

integrante de uma gestão participativa na unidade geográfica que se caracteriza na bacia 

hidrográfica, onde a sociedade deve ser compor a base da pirâmide e, que esta, possa sustentar 

os outros campos onde a água abrange. É mister destacar que a água é comum a todos, não 

sendo restrita apenas aos mais favorecidos, dessa forma, fica declarada neste contexto a 

inquietação que os problemas que giram em torno da água no estado, se declarem como 

primordiais, sem esta preocupação, não há como fazer gestão de recursos hídricos voltados 

para irrigação, indústria e dessedentação animal, interferindo diretamente nas condições de 

vida das populações que habitam as bacias hidrográficas no estado da Paraíba. 
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4. A GESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE 

 
Quando oiei a terra ardendo 

com a fogueira de São João 

Eu perguntei, a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Para mim vorta pro meu sertão 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na prantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração. (Letra da Música Asa Branca-Luiz Gonzaga) 

 

 

4.1 A OCUPAÇÃO DO SEMIÁRIDO NORDESTINO E DA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE 

A Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe tem uma população estimada em 219.233 

habitantes, com uma densidade demográfica de 64hab/km
2
, seu processo de ocupação surge 

pela penetração dos estadistas à procura de pastagens para o gado constituindo grandes 

fazendas e, em um século, se apropriaram praticamente de todo o sertão nordestino. A 

pecuária extensiva encontrou fortalecimento no processo de exploração o que motivou uma 

expansão baseada nas condições naturais, isto é, o clima semiárido dificultava a proliferação 

de verminoses e de epizoticas, além disso, havia uma pastagem natural boa para o gado que se 

formava no período de chuvas como se descreve a seguir. 

Ilhas úmidas nas margens dos rios e nas serras para onde ele poderia ser 

levado no período seco. Do ponto de vista econômico o sertão Nordestino 

contava com os pecuaristas que apostaram no mercado certo - o agrícola, 

este, seria abastecido de carne, couro, e de animais de trabalho.
49
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A expansão gado para o interior do nordeste foi determinada por uma série de fatores, 

uma delas foi a necessidade de manter o gado afastado das áreas agrícolas litorâneas, 

sobretudo, por que a ocupação holandesa trouxe esta influência para a região que acelerou a 

mudança de criadores de gado para o sertão.  Dessa forma foi formado o semiárido nordestino 

como uma sociedade pecuarista, dominada por grandes latifundiários que quase sempre vivam 

em Olinda ou Salvador, delegando a administração da propriedade a empregados, e nas quais, 

existiam também sítios que eram aforados a pequenos criadores que implantavam currais. 

Já em meados do Séc. XVIII a região nordestina sofreu o impacto da cultura do 

algodão como matéria prima para a indústria têxtil. Houve o estimulo de sua produção nas 

regiões tropicais, incluindo o Brasil provocando uma revolução no sistema de exploração da 

terra, motivada esses dois fatores. O binômio gado-algodão foi o marco na história de 

ocupação do sertão Nordestino, e adicionado ao mesmo, também foram desenvolvidas as 

culturas de feijão e milho que começavam a ter um papel significativo na produção agrícola 

da região. A produção agrícola provocou desmatamento da caatinga em grande escala no 

semiárido, posto que, atingiu áreas de brejos e de serras, com o intuito de aumentar a 

produção: Com isto, a exploração da terra no sertão começa a ter uma caracerística de 

superexploração com produção descontrolada valorização da terra aspectos que provocam 

conhecidos impactos socioambientais.
50

  

Com o avanço desse sistema de produção, os impactos ambientais tornaram-se mais 

severos através principalmente dos desmatamentos que provocam o assoreamento dos rios e 

mananciais (açudes), perda da produtividade do solo ocasionada pelo pisoteio do gado e da 

forma inadequada de manejo. Em virtude disso ao longo de todo processo de ocupação, o 

sertão nordestino passou por momentos de decadência com a ocorrência de pragas na 

produção agrícola e com a queda do valor do gado. Nesse caso, o sertão começa a sofrer com 

perdas de transferências de capitais e investimentos feitos pelos proprietários de terra que 

passaram a investir em outras regiões, a exemplo do sul e do sudeste brasileiro, por ocasião do 

ciclo da mineração e do café. 
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 AB’SABER. Aziz Nacib. Caatinga: o domínio dos sertões secos. In: Os domínios de Natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 83-90 



 

4.  A QUESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NA SB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO 

PEIXE   » 100 

 

4.1.1Aspectos sociais e econômicos  

 

Na Sub-bacia as dificuldades sofridas durante a ocupação territorial são as mesmas. 

Neste ambiente, as perdas na produção agrícola e pecuarista, foram ocasionadas pelos fatores 

climáticos das secas periódicas, praga do bicudo e de políticas agrícolas equivocadas. Dessa 

forma, a população se adaptou aos poucos à rusticidade do lugar, por este se apresentar com 

restrições ao uso agrícola devido a queda da produtividade nos períodos de secas prolongadas 

e, sobretudo, insuficiência de reservatórios de água e de rios perenes, posto que, nesta região 

os rios são intermitentes e passam a maior parte do ano secos.   

Devido a isso a população procurou outros tipos de atividades a exemplo das culturas 

de vazante, irrigação nas várzeas dos açudes e brejos, para desenvolver a agricultura e a 

pecuária de subsistência. Nessa área, as comunidades tem binômio terra- água, como produto 

(mercadoria), típico do sistema capitalista de produção. Isto implica que há uma apropriação 

territorial com participação do capitalismo (agrobussines), que modifica os hábitos locais e 

provoca no sistema psicossocial dos usuários, a busca pela riqueza do solo agrícola, da 

soberania, do poder. Esses  produtos estão sendo vistos como eixo da produtividade tendo a 

água como elemento do nexo entre sociedade/natureza.  

Em relação a alguns aspectos sociais e econômicos, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), mostra que os municípios de Sousa e Cajazeiras com valor entre 0,64 a 0,68, 

(FIGURA 12), têm uma situação superior aos outros municípios da Sub-bacia devido ao 

maior desenvolvimento. São cidades representativas por apresentarem atividades 

desenvolvidas nos setores comerciais e agropecuários, além de serem sedes de órgãos 

públicos estaduais e federais.  

Os municípios de Lastro e São José do Rio do Peixe estão com valores de IDH 

variando entre 0,58 e 0,61 considerados de situação precária em virtude de terem certa 

dinâmica econômica deficitária em ralação as duas cidades mais desenvolvidas.  
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Figura 12 – Indice de Desenvolviemno Humano  

PERH, 2006 
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TABELA 4 – Dados Demográficos dos Municípios da Sub - Bacia do Rio do Peixe  

Cidade /Município 

População 

(Hab.) 

Popula

ção 

Total 

(Hab.) 

Área 

(km2) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab/km2 ) 

Perímetro Microrregião Mesorregião 

Rural Urba

na 

      

Aparecida 3450 3492 6942 229,153 0,03 88,965 Sousa Sertão Paraibano   

Bernardino Batista  2330 354 2684 50,628 0,05 36,155 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Bom Jesus 1473 876 2349 47,421 0,04 41,413 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Cachoeira dos índios 5301 2743 8045 172,906 0.04 73,137 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Cajazeiras 13078 43050 56128 287,891 0,19 83,249 Sousa Sertão Paraibano 

Lagoa 2939 1653 4592 177,9 0,25 66,221 Catolé do 

Rocha 

Sertão Paraibano 

Lastro 2017 1072 3089 102,668 0,03 59,035 Sousa Sertão Paraibano 

Marizópolis 746 4823 5569 63,609 0,08 36,428 Sousa Sertão Paraibano 

Poço Dantas 3245 746 3991 97,249 0,04 67,016 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Poço José de Moura 2416 949 3365 97,888 0,03 51,164 Cajazeiras Sertão Paraibano  

Pombal 8530 24153 32683 888,811 0,03 204,901 Sousa Sertão Paraibano 

Santa Cruz 3583 2638 6221 210,152 0,02 76,307 Sousa Sertão Paraibano 

Santa Helena 3547 2676 6222 210,317 0,02 71,412 Cajazeiras Sertão Paraibano 

São Francisco 2475 1071 3546 95,054 0,03 50,547 Sousa Sertão Paraibano 

São João do Rio do 

Peixe 

11726 6122 17848 474,426 0,03 141,409 Cajazeiras Sertão Paraibano 

São José de Piranhas 9864 8202 18066 677,292 0,02 139,183 Cajazeiras Sertão Paraibano  

Santarém 1955 645 2600 74,005 0,03 38,59 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Sousa 16508 46499 63007 842,487 0,07 137,744 Sousa Sertão Paraibano 

Triunfo 5476 3837 9313 222,947 0,04 82,411 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Uiraúna 4704 8891 13595 294,495 0,04 89,869 Cajazeiras Sertão Paraibano 

Vieirópolis 3794 925 4719 146,778 0,03 60,539 Sousa Sertão Paraibano 
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4.2 CENÁRIOS NATURAIS DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE -  

 

A Sub-bacia localiza-se entre as coordenadas UTM 525896 e 615099mN e 921832 e 

9299079mE, do fuso 24 em dimensões geográficas a mesma tem uma extensão de 3.453,61 

km
2
, composta por 21municípios quais sejam: Aparecida, Bernardino Batista, Bom Jesus, 

Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Lagoa, Lastro, Marizópolis, Poço Dantas, Poço José de 

Moura, Pombal, Santa Cruz, Santa Helena, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São 

José de Piranhas, Santarém, Sousa, Triunfo, Uiraúna e Vieirópolis. 

Tem o Rio do Peixe como o maior da região, que nasce no município de Poço Dantas  

e forma grandes reservatórios como os açudes de Pilões e a Barragem da Lagoa do Arroz. 

Além de banhar a cidade de Sousa e outros municípios, funciona como principal elemento de 

macro-drenagem, passando a ser um afluente do Rio Piranhas, formando as duas grandes 

planícies fluviais; a do Piranhas e a do Peixe.  

4.2 1 Aspectos fisiográficos 

 

As rochas que ocorrem na SHRP constituem diferentes sistemas aqüíferos, que são: 

Sistema Cristalino e o Sistema Rio do Peixe. Nesse cenário o sistema Rio do Peixe ocupa uma 

área de 1.340 km
2
, no extremo noroeste do Estado, englobando os municípios de São João do 

Rio do Peixe, Uiraúna, Santa Helena, Triunfo e Sousa.  O Sistema Rio do Peixe é classificado 

como do tipo multiaqüífero. A alimentação dessas unidades faz-se ou pela infiltração de parte 

da chuva ou pela relação de troca entre os aqüíferos ditada pelas suas respectivas cargas 

hidráulicas. A saída de água desses sistemas faz-se pelos rios do Peixe e Piranhas.  

Quanto à distribuição dos solos apresenta os seguintes tipos: Solonetz Solodizados, 

Bruno Não Cálcicos, Litólicos, Podzólicos e Vertissolos. Segundo o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos, estes influenciam diretamente na qualidade da água. Apenas os solos 

localizados nos municípios de Lagoas e São João do Rio do Peixe apresentam restrições 

quanto ao uso da água. Os solos que apresentam pequenas ao cuidado no processo de 

irrigação os Bruno Não Cálcicos, Litólicos, solos jovens que precisam de cuidados quando 

utilizados em projetos que envolvam água e solos. (FIGURA 13). 

Esta região possui um clima quente, com temperatura média anual de 26 ºC, pouca 

variação intra-anual e uma distribuição espacial da temperatura altamente dependente do 

FONTE: Instituto de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba – IDEME/PB e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2007) 
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relevo. Segundo a classificação climática de Köeppen, observa-se a existência de uma região 

tropical úmida na faixa litorânea do Estado assim como em sua parte ocidental. O setor 

central que abrange a região do planalto da Borborema e do Sertão, assim como a região 

localizada a noroeste do Estado, encontra-se inserido em clima seco de tipo estepe.   

Como acontece em toda região semi-árida, a rede fluviométrica de modo geral é 

bastante deficiente. Nesse contexto, na sub-bacia de Brejo das Freiras, o açude de Pilões, 

localizado no interior desta, nas proximidades do Alto de Santa Helena, constitui-se outro 

ponto de descarga do escoamento subterrâneo natural. A eficiência dos usos das águas 

subterrâneas no sistema Rio do Peixe tem um potencial da ordem de 9 milhões de metros 

cúbicos anuais. A qualidade de suas águas apresenta restrições para consumo humano, já que 

mais de 70% delas apresenta salinidade superior aos índices de potabilidade exigidos pelo 

CONAMA. Mesmo assim, o sistema é atualmente, utilizado para o abastecimento humano na 

zona rural e, principalmente do rebanho. 

 

FIGURA???? – LOCALIZAÇÃO DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE 

FONTE: PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – PERH (2006) 
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Figura 13 – Mapa de solos  

Fone: PERH (2006) 
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4.2.2 Aspectos relevantes do Rio do Peixe 

Atualmente as águas do Rio do Peixe são de boa qualidade para consumo humano e 

dessedentação de animais, utilizadas pela agricultura primária
51

 e pelos moradores, mas em 

alguns pontos nas proximidades da cidade de Sousa, suas águas sofrem pequenas restrições 

advindas dos tipos de solos e da ação antrópica. No curso final (montante), já próximo ao 

município de Aparecida, o rio perde a característica de potabilidade e passa a receber esgotos 

tanto da zona rural quanto da zona urbana. Neste trecho do rio, a a presença de fauna aquática 

é muito pequena, pois o mesmo recebe também descargas de poluentes do matadouro público 

municipal da cidade de Sousa. Esses relatos foram concedidos pelo Sr. Francisco Elias de 

Oliveira que trata da situação atual do rio;  

O Rio do Peixe do Peixe pega todos os afluentes sanitários da cidade de 

Sousa e ultimamente com a distribuição de redes de água recebe carga 

orgânica por não haver tratamento de água e esgotos e toda esta carga é 

jogada no canal do estreito que pega do norte ao sul da cidade. No bairro 

Angelim, na jusante desse afluente, tem muitos agricultores tanto de 

hortaliças quanto agricultura de subsistência: arroz, milho e se estende até 

o município de Aparecida. Todos os esgotos e do matadouro público 

despejam seus dejetos e atravessa os bairros da Guanabara, do canal do 

estreito e de todos os bairros que margeiam a rio. Outro problema 

agravante do Rio do Peixe é o desmatamento que provoca assoreamento, e 

no período de chuvas ocorrem inundações de grande intensidade que 

provocam as doenças e que a própria secretaria de saúde não tem 

conhecimento da relação da água estes eventos que acontecem. [...] O 

problema social maior é o povo jogar lixo e puxar os esgotos para dentro 

do rio, o outro é que a população não tem uma consciência com o uso da 

água e sua importância.  Outro agravante é a localização da fabrica de 

Iogurte Isis que está localizada as margens do Rio do Peixe no bairro 

Guanabara. [...] há estudos ambientais e sociais no município de Sousa 

junto ao crescimento industrial da cidade mas não há um trabalho de 

preservação do rio que ajude ele a sobreviver. [...] a CAGEPA tem 

projetos sociais com a população de baixa renda, junto à secretaria de 

educação no uso racional da água a exemplo o fórum estadual da água e 

semana do meio ambiente, mas trabalhos feitos com a preservação e 

conservação do rio não existem.
52

   

As maiores dificuldades na Gestão da Água no Estado da Paraíba e, em especial, na 

SHRP está na descentralização dos órgãos gestores da água no estado. Segundo o entrevistado 
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 A agricultura primária se refere à produção de subsistência com cultivos de feijão, milho e hortaliças. 
52

 Entrevista cedida pelo Sr. Francisco Elias de Oliveira. Químico da CAGEPA. Chefe do Departamento de 

Controle e Tratamento de Água e Esgotos da CAGEPA/PB. (Entrevista realizada no dia 23/07/2007 às 

17h05min). Localidade: sede da CAGEPA – Sousa/PB). 
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é preciso que os gestores façam programas de integração com maior participação entre os 

órgãos gestores, poder público, administração, sociedade civil organizada e usuários da água 

de uma forma geral que trabalham diretamente com a questão da água. Outro agravante é a 

falta de profissionais (técnicos) destinados a trabalhar exclusivamente com os problemas 

sociais da SHRP. Sem um plano de ação conjunto, não há como haver uma gestão social da 

água na bacia que contemple, a sustentabilidade do Rio do Peixe e a qualidade de vida da 

população. As figuras 14 mostra a situação quando destacam o canal do estreito como um 

depósito de lixo.  

  
             Figura 14 – Rio do Peixe Canalizado – Município de Sousa/PB 

                            Fonte: Pesquisa Direta (23 a 27/07/2007 – ASSIS, 2007) 

 

 

 

Essas são apenas algumas considerações, sobre a situação atual do Rio do Peixe que 

motivaram a busca por informações no município de Sousa relativo a dois fatores 

importantes: O 1º pela necessidade de buscar informações na sede da Gerência das Águas na 

SHRP, mesmo entendendo, que a gestão dos recursos hídricos é regida pelo Governo Federal 

e pelo Governo Estadual e, o 2º, o de que o município tem participação ativa nas negociações 

e projetos de implantação, execução e monitoramento de ações que envolvam as águas na 

SHRP, no entanto, o mesmo não tem poder para gerenciar a água na bacia, em especial, as 

águas do Rio do Peixe, posto que, este dever é pertinente a AESA e ao Governo Federal. 

Chamam esta região de Mesopotâmia do Sertão por que pega dois rios o 

do Peixe e Piranhas – e formam a bacia do rio Piranhas – Açu e que dá 

grandes projetos agrícolas por que tem água e os solos daqui são bons 

para isso. [...] O Rio do Peixe não é para abastecimento público, sua 

utilidade é como um canal de descarga de efluentes (orgânicos). Este 

       Fotos: Andressa Monteiro  
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problema só acontece na área urbana de Sousa. Não existe estudo feito 

sobre o Rio do Peixe, apenas em 1990 tem um estudo feito pelo governo do 

estado sobre o canal do estreito que foi construído para captar águas 

fluviais, hoje o rio só serve como coletor de esgoto produzido na cidade de 

Sousa e dos afluentes do Rio do Peixe.
53

 

 

Relatando ainda outros informes de suma importância, resumimos de forma geral a 

situação atual do Rio do Peixe e, por que este recurso natural é importante para o 

desenvolvimento agrícola da região e para o estado da Paraíba na visão dos que estão ligados 

diretamente a gestão da água na sub-bacia. 

 

4.3 O GERENCIAMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 

A distribuição das águas no estado é feita de forma irregular isto se refere ao 

abastecimentos de águas superficiais e subsuperficiais, sobretudo em relação a qualidade e 

quantidade de água nos reservatórios. Por este motivo as políticas de gestão da água na 

SHRP, segue planos de gestão federal, estadual e municipal administradas pelo Plano 

Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, e pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, 

Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA/PB, Companhia de 

Águas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA e Departamento de Água, Esgotos, Saneamento e 

Meio Ambiental de Sousa - DAESA, que juntos, ordenam a gestão da água em todas as 

esferas. 

Nesse sentido para melhor compreensão sobre a Gestão Social da Água no estado da 

Paraíba e em especial na SHRP, tomamos como modelos de gestão o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH) e, sobre a gestão estadual das águas a Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA/PB) e a gestão municipal, através da DAESA 

Esses são os instrumentos  do gerenciamento da água no estado e dão suporte a projetos em 

que a água e a sociedade estão inseridos. 

Em março de 2005, a CAGEPA cede os direitos de gestão da água municipal para a 

DAESA, órgão de gestão municipal que passou a gerenciar as águas no que concerne às 

atividades de esgotamento sanitário, manutenção das redes de esgotos, cobrança entre outros 
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 Entrevista cedida pelo Sr. Francisco Elias de Oliveira. Químico da CAEPA. Chefe do Departamento de 

Controle e Tratamento de Água e Esgotos da CAGEPA/PB. (Entrevista realizada no dia 23/07/2007 às 

17h05min). Localidade: sede da CAGEPA – Sousa/PB). 
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serviços. A DAESA tem como objetivo principal atingir o social, e os lucros são revertidos 

para melhorar os serviços para a população e ao gerenciamento técnico da água no município.  

No contexto atual a DAESA conta com uma arrecadação que varia entre R$300 e R$ 

400 mil reais mensais, suficiente para manter a estabilidade financeira do sistema. O órgão 

adota uma tarifa social que proíbe o corte de água para as famílias que tem renda abaixo de 

um salário mínimo, e para aqueles que sobrevivem com o Bolsa Família, Programa do 

Governo Federal. A DAESA atualmente funciona com 78 funcionários entre servidores do 

quadro efetivo e contratados para serviços temporários. 
54

 (QUADRO 06). 

QUADRO 06 – DAESA em Números  

DAESA/SERVIÇOS* NÚMEROS 

Clientes (ligações residências)  18.000  

Ligações comerciais 1.321 

Ligações industriais 87 

Ligações públicas 215 

Total de ligações de água 20.139 

Total de ligações de esgotos 6.248  

Preços de Tarifas de Água/m
3
 

DAESA R$ 1,27 (tarifa congelada) 

CAGEPA R$ 1.45 

CAEM R$ 1,36 

COMPESA R$ 1,51 

    FONTE: DAESA, 2007 

 

Os órgãos públicos DAESA e CAGEPA ainda atuam na SHRP mas tem suas funções 

separadas como destaca adiante; 

[...] a Daesa não cobra ligações de água, existe uma tarifa social para os 

consumidores de baixa renda, para eles não pagar água. Como funciona 

isso? A DAESA mantém serviços e folha de pessoal, hoje nós temos cerca 

de 5.000 pessoas que não pagam água. [...] os distritos estão sendo feitos 

os serviços de redes de água e esgoto. [...] Hoje o recurso para a DAESA 

cedidos pelo governo federal é da ordem de R$ 7.800.000, na verdade este 

valor é só para a primeira etapa e muitos recursos ainda estão vindos. [...] 

Temos um projeto que é o Sistema de Esgotos Sanitário da cidade de 

Sousa, e tem um cronograma para execução e monitoramento de 2 anos. 

Este projeto já está pronto só tão terminando a digitalização dos mapas, e 

a escala é de 1:100.000. Outro projeto é o Programa de Modernização do 

Setor de Saneamento - PMSS que a DAESA vem fazendo em parceira com a 

CAGEPA, mas o resultado final fica por conta da DAESA. 
55

 

                                                           
54

 Em entrevista realizada a técnicos do órgão a DAESA esta firmada em documento que foi aprovada pela 

câmara municipal de Sousa uma lei que na prática resguarda e impede qualquer tentativa de privatização do 

serviço e que nos apresentou dados dos serviços e de tarifas cobradas pelo órgão no município. 
55

 Entrevista cedida pelo Sr. Severino Dias de Sousa. (conhecido como neguinho). Coordenador Técnico da 

DAESA.  
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 Dessa forma, a entrevista cedida pelo diretor técnico proporcionou uma visão da 

importância do papel da sociedade neste processo quando identificou na gestão da DAESA, 

problemas relacionados ao gerenciamento municipal considerando que é indissociável dos 

relacionados a um estresse hídrico causado por impactos antrópicos de grande magnitude. Um 

exemplo deste fato foi no surgimento da questão: Qual a importância que o Rio do Peixe 

tinha e tem para o município e para a bacia de uma forma geral? O técnico não soube dar 

muita informação, uma vez que o órgão não tem dados suficientes sobre o gerenciamento da 

água do Rio do Peixe, assim  como, não apresenta credibilidade junto a população.  

A gestão social da água praticamente deixa de existir e passa a ocorrer apenas o 

gerenciamento técnico, isto é, o estudo e gestão da distribuição e administração da água, fato, 

perceptível na pesquisa feita junto ao órgão. Quanto há projetos direcionados para a 

preservação do Rio do Peixe e da SBHRP como um todo, foram citados alguns tais como o 

Reciclar Mar (educação ambiental) executados, e divulgados pelo SEBRAE que juntamente 

com escolas públicas e privadas no município, desenvolvem timidamente temas ligados a 

educação ambiental, tais como, a proteção de mananciais, coleta seletiva e sustentabilidade 

dos corpos hídricos.
56

  

Sobre temas relacionados à Gestão das Águas nas Várzeas de Sousa também chamada 

de ―Mesopotâmia do Sertão‖
57

, o SEBRAE ministrou palestras para técnicos da CAGEPA e 

da AESA, aos irrigantes e pequenos agricultores auxiliando com informações sobre: 

preservação ambiental e sustentabilidade dos corpos hídricos, Educação ambiental, e, por fim, 

coleta seletiva de resíduos sólidos. Esses informes foram dados quando da pesquisa junto aos 

gestores públicos, federais, estaduais e municipais.  

Quando foi levantada a questão sobre a freqüência desses treinamentos, o entrevistado 

destacou que não existem datas e cronogramas definidos acontecem quando os irrigantes 

(agricultores) solicitam ou quando o órgão tem alguma informação nova ou relevante para os 

mesmos.  
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 Todas estas informações foram dadas em entrevista realizada com o Sr. Rodrigo Bezerra Rangel na Gerência 

Regional do SEBRAE - município de Sousa.  
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 Slogan dado ao futuro das terras eu serão irrigadas pelas águas da transposição do rio São Francisco. Não foi 

encontrada nenhum documento onde surgiu este slogan mas está presente em todas a conversas informais ou 

gerenciais que tratam do assunto entre os moradores da região das várzeas de Sousa. 

            Fotos: Andressa Monteiro  



 

4.  A QUESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NA SB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO 

PEIXE   » 111 

 

4.3.1  A água e os múltiplos usos 

 

No tocante a qualidade da água para consumo, de uma forma geral a SBHRP tem 

algumas restrições, comprovada pelos resultados das análises físico-química dos solos 

apresentados pela AESA através do PERH, quase todos os solos de uma forma geral, 

apresentam restrições, de uso devido, os mesmos possuirem índices altos de salinidade 

principalmente para as águas subterrâneas, fato perceptíveis nas águas de poços que são ricas 

em sódio. Há exceções para algumas áreas a exemplo das Várzeas de Sousa e do Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo, que tem seu abastecimento hídrico atendido pelo Rio do Peixe e 

pelo Sistema Coremas-Mãe D’água, situado na bacia do rio Piancó. Na SHRP a 

disponibilidade atual é de 17,07 hm
3
/ano, para uma demanda para irrigação de 84,467 

hm
3
/ano.  

As normas de consumo e uso da água são regidas pela Resolução 357 de 17 de Março 

de 2005  que ―dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o   

seu   enquadramento, bem  como   estabelece   as   condições   e   padrões   de lançamento de 

efluentes‖ e, pela Lei Federal 9.433/97 que ―Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX 

do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Alicerçado pelas leis federais o 

estado da Paraíba se documenta com a Lei Estadual  8.446 de 28 de Dezembro de 2007, que 

institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos e dá outras providências, juntamente com o 

Decreto Nº 19.192de 09 de Outubro de 1997 – Grupo Gestor PROÁGUA que ―cria  o  Grupo  

Gestor  do  "Programa  de Desenvolvimento  de  Recursos  Hídricos  para  o  Semi  -  Árido 

Brasileiro  -  PROÁGUA"  e  dá  outras  providências‖. 

Em se tratando de uma bacia hidrográfica do semiárido paraibano, outros grupos de 

gestores foram criados com o intuito de gerenciar a água no estado. Assim surge o Grupo 

Gestor Proágua uma entidade que tem responsabilidade direta nas diretrizes e projetos ligados 

a gestão hídrica no semiárido, que abrange também a SHRP e seus atributos se destacam por; 

 

 

Art. 3º - São atribuições do Grupo Gestor:  

I - acompanhar e coordenar as ações do "Programa de Desenvolvimento de 

Recursos  Hídricos para o Semi - Árido Brasileiro - PROÁGUA", no 

Estado da Paraíba;  
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II - promover a articulação com órgãos públicos e privados;  

III - executar outras funções que lhe sejam cometidas pelo Secretário de 

Planejamento.
58

 

 

 

A gestão das águas subterrâneas teve como base e avaliação uma análise 

socioeconômica dos aqüíferos para fins de uso. Nesta discussão o sistema cristalino na SBHR 

tem um potencial da ordem de 9 milhões de metros cúbicos  anuais, e a qualidade da água 

apresenta restrições para a irrigação e o consumo humano por apresentarem índices de 

salinidade acima nos permitidos para esses fins. Outro fato que também influenciam são as 

secas que tornam os solos e a água restritos aos diferentes usos, justificando-se pela grande  

evaporação que proporcionam acumulação de sais nos solos, sendo este fato um fator 

relevante para a qualidade de água superficial. No caso das águas subterrâneas os tipos de 

rocha contribuem diretamente  para a definição da qualidade da água. Quanto as condições de 

portabilidade da água na SHRP, apresenta duas classificações de água segundo estudos  

contidos no PERH. Um delas destaca que a água é de boa qualidade não apresentando 

restrições para os diversos usos, exceto, no município de Lagoa, onde ocorrem algumas 

restrições advindas da gênese dos solos, este fato é caracterizado pela potencialidade hídrica 

da SHRP e das terras banhadas pelos mananciais. (FIGURA 15).  

O uso e a ocupação do solo na SHRP é intenso quase todas áreas da bacia já sofreram 

algum tipo de uso, e isso se justifica pela presença da ação antrópica em praticamente 70% da 

SHRP. (FIGURA 16). 

A cobertura vegetal na SHRP é basicamente de caatinga dividida em três tipos assim 

descritos; caatinga arbórea, caatinga arbórea aberta e caatinga arbustiva arbórea fechada. Isso 

define que o processo de desmatamento causado pela exploração dos recursos naturais na 

Sub-bacia, foi bastante intenso, sobretudo, devidos aos efeitos que são percebíveis com o 

passar do tempo e com as perdas de produtividade dos solos que se apresentam desnudos.  
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Figura 15 – Mapa da qualidade 

da água 

Fonte: PERH (2006) 
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 Figura 16  - Uso e ocupação do solo 
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4.3.2 O PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO – PISG 

 

O PISG não é parte integrante da Sub-bacia, mas como as águas do açude de São 

Gonçalo que abastecem a cidade de Sousa, está neste perímetro, não há como dissociá-lo 

neste estudo, sobretudo, pelo grande atrativo que as águas tem na atividade agrícola. O uso 

das águas neste manancial para a produção agrícola e o consumo humano advém da qualidade 

da água satisfatória difundido neste território.  

A grande importância na distribuição das águas na bacia que compreende o sistema do 

PISG, é uma particularidade no sertão paraibano, notadamente, neste setor se desenvolvem 

atividades agrícolas nas áreas de entorno do açude de São Gonçalo. Este reservatório não 

pertence a sub-bacia mas tem uma ligação direta com a gestão das águas na gerência regional 

da Gestão das águas no município de Sousa. Neste ambiente, as práticas de irrigação são 

responsáveis pela geração de emprego e renda fazendo o nexo entre o PISG e as cidades de 

entorno. Isto torna esta área bastante produtiva onde se desenvolve culturas de subsistência e 

de produtos para comercialização.  

  A prática agrícola é do tipo comercial, onde se destacam plantios irrigados de feijao 

(3.85%), monocultura de côco (38,43%), banana e côco  - produção diversificada (53,85%) e 

outros tais como; mamão, goiaba, e hortaliças (3,85%) (Gráfico 1). Essa produção agrícola 

abastece o mercado das cidades vizinhas e chegam até a capital do estado – a cidade de João 

Pessoa e, de outras regiões do país, a exemplo das regiões sul e sudeste. O PISG é monitorado 

pelo DNOCS, sendo, os produtores cadastrados e também pela AESA/PB quanto a outorga de 

água (direito ao uso da água pública), e pelo INTERPA/PB, que trata da assistência agrícola 

aos irrigantes e agricultores em geral que cumprem as normas estabelecidas para o uso e 

ocupação do solo como é destacado a seguir;  

 

[...] a irrigação vem da água do açude de São Gonçalo. Divididos em 

grupos os irrigantes se reúne com os representantes e estes são convocados 

para os comitês. Se reúne e decide o turno de irrigação isso no período de 

seca. Antes a gente irrigava de noite e de dia hoje a gente num faz mais 

isso....é liberado em torno a cada 15 dias. Para fazer esta negociação pronto 

depois de uma irrigação ai suspende por este período de 15 a 20 dias para 

poder haver ter este racionamento isso é feito com o grupo de irrigantes o 

DNOCS ajuda no monitoramento da água e nós os irrigante em grupo que 

controlamos isso. A própria cultura do povo daqui é tudo em torno da água. 

a cultura de côco é predominante mas também tem a banana, a goiaba o 

tomate e alguma produção menos de hortaliças sendo que a produção de 

côco é maior e a gente manda coco para Campina Grande, Fortaleza, João 

Pessoa e até para São Paulo e Rio de Janeiro [...].  
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 A cultura irrigada que mais se destaca é a de côco, constituindo-se como o produto 

mais importante na produção agrícola (GRÄFICO 1). Os agricultores ainda não têm a noção 

da gravidade futura, caso a água não seja usada de forma racional e sustentada. Para isso, a 

comunidade organizada dos agricultores e irrigantes tem necessidades urgentes de 

acompanhamento, quanto ao uso e destino da água para irrigação. Não estão sendo tratados 

neste momento da água para o consumo humano e para a dessedentação animal, mas apenas  

para a produção agrícola, esta muito utilizada em escala mundial e em especial no território 

brasileiro. (GRÁFICO 2). 

GRÁFICO 2 – Tipos de Culturas Cultivadas  

Feijão

Coco

Banana e coco

Outros

Tipo(s) de cultura(s) cultivada(s)3,85%

38,46%

53,85%

3,85%

 
                     FONTE: Pesquisa Direta (ASSIS, 2007). 

 

No PISG se observa a presença de agricultores detentores das suas próprias terras, uma 

conquista adquirida ao longo do tempo através dos projetos do DNOCS e do Governo do 

Estado da Paraíba. A Figura 17 apresenta parte dessa produção que atualmente é beneficiada 

por estudos realizados na área agrícola desenvolvidos pela Escola Agrotécnica Federal de 

Sousa – localizada em São Gonçalo.  
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Figura 17 - Perímetro Irrigado de São Gonçalo – PISG 

 
            

                            Fonte: Pesquisa Direta ( ASSIS, 23/07/2007)  

 

 A gestão social da água na SBHRP, mostra que a água é um forte veículo de 

desenvolvimento e cultura para os municpios e para projetos que comtemplam as 

comunidades no setor de beneficiamento e da sobrevivência humana.  

[...] a qualidade de vida dessas famílias é definida por uma lógica que relaciona 

elementos de uma ordem moral, centrada no ethos do colono [...]. A partir da 

experiência de vida como sitiantes e da relação com a família, com o trabalho da 

terra é que esse grupo pensa, organiza e dá sentido ao mundo social. Portanto, é a 

origem camponesa que vai estruturar a vida material e simbólica dessas famílias, 

influenciando a formação de uma identidade coletiva, que antecede e se sobrepõe à 

consciência individual, característica do homem moderno. Essa articulação 

possibilitou a formulação de um argumento capaz de explicar a complexidade das 

práticas inerentes ao estilo de vida do irrigante, sem romper completamente com o 

estilo de vida do camponês, ambos legitimadores de um conceito de qualidade de 

vida. [...]. Nesse sentido, o acesso à terra, à água e a melhores condições de vida 

conquistadas dentro do Projeto de Irrigação, não são os únicos bens valorizados 

pelas famílias na avaliação da sua qualidade de vida. Mais do que isso, para elas, é 

necessário que haja respeito aos valores e às disposições internalizadas. E mais, que 

seja assegurada a continuidade de um modo de vida, definido por uma ética da qual 

depende a sua felicidade. 
59

 

 

Para tanto, um estudo realizado no Perimetro Irrigado de São Gonçalo – PHSG, sugere 

que o aprofundamento desta relação seja desenvolvida tendo como focos de atenção; família, 
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terra, trabalho, conectados aos elementos de uma razão prática representada pelo acesso à 

água, às políticas públicas e às condições para morar, trabalhar e oferecer oportunidades aos 

filhos de desenvolver atividades educacionais.  

 

4.3.3 O Projeto de Irrigação das Várzeas de Sousa: a Mesopotâmia do Sertão 

 

Na sub-bacia o problema decorrente na gestão social da água perfaz no seguinte 

contexto: um processo de disputa, tomando a água como produto de riqueza: Por que isso 

acontece? Ocorre a algum tempo a atividade de irrigação devido ao fato de se ter a água como 

propriedade. Os gestores e as comunidades localizadas nas várzeas de Sousa viram esta 

atividade como promissora no que se refere a projetos de irrigação de grande escala.  

Foi diante desta questão que o Governo Estadual, se mobilizou para tornar esta área 

realmente produtiva. Em pesquisas documentais realizadas na Gerência das Águas, verificou-

se que boa parte dessas terras das Várzeas de Sousa eram de domínio particular de cidadãos 

naturais da cidade de Sousa. Mesmo existindo esta possibilidade o processo de indenização de 

posse destas terras pelo Governo foi iniciado com o objetivo de tornar esta área, localizada a 

montante do Rio do Peixe, divisa com o município de Aparecida, com aptidão agrícola 

própria  para a produção de fruticulturas e hortaliças. (FIGURA 18). 

Figura 18 – Localização do Projeto de Irrigação Várzeas de Sousa/PB 

 
 

Fonte: GOVERNO DO BRASIL MINISTÉRIO DA INTEGRAÁO NACIONAL 

(2008) 
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Assim, o Governo estadual abre licitação para empresas que pudessem oferecer o 

projeto de gestão com destino de produção agrícola com vistas para o sustento dos assentados 

que produziriam frutas e hortaliças voltadas tanto para a subsistência, quanto para a 

exportação, a exemplo de projetos desenvolvidos às margens do rio São Francisco nos estados 

da Bahia e Pernambuco nos municípios de Juazeiro e Petrolina.  

As águas drenadas pelo Projeto de Interligação de Bacia do Rio São Francisco, 

atingirá também estas áreas irrigadas. A Figura 19 apresenta as Várzeas de Sousa onde as 

comunidades agrícolas se instalaram próximas as estas terras, como aconteceu com o 

movimento dos sem terra dos acampados nas Várzeas de Sousa.   

Figura  19 – Acampamento Várzeas de Sousa – BR 230 – Sousa/PB 

 
 

Fonte: Pesquisa Direta (18/04/2007 - ASSIS, 2008 

Com o intuito de acelerar esse processo de implantação do projeto Várzeas de Sousa 

através do Governo estadual, o Governo federal libera R$ 5 milhões para a conclusão de obras 

de drenagem na área do Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa. Este acordo foi tratado 

junto às ações da Força-Tarefa no Sertão do Estado, este foi um convênio firmado entre o 

Governo do Estado e o Ministério da Integração Nacional. (Figura 20)  
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Figura  25 – Projeto de Irrigação – Várzeas de Sousa 

 
 

Fonte: Pesquisa Direta (23/03/2008 - ASSIS, 2008) 

 

 

De acordo com os entendimentos entre o Governo do Estado e o Governo Federal R$ 

5 milhões serão aplicados em obras de drenagem das áreas onde 178 pequenos irrigantes e 

algumas empresas estão iniciando a produção de frutas e verduras
60

. Com a conclusão da 

drenagem do terreno, através de uma empresa que ganhou a licitação da obra, o projeto de 

irrigação das Várzeas de Sousa será efetivamente viabilizado porque a drenagem é necessária 

também para o financiamento de empréstimos aos agricultores. É interessante analisar que 

problemas com o Movimento dos Sem Terra – MST estão presentes nesta área, sobretudo, 

com o intuito de participar ativamente dos projetos de Irrigação das Várzeas de Sousa.  

Em entrevistas realizadas com os acampantes das Várzeas de Sousa – localizada as 

margens da BR 230, a 12 km da cidade de Sousa, verifica-se que muitos dos acampados 

vieram da região do Perímetro Irrigado de São Gonçalo. Não ficou explicito qual foi o critério 

de seleção e cadastramento dos irrigantes para desenvolver suas culturas nos lotes, todavia, os 

acampados têm assistência sanitária, educação, transporte, e assistência da Pastoral da Terra 

neste processo. Foi verificado que em 2009, o acampamento Várzeas de Sousa já está inserido 

neste projeto e que os irrigantes estão cadastrados de acordo com os critérios de: não possuir 

terra, não ser funcionário público ou privado, ser credenciado nos projetos agrícolas, mas não 

receber benefícios por este trabalho tanto do governo federal quanto do estadual, entre outros. 
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Estas foram algumas exigências entre outras que asseguraram a fixação desses irrigantes neste 

setor.  

Em 19 de fevereiro de 2007, o Governo do Estado prepara processo de licitação para 

drenar os lotes das Várzeas de Sousa, o qual consta que os trabalho de infraestrutura das 

Várzeas de Sousa está quase pronto e tão logo seja publicada a licitação o Governo dará início 

a drenagem dos lotes. Várias ações estavam sendo implementadas naquela localidade, dentre 

elas vários acessos aos lotes que já estão prontos e outros estão dependendo justamente da 

drenagem. O Governo estadual garantiu que os 178 lotes das Várzeas de Sousa e os irrigantes 

estão em pleno trabalho, pois o Governo do Estado está repassando recursos para construção 

das casas, através das associações, mesmo não estando no projeto. Já existe abastecimento 

d’água e a Energisa
61

 iniciou o projeto para a implantação da energia elétrica. 

Entre os trabalhos executados estão a recuperação de mais de 340 placas de concreto; 

execução de estruturas para possibilitar a passagem das águas dos riachos sobre o canal em 

gabião; construção de canal de desvio de sangradouros de açudes existentes ao longo do 

canal. E ainda execução dos aterros das erosões nos taludes do canal; execução dos serviços 

de recomposição das encostas das seções em corte do canal; execução de uma passarela para 

pedestres sobre o canal; execução de canal de desvio de sangradouros de açudes existentes; 

destocamento, roço, queima e requeima ao longo da faixa de domínio e o que é considerado 

de fundamental importância, o serviço de limpeza de 37 quilômetros do canal e a 

desobstrução dos oito sifões. 

Com  relação à agricultura, o Governo do Estado tem cumprido todo o cronograma de 

obras para a implantação do Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa, que afirma que todas as 

providências para atender as exigências do Ministério Público Federal e da Sudema quanto à 

licença ambiental para a instalação definitiva no perímetro irrigado estão sendo cumpridas. 

Especificamente para atender essas exigências foram elaborados e executados os Planos de 

Controle Ambiental, com avaliação do acervo florestal, outro para a recuperação da área 

degradada, estudos básicos de aproveitamento hidroagrícolas com avaliação de solos. 

Também foi elaborado programa de manejo e monitoramento da água no canal.  

Um projeto solicitando recursos para a implantação da cerca de proteção e da reserva 

legal de mata, no valor de R$ 951 mil, encontra-se no Ministério da Integração Regional 

aguardando liberação. 
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Com relação à parceria feita entre o Governo do Estado e o Carrefour para aquisição 

da produção orgânica nas Várzeas de Sousa, ficou acertado com o grupo francês de 

supermercados que, tão logo os produtores tenham produtos disponíveis, toda a produção 

orgânica será adquirida. Já estão assegurados recursos da ordem de R$ 800 mil junto ao 

Ministério do Interior para a construção de instalações onde os produtores vão armazenar a 

produção, seguindo o padrão de qualidade do Carrefour. Foram realizados cursos sobre 

agricultura orgânica e como os produtores poderão se transformar pequenos empreendedores. 

Os produtores são contemplados com um programa de capacitação e educação ambiental para 

irrigantes da área, além de projeto de drenagem agrícola superficial coletora dos lotes de 

pequenos produtores. Tudo isso para atender ao termo de ajuste de conduta firmado com o 

Ministério Público Federal em julho de 2006. Entre outras ações que estão dando visibilidade 

ao projeto, estão a instalação de escritório da Emater no local, que permitiu agilizar a 

elaboração de propostas de financiamento de pequenos produtores para captação de recursos 

do Pronaf destinados à implantação de 160 hectares de banana, 55 hectares de goiaba e 31 

hectares de manga. Também foi possível a aquisição de material de irrigação e de 966 ovinos. 

Os 178 irrigantes das Várzeas de Sousa, já iniciaram as atividades nos lotes. Foi 

verificado in loco que o trabalho de infraestrutura das Várzeas de Sousa está quase pronto, 

mas falta ainda um direcionamento rápido para o destino da produção e de investimentos no 

setor. O Governo garante que tão logo seja publicada a licitação dará início a drenagem dos 

lotes, posto que, várias ações estão sendo implementadas naquela localidade, entre elas vários 

acessos aos lotes já estão prontos e outros estão dependendo justamente da drenagem.  

 

4.4 GESTÃO, A PERCEPÇÃO SOCIAL E A ÁGUA: USOS, PRESERVAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE.   

 

Percepção social, gestão social e sustentabilidade hídrica são três situações complexas 

quando água é tratada como um bem capaz de desenvolver as culturas e, isso acontece de 

forma muito diferenciadas, em todas das instâncias incluindo a região do semiárido brasileiro. 

Neste ponto de discussão, a sociedade é o instrumento de gestão tomando a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e, assim, se torna ainda mais complexa pelos seguintes 

fatores: deficiência cultural, ineficiência educacional que traz consigo uma cultura de uso sem 

limitar o desperdício como também a degradação dos recursos naturais, distância entre o 
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poder público e a sociedade, enfim, é uma complexidade, mas não impossível de serem feitos 

trabalhos que envolvam estas questões de sustentabilidade voltadas à cultura racional da água.  

A gestão social da água na sub-bacia vai muito além de dados quantitativos, e segue 

em busca na percepção social e sua relação direta com a água e os ecossistemas presentes. 

Este entrelaçado de comportamento advém dos usuários que desenvolve; medos, tensões, 

conflitos, pressão social, controle e a seguridade.  Estes foram os focos centrados nas 

discussões das entrevistas a seguir resultaram no seguinte contexto; o sindicato dos 

trabalhadores rurais juntos aos lideres comunitários são sujeitos ativos e diretos na relação 

água/solo. Estas percepções foram baseadas no estudo do cognitivo e na relação de ânsia pela 

sobrevivência que todos precisam que se deriva do manejo e da cultura com a água, de certa 

forma, os usuários que estão envolvidos diretamente com a água se encontram engajados 

numa complexidade social. Esta gestão é capaz de desenvolver uma abordagem baseada nas 

estratégias de ações como explica o texto a seguir;  

[...] permite compreender a estratégia na busca do cognitivo e não somente 

informacional. Trata-se de construir uma relação entre o ser, o fazer e o agir, na qual 

a formação do ser permite refazer as ações num novo espaço político, no qual as 

relações de poder entre o privado e público estão legalmente mediadas pelo social, 

representado pelas organizações sociais da comunidade de bacia, reconhecida então 

como o sujeito da Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas.(KÖCHE, 2005) 

 

Desta forma, os usuários envolvidos na Gestão social da água na SBHRP se 

identificam por serem usuários diretos e usuários indiretos que estão relacionados com a 

organização, usos consultivos e não consultivos da água, controle, monitoramento e 

distribuição da mesma, que envolve também a sustentabilidade. Noutro modo, podemos 

identificar estes usuários independente de hierarquias organizacionais assim considerados: 

sindicatos dos trabalhadores rurais do município de Sousa e região, associação dos irrigantes 

do açude de São Gonçalo, agente comunitário dos núcleos I, II e III (divisão no perímetro 

irrigado de São Gonçalo), e os Órgãos Federais, DNOCS, EMATER, SEBRAE, BANCO DO 

NORDESTE; os estaduais e municipais são respectivamente: CAGEPA, AESA, DAESA e 

Prefeitura Municipal de Sousa e das comunidades: Guanabara, Gato Preto, Estreito, 

Matadouro, pertencentes ao município de Sousa e  todos ligados diretamente ao Rio do Peixe, 

e segue com alguns municípios: Bom Jesus, Cajazeiras e Aparecida,  os mais próximos da 

discussão da Interligação de bacias das águas do rio são Francisco.  

Assim, a Figura 30 estrutura as hierarquias de atuação e ações da Gestão social da 

água, baseada nas análises conjunturais dos órgãos e da sociedade civil organizada, como 
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também leva em consideração a identificação do lugar como símbolo para os usuários da 

água, ou seja, percebeu-se que o poder público e a percepção social estão separadas, pelas 

ações dos órgãos executores, dos sujeitos e atores que estão em torno da água.  

Neste contexto a Figura 26 descreve que a gestão social da água numa bacia 

hidrográfica, é parte integrante da forma de gerenciamento com base na gestão dos recursos 

hídricos, mas quando se observa a discussão dos lideres integrantes no processo do uso e 

ocupação do solo através da utilização da água, verifica-se que, neste contexto, a percepção 

inclusas nas ações se parte. É o que acontece na Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, onde 

a prefeitura municipal da cidade de Sousa e a Gerência das águas na bacia, não estão 

centradas nas principais discussões, elas aparecem como uma parceria indireta.  

Portanto, agrupamos a mesma aos usuários e organizações, pelo motivo que os papéis 

não ficam bem definido. Reportaremo-nos ao Capítulo I quando foi dado o enfoque para o 

papel que cada indivíduo assume numa determinada função e neste momento, a Sub-bacia 

hidrográfica do Rio do Peixe é o palco de atuação dos papéis. A Figura 21 descreve que a 

gestão social da água é parte integrante da forma de gerenciamento com base na gestão dos 

recursos hídricos, mas quando se observa a discussão dos lideres integrantes no processo do 

uso e ocupação do solo através da percepção da água, verifica-se que neste contexto a 

prefeitura municipal da cidade de Sousa, não está centrada nas discussões centrais, ela aparece 

como uma parceria indireta e coadjuvante. Isto implica dizer que a água neste ambiente se 

apresenta como um produto do meio mercadológico e que se funde na discussão da troca de 

mercadoria existente em produto, produção e troca. Enfim a água é reconhecida na gestão 

social também como troca, um produto para desenvolvimento das instâncias interessadas 

dentre elas os mercados agrícolas. 



 

 

 

 

4.  A QUESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NA SB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO 

PEIXE   » 125 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Participação do Poder Público e a Percepção Social da Água na Sub-bacia 

Hidrográfica do Rio do Peixe. 
Fonte: Assis (2010) 

 

 

 

Portanto, ao agruparmos os usuários e organizações percebeu-se que a sociedade e o 

papel da mesma começa pelo significado de Papel. Para a psicologia social, o papel que o ser 

humano assume diante da sociedade designa o modelo de comportamento que caracteriza o 

lugar do indivíduo no grupo ou organização. Entende-se por papel o comportamento que se 

espera de quem ocupa uma determinada posição como determinado.‖ (BRAGHIROLLI, 

PEREIRA e RIZZON, 1995). Estes relatos já citados no capitulo I, centrados no contexto dos 
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problemas sociais e da água parte integrante da complexidade que a sociedade enfrenta. Na 

Figura 26 essas interrelações sociais se dividem em dois grupos a saber: o grupo da gestão 

pública e o grupo da gestão social definidas pelas praticas do poder social que são submetidas 

pelos financiamentos liberados pelo Governo Federal entre elas estão os órgãos de fomento 

que são: Sebrae, Banco do Nordeste, Emater e DNOCS, que suprem as necessidades dos 

órgãos gestores estaduais e municipais.  

No tocante a gestão pública contida no Gráfico 3, ressalta que, a integração social da 

água na Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe atua sobre os poderes e os mesmo não estão 

conectados diariamente com os problemas da água na Sub-bacia. O que se observa é que a 

base está centrada num interrelação direta, ou seja, em nível local, tanto o poder público 

quanto as organizações sociais e práticas atuam na SHRP, mas não se tem uma realidade 

fixada na centralidade dos problemas que envolvam todos os atores contidos neste processo 

de gestão.  

Gráfico 3 – Utilização da água na Sub- bacia do Rio do Peixe 
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            Fonte: Pesquisa direta (ASSIS, 2007) 

 

Assim, temos em uma análise comparativa entre a gestão dos recursos hídricos e a 

gestão local a seguinte resposta; O pode público atua com as regras para gestão dos recursos 

hídricos tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal, já as organizações 

sociais e aqui, também, as foram chamadas de organizações práticas, encontram-se 

diretamente ligadas ordenadas às práticas do poder que estão a espera das diretrizes do poder 
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público, mas, atuam diretamente como atores e usuários inseparáveis da gestão social da água. 

Em outras palavras, as organizações sociais e práticas são pilares importantes em tomadas de 

decisões tais como: comitês de bacias hidrográficas e organização dos usuários de água.  

Estas são algumas categorias que envolvem o poder público e a sociedade civil 

organizada na gestão social da água, como participante do meio que asseguram a percepção 

numa visão sistematizada dos problemas diretos e indiretos que estão a se desenvolvendo no 

presente, ou apenas retratando um diagnóstico das questões positivas e negativas que 

envolvem as comunidades e a água.  

Outra forma de percepção da gestão social da água surgiu das entrevistas realizadas 

em todos os municípios. Dos entrevistados, 69,23% utilizam a água para a agricultura e 

piscicultura, sendo que a prática agrícola acontece em toda a bacia, portanto foi destacado que 

nos municípios de Sousa e no Perímetro Irrigado do Açude de São Gonçalo a prática de 

criatório de peixes é uma outra alternativa de sustento familiar e comercial para a região. Não 

foi possível verificar o potencial das safras agrícolas e a quantidade de custos devido a 

informações desencontradas junto aos órgãos competentes. 

Outro exemplo da relação sociedade/água e a busca por dias de glória, está no 

município de Bom Jesus (FIGURA 22), onde a empolgação com a chegada da água do Rio 

São Francisco pelos canais que ligam as áreas irrigadas é um destaque nas entrevistas 

realizadas. Observou-se que já há problemas de uso e destino da água mesmo antes dos canais 

estarem feitos e cheios d’água, advindos do projeto de interligação de bacias do rio São 

Francisco, como se descreve a seguir; 

A água vai para as terras irrigadas de São Gonçalo, além de banhar as 

terras da zona rural de Bom Jesus [...] os agricultores e também irrigantes 

de São Gonçalo reclamam por que a água chega muito fraca lá quando 

eles não pegam do açude. Hoje Bom Jesus conta com 2.371 habitantes e 

90% da comunidade do município aprovam o projeto de transposição do 

rio são Francisco, como essa coisa de transposição é antiga [...] mais 

agora ta mais certa acontecer.muitos familiares já mandou buscar os filhos 

e maridos que tão em São Paulo para retomar e preparar a terra e ver de 

perto onde esse negocio vai passar. [...] já foi feita muita reunião que 

falaram aqui sobre comitês de bacias, outorga, cobrança e a participação 

da gente que eles dizem que é a sociedade civil, por parte da AESA e foi a 

AESA que veio aqui falar com a gente. 
62

 

 Os relatos feitos sobre a relação da água com a sociedade e os órgãos públicos na 

cidade de Bom Jesus foram satisfatórios, no que concerne a aceitação de projetos que 

envolvam a comunidade e a água. O mais interessante é a dimensão social que este 
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 Entrevista cedida pelo Sr. Jocelan Guedes. Radialista, Vereador da cidade de Bom Jesus. Responsável pelos 

projetos de meio ambiente no município. (entrevista cedida no dia 20/042007) 
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movimento da riqueza através da água trouxe para o município. Dessa forma, não há nenhum 

pensamento negativo quanto aos projetos governamentais de interligação de bacias neste 

município o que também foi presenciado o desejo das famílias trazerem de volta a sua região, 

moradores, agricultores que saíram em busca de sustento deixando às famílias a espera de dias 

melhores. Algumas famílias já havia comunicado aos seus entes distantes a expectativa  que o 

Projeto de Interligação de Bacias do rio São Francisco poderia trazer para a região. Isto está 

preocupando os gestores, posto que, não se comprova ainda nenhuma obra de engenharia  de 

aberturas das vias de acesso que a água irá percorrer nesta região, mas é notório que o 

município está no eixo norte do nordeste setentrional.
63

  

FIGURA 22 – Áreas Irrigadas no Município de Bom Jesus/PB  

 

                               Fonte: Pesquisa Direta (20/04/2007 – ASSIS, 2007) 

 

Em entrevistas realizadas com a população e os gestores dos municípios de São José 

de Piranhas, Cachoeira dos índios, Cajazeiras, Santa Helena, Marizópolis e São João do Rio 

do Peixe, destacaram que os mesmos são de acordo com a transposição, há apenas algumas 

controvérsias quanto às terras que serão atingidas pelo projeto. O que se observou nesses 

municípios foi uma divisão entre agricultores, órgãos gestores e usuários de uma forma geral, 

preocupados com a quantidade e a qualidade das águas que irão atingir essas terras e, de fato, 

a pergunta que mais persistiu a seguinte: Quem de fato vai ter direito a usar esta água? Esta 

pergunta pairou no olhar preocupado e no tom de voz de alguns moradores tanto da zona 
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 Os relatos mais detalhados sobre esta região e o projeto estão destacados no Capitulo 3 p. 47 deste trabalho. 

Fotos: Edvania Assis  
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urbana como da zona rural que ainda estão duvidosos sobre este assunto.  A maioria dos 

entrevistados apresentaram insegurança, mas ainda tem uma certa desconfiança na proposta 

do Governo Federal pois acreditam que o semiárido é uma região que precisa destes tipos de 

projetos e de um governo que invista nessa causa, apesar de muitos moradores das 

comunidades que vivem da agricultura de subsistência não acreditam que terão oportunidade 

conforme relato a seguir;  

Eu acreditoque vai ser bom só tenho medo de vir mexer comigo e com 

minhas terras e depois a coisa não ser do jeito que eles disseram que iam 

ser. Ai é que eu fico meio desconfiado desse governo [...] a gente acredita 

num povo e depois esse povo ingana a gente [...] eu mesmo num acredito 

mais em alguns políticos [...] e isso tem a ver com política num tem 

professora? Eu sei que tem. 
64

 

Esta percepção cognitiva destacada por um morador desta região é interessante devido 

a percepção social que o mesmo adquiriu, mas não é capaz de identificá-la sozinho. A Figura 

28 relata muito bem esta relação de dúvida, valores sociais, diálogo de saberes entre os 

usuários da água de uma forma geral, mas, neste caso, avaliado a partir deste estudo, se 

detectou que a percepção da água nas comunidades localizadas na zona rural é mais evidente, 

mas, ainda há muito trabalho a se fazer direcionado para a gestão social e a água. A gestão 

social é centralizadora tendo como foco a água na relação sociedade/natureza. Assim a gestão 

social da água está centralizada nos estudos deste processo que são os valores em comum e o 

diálogo de saberes que existem na Sub-bacia. Esta relação descrita na Figura 28 provoca um 

processo civilizatório que exige dos atores que residem e atuam na Sub-bacia o saber e o 

conhecimento como se descreve a seguir: 
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 Morador da zona rural de Bom Jesus, área que esta na figura acima que pediu para não ser colocado o nome dele no 
trabalho, mas só queria falar sobre o assunto. 
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FIGURA 23 – Complexidade Social da Gestão Social Integrada da Água na Sub-bacia 

hidrográfica do Rio do Peixe. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FONTE: Adaptado Silva (2006) 

 

Nesta relação de valores e diálogo de saberes destacada na Figura 28 nos reportamos à 

teoria de Habermas, quando o mesmo descreve que ― a solidariedade e a cooperação são os 

elementos principais do comportamento humano [...]‖ e, os valores fundamentais da 

sociabilidade humana são justificados e aceitos por intermédio do diálogo e da comunicação 

racional. ―A linguagem é a condição básica de qualquer interação humana [...] a ação 

comunicativa orienta os membros da comunidade em direção ao entendimento e à integração 

assim, poderá ser resolvido problemas básicos da sociedade, quando ocorre o inverso, e o 

êxito é individual todas as tentativas de desenvolvimento conjunto são fracassadas, 

conduzindo assim a desintegração [...].
65

  

Assim, as comunidades não estão preparadas para grandes projetos que demandam 

sustentabilidade no uso e domínio da água e, neste sentido, há a necessidade de uma 

abordagem cultural, comunicativa, também descrito como desafio, papéis exercidos pela 

sociedade, este como forma de atenuar os conflitos que possam surgir com o uso inadequado 

da água em Bacias Hidrográficas como se descreve a seguir; 
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A aplicação desta abordagem cultural à GIBH é ainda incipiente, mas 

acreditamos que ela poderá agregar uma fonte de criatividade para a 

mediação dos conflitos associados ao uso e à gestão da água. A GIBH é um 

conjunto de técnicas e metodologias que já incorporam valores 

sustentáveis, pois suas estratégias são resultados de um planejamento que 

respeita a capacidade de suporte dos ecossistemas e a capacidade de recarga 

hídrica dos ciclos hidrológicos das bacias e aqüíferos. O que a GIBH não 

possui é uma perspectiva cultural, que permita colocar a gestão da água 

numa dimensão civilizatória, conectando as atuais gerações das 

comunidades de bacia com o passado e o futuro. A estratégia para esta 

conexão é o diálogo de saberes.
66

 

Todos os envolvidos neste tipo de gestão se apresentam diante de uma situação 

civilizatória, mas estranha quando se fala de gestão social, e neste sentido percebe-se que 

todas as ações são duvidosas para a execução final de projetos e leis destinados a água e a 

sociedade. 

 

4.4.1 Os usuários da água: gestores, comunidades, agricultores (Irrigantes) 

 

 Neste item não serão dissociados os usuários acima citados, todavia, o Gráfico 3 

mostra que o sistema de aspersão é a forma mais utilizada no sistema de irrigação na bacia 

hidrográfica com 46,15% e, em segundo lugar, está o gotejamento. Com base ainda numa 

prática cultura tradicional, no perímetro irrigado de São Gonçalo a aspersão ainda é técnica de 

irrigação mais utilizada. Também foi constatada esta forma de irrigação nos municípios de 

Bom Jesus e Cajazeiras e nos demais municípios os canais  e a inundação ainda são muito 

utilizado, todavia, constatou-se que nos municípios que compõem a bacia, exceto em 

Cajazeiras, a produção agrícola acontece em menor escala se comparada com a produção 

agrícola do Perímetro Irrigado de São Gonçalo e das áreas adjacentes.  
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Gráfico 4 – Tipo de Irrigação utilizada 
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               Fonte: Pesquisa Direta (ASSIS, 2008 

 

Quanto à sociedade civil organizada, o sindicato dos trabalhadores rurais de Sousa é a 

entidade mias representatividade deste tipo de organização. Existe um tripé composto por 

água/solo/comunidade a qual reúne cerca de 7.000 trabalhadores credenciados no sindicato 

dos trabalhadores rurais de Sousa. Quando o assunto parte para o campo social todos os 

problemas são definidos por meio do sindicato que auxiliam os credenciados no suporte a 

vários serviços dentre eles; atendimento médico, cursos de educação ambiental, orientação na 

distribuição de sementes, por fim, na orientação de leis trabalhista e suporte para a melhor 

qualidade de vida dos membros que representam as famílias do campo. (FIGURA 24). 

Figura 24 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sousa/PB 

 

 

                                                 
 

                                     FONTE: Pesquisa Direta (23 a 26/07/2007 – ASSIS, 2007) 
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A participação do poder público nas atividades desenvolvidas pelo sindicato dos 

trabalhadores rurais é tímida e descentralizada. Boa parte dos projetos de incentivo agrícola 

são levados pelo DNOCS e discutidos nas comunidades através do sindicato como está 

constatado nos relatos a seguir; 

 
 [...] as leis são feitas pelo governo federal: e a gente tem parceiras com a 

prefeitura municipal, Banco do Nordeste, DNOCS, que abre oportunidades para 

estagiário na  prestação de serviços temos assistência médica, na área trabalhista 

(relação empregado-empregador) [...]  quanto a questão ambiental na região da 

bacia hoje, há trabalhos de conscientização com as agricultores que lidam 

diretamente com o solo e a água e ocorrem problemas com agrícolas (saúde) usos 

de agrotóxico. [...] Que moram nas margens do açude agente tem aqui muitos 

problemas que ainda num sabe lidar com isso de preservação [...] agente tem aqui 

problemas com defensivos agrícolas se a gente num fizer um trabalho. Isso vai ficar 

complicado (....) Que a muitos e muitos anos por mais de 30 anos e eu aqui penso 

que a gente deve continuar com essas coisas de ajudar. Um exemplo  que a gente 

tem aqui é ao redor do açude de são Gonçalo que envolve toda aquela região da 

bacia do açude então a gente tem muitos plantios na beira do açude e muitos 

plantio de tomate, coco, usam muitos produtos agrícolas bem pertinho do açude e 

agente aqui tenta fazer um trabalho de conscientização para ter cuidado quando 

usar porque vai tudo para dentro do açude quando chove. Eu num sei se isso 

interfere na saúde mas só o tempo a gente vai saber. 
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No PISG os trabalhos desenvolvidos junto aos irrigantes é definido pelo presidente do 

sindicato em favor da preservação ambiental já que a conscientização ambiental e social é 

uma meta a ser atingida que requer mais dedicação junto as questões relacionadas à água. O 

que isso explica? No dizer da gestão social da água a região de São Gonçalo é um seguimento 

de representação social que ocorre ao longo dos anos, posto que, este vem tratando do 

contexto da relação produção agrícola e a água a muitos anos. Esta área abrange também um 

suporte agrícola para os municípios da sub-bacia e das áreas no hinterland da bacia.  Vejamos 

a fala do presidente do sindicato (FIGURA 25). 
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[...] Em são Gonçalo nos temos um trabalho muito importante junto ao DNOCS, 

esse trabalho de conscientização mas esse trabalho que a gente faz aqui tem que 

continuar. O DNOCS ajuda a gente com esta coisa da preservação do meio 

ambiente. Hoje nós temos um patrimônio que é a água. E ai a gente mostra que o 

trabalhadores tem que cuidar por que nossa sobrevivência vem da água do açude 

[...] então a gente tem assim palestras e uma coisa e outra mais projetos que falam 

da situação do homem com água eu desconheço. Hoje a gente tem uns 7.000 

trabalhadores ligados diretos com a água e o solo. A nossa parceria é mais com o 
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DNOCS, só que estes trabalhadores tão espalhados, nas cidades de Marizópolis, 

Aparecida, Sousa, Bom Jesus e outros mais.
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Figura 25 – Entrevista realizada com os gestores no município de Sousa/PB 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: pesquisa direta ( ASSIS, 2008) 

 

 

A presença do sindicato nas negociações entre agricultores, comunidades e assentados 

nas Várzeas de Sousa, também foi outro destaque na entrevista, esta desdobrada no diálogo e 

experiência do líder comunitário em destaque a seguinte questão;   

 [...] sobre a questão das várzeas de Sousa é um converseiro só tem muita promessa 

tem gente que quer vender terra e se mudar pra perto de onde o canal vai passar 

mas no fundo é muita zoada e falação. [...] O sindicato dos trabalhadores tem 

participado indiretamente dos comitês de bacias [...]  a gente tem participado da 

água a comissão da bacia do açude de são Gonçalo que envolve toda nossa região 

de Sousa e áreas ligadas a gente. [...] Diretamente a gente não tem trabalho de 

educação ambiental junto a escolas mas como eu disse a senhora, a gente tem 

através dos órgãos junto com outros associações  do CEFET de são Gonçalo, 

UFPB, DNOCS,  ai a gente marca uma reunião para falar obre o que tem de novo 

nessa parte de meio ambiente. [...] a única parceria que a gente tem com a 

prefeitura da cidade de Sousa é nos projetos do PRONAF e do fundo de 

participação da prefeitura nesse caso [...] mas nos municípios menores a gente tem 

um contato maior A gente não tem não tem recebido visitas do INCRA, mas eu 

mesmo fui por conta própria ver essa coisa das várzeas de Sousa. O projeto dali 

professora é coisa para irrigação ai a gente ficou meio sem ter contato por que o 

sindicato ficou muito longe das discussões [...] eu num sei por que [...] ai a gente 

que teve que ir atrás pra saber direito. Agora a gente faz parte mas é uma coisa tão 

por cima....ai se a senhora ver o acampamento do MST...do lado da rodovia? Pois 

ali o projeto é para irrigação [...] ai isso professora num contempla a necessidade 

dos agricultores das várzeas [...] vai ficar gente de fora [...]..
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 Para Capra (1982) os problemas que abordam a sociedade se fixam na seguinte 

reflexão ― [...] todas as questões que envolvam a sociedade é um processo civilizatório‖[...], 

neste contexto, seguimos uma linha baseada nos padrões culturais e, desta forma, na gestão 
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social da água as veias culturais vão em busca do aprofundamento do indivíduo/sociedade e 

do individuo/natureza, convertida e superada. Esta forma de gestão trata do indivíduo como 

participante do meio, que tem uma visão reflexiva que se desencadeia na práxis da produção, 

a qual está centrada no sistema água/sociedade/produção agrícola.  

Assim, a gestão trabalha no sentido de distribuir e superar as deficiências estruturais e 

organizacionais , notadamente, a gestão social da água se torna mais complexa pela infinidade 

de ramificações existentes, 
71

no entanto, na sub-bacia há um momento natural e outro social, 

que atuam em consonância com as atividades da gestão pública e dos recursos hídricos. Por 

outro lado, voltando à análise da organização sindical, dos lideres comunitários e agricultores, 

todos os cuidados para que a intimidade cultural de cada setor seja preservada é de suma 

importância.  

Portanto, a gestão social da água engloba questões sociais, políticas, econômicas e 

ambientais cujo processo de aceitação ainda está em fase de aprimoramento, posto que, neste 

estudo mostra-se o caminho a ser trilhado e efetivado para que ocorra uma relação racional da 

humanidade no uso da água de uma forma geral. Em outras palavras, a gestão social da água 

se caracteriza por analisar de forma singular a participação ativa da sociedade civil organizada 

que reúne atividades sociais tais como as comunidades e as práticas políticas, econômicas e 

ambientais quanto ao uso, destino e controle que a água necessita, para que ocorra 

sustentabilidade futura dos recursos hídricos, tendo como base de gestão a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe foi classificada como uma área promissora 

para a gestão social da água no semiárido paraibano por dois fatores importantes; primeiro a 

sub-bacia apresenta potencialidades naturais para desenvolvimento de projetos que incluam a 

participação da comunidade e a água e, segundo, já existem alguns progressos em relação ao 

uso da água hídricos, vinculados a sindicatos e organizações comunitárias, a exemplo de 

projetos de irrigação e de piscicultura, mas apenas uma pequena parcela da população está 

envolvida. Foi verificado que os problemas de ordem social com relação a água são notórios e 

crescem cada vez mais pelas noticias informais que se espalham sobre a riqueza agrícola 

vinda com a Transposição do Rio São Francisco que irá transformar a região das Várzeas de 

Sousa na Mesopotâmia do Sertão, nome dado pelos agricultores e produtores rurais na região.  

Na análise socioambiental tem-se em destaque trabalhos de preservação e conservação 

da natureza, esses apresentaram um quadro referencial sobre o assunto no que diz respeito a 

gestão das águas, principalmente nos municípios de Sousa (sede da gerência da água desta 

sub-bacia), Bom Jesus. Cajazeiras, Aparecida, Lagoa, Uiraúna, São João do Rio do Peixe e 

Poço Dantas. Um outro aspecto discutido foi a condição ambiental em que se encontrava o 

Rio do Peixe, em várias partes do curso do rio a degradação ambiental foi muito perceptível, 

não havendo condições de uso das águas no perímetro urbano, sendo percebido pelo cheiro, 

cor impacto visual das suas águas turvas pela grande quantidade de material orgânico.  

Na análise da relação da água e o uso nos projetos agrícolas, as Várzeas de Sousa 

considerada a ―mesopotâmia no sertão‖, é a área onde a produção agrícola de culturas 

irrigadas de feijão, milho, banana e hortaliças são as mais representativas. Foi verificado que a 

gestão social nesta área é mais cultural do que ambiental. As famílias se reúnem em grupos 

organizados em lotes também chamados de módulos agrícolas para desenvolver a técnica 

muito parecida com as aplicadas para a agricultura familiar. Muitas destas famílias são 

oriundas dos acampamentos do MST e dos colonos que moravam nos Núcleos I, II e III do 

Perímetro Irrigado de São Gonçalo que lutavam a vários anos pela terra ou porção dela, para 

desenvolver suas praticas agrícolas. As famílias se reúnem em grupos e tentam desenvolver 

técnicas de agricultura orgânica, considerada uma das formas de ampliar os tipos de culturas 

agrícolas nas Várzeas de Sousa. 

Com o monitoramento da Emater/PB as famílias têm passado por cursos e 

aperfeiçoamento de Educação ambiental e noções de preservação e conservação da natureza 
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que tem mostrado as comunidades uma nova forma de cuidar da terra, como foi relatado pelos 

lideres comunitários. Ainda muitas mudanças precisam acontecer para aprimorar e fixar esta 

prática de agrupamento entre família e produção agrícola. A teoria de Capra (1982) enfatiza 

que ―o homem está num centro dispersor de energia e este precisa de espaço para aprimorar e 

expandir energia com o intuito de desenvolver suas próprias atividades, com aspirações 

sociais e culturais‖. Esta incursão dialogada de Capra ajudou neste estudo para entender a 

relação sociedade-água, mas em cada situação as informações eram diversificadas e sempre 

voltadas para o contexto da gestão pública. Isso resultou em uma análise da gestão da social 

da água, com viés para a política e os senhores da água. Em todos os municípios as pessoas 

observavam as perguntas sobre o assunto e as respostas se cruzavam entre dúvidas, receios e 

indiferenças, exceto nos gestores dos municípios, por estarem mais informados sobre o 

assunto.  

Outro ponto que mereceu destaque foi a importância dos Planos de Gestão e os Órgãos 

Públicos tais como o PNRH e o PERH. Neste estudo os mesmos foram essenciais na 

construção das idéias e análises do gerenciamento da água nas bacias hidrográficas do estado 

da Paraíba, mas nas informações que incluam a sociedade e a gestão foram incipientes. Os 

Planos estão muito preocupados com a quantidade de água e o monitoramento dos mesmos a 

mas a qualidade da água para consumo e dessedentaçao de animais não é focado como 

prioridade mas sim, os dados para a produção do agronegócio e do desenvolvimento da 

indústria não sendo diferentes dos Planos existentes no Brasil.  

O PERH por ser um Plano Estadual dá poderes diretos a gerências das bacias 

hidrográficas, por conter as informações sobre o gerenciamento dos Recursos Hídricos no 

Estado da Paraíba. Já a AESA e a DAESA foram importantes para o entendimento do 

gerenciamento da água na Sub-bacia do Rio do Peixe, no entanto, os dados nos dois órgãos 

não são homogêneos quando o assunto tratado era a gestão a sociedade e a água. Foi 

percebido que ainda há muito trabalho a ser feito sobre o Rio do Peixe, motivo este justificado 

pelo incipiente banco de dados que não tem sobre o Rio do Peixe, sendo assim, há uma 

necessidade urgente de um ou vários estudos interdisciplinares sobre fauna, flora, DBO, 

regime hídrico, vazão e índice de degradação, ponto importantes que irão auxiliar de forma 

eficaz a gestão da água na Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe. 

Nesta discussão, é importante deixar claro esse estudo apontou que a gestão social da 

água na Sub-bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, é apenas um passo alcançado entre os mais 

diversos que poderão surgir se esse tipo de gestão for colocado em prática. Não foi possível 
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em nenhum momento de investigação dissociar os diálogos de saberes, dos valores culturais. 

O diálogo dos saberes foi mais perceptível na gestão pública representada pela gerência das 

águas e nos demais órgãos, que contribuíram com as informações obtidas das entrevistas e 

pela pesquisa documental. Já o diálogo com base nos valores culturais, se apresentou bastante 

evoluído e notificou-se que quando o assunto tratado sobre a água era exposto, a linguagem e 

a comunicação direta com os usuários em geral foram percebidas, e os mesmos conseguiam 

direcionar e entender a integração entre o assunto em discussão, a cultura da água e a 

sociabilidade entre os grupos.  

Observou-se que em todos os municípios da Sub-bacia, as informações foram 

desencontradas no quesito elaborado sobre a forma como a água e a sociedade pode trabalhar 

junto sem degradar o meio ambiente. Outro ponto marcou a necessidade das pessoas em 

querer saber sobre a Transposição das águas do Rio São Francisco quando e como estas águas 

irão atingir suas terras e quem terá de fato direito a este recurso. Esta inquietação sentida pelas 

comunidades foi recebida de forma positiva, que segundo eles supervalorizou suas terras que 

então envoltas do projeto de interligação de bacias do Rio São Francisco e dos que estão 

próximos as Várzeas de Sousa. Após esta análise investigativa no campo, o resultado trouxe 

certa preocupação no discorrer deste estudo.  

Um ponto de destaque foi às informações propagadas de forma bastante promissor 

com as comunidades, ou seja, as águas advindas do projeto de Interligação da Bacia do Rio 

São Francisco, irão contemplar como um todo as necessidades do modo de subsistência local. 

A responsabilidade do governo com estes projetos de transposição é muito grande, pois como 

se observou a vida das comunidades esta girando em torno de uma nova vida onde nascerão 

grandes canteiros produtores e oásis no meio no sertão. Sabe-se que nos grandes projetos de 

transposição, os custos do investimento são de grande porte e no futuro, o governo precisa 

captar recursos para acumular capital para suprir este montante empregado nos projetos, 

notadamente, não serão os pequenos irrigantes e a agricultura familiar que darão o retorno 

capitalista ao Governo. Mais uma vez a água foi tratada como mercadoria e o consumo e 

destino final é o lucro, materializado na produção, destino e consumo dos produtos agrícolas 

já parte do agronegócio dos grandes latifundiários. 

O estudo também analisou que as comunidades que estão no entorno de todo este 

processo, estão cientes que a água que será distribuída pelas adutoras para o cultivo ou para o 

consumo pessoal da própria comunidade, também atingirá o desenvolvimento de sociedades 

agrícolas, ou daqueles que sobrevivem dos projetos de irrigação, aumentando assim o poder 
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de produção que trará mais renda e emprego. A maioria dos municípios tem sua produção 

para consumo regional e local, e aos grandes mercados consumidores.  

A análise contextualizada dessa gestão deixa claro que a proposta de gestão social da 

água contempla as esferas sociais, econômica, ambiental e política como indicadores de 

sustentabilidade para melhoria da qualidade de vida das populações rurais e urbanas, este 

pode ser aplicado a qualquer tipo de bacia hidrográfica, apenas deve-se deter aos cuidados das 

classificações dos rios quanto a questão da territorialidade. 

 No tocante a gestão social da água para a região o diálogo dos saberes e os valores 

culturais dos gestores, usuários, lideres comunitários, lideres de associações todos usuários da 

água, foram importantes e aceitos, para entender que, na região, tanto na esfera pública quanto 

nas organizações comunitárias o contato com a água do Rio do Peixe e do perímetro irrigado 

de São Gonçalo é um fato de extrema relevância. Deve-se citar neste momento que este 

estudo também analisou os projetos do Perímetro Irrigado de São Gonçalo, este monitorado 

pela EMATER e pela Escola Agrotécnica Federal de Sousa, sendo responsáveis pela 

produção agrícola de frutas. Os tipos de frutas e hortaliças cultivadas neste ambiente são 

irrigadas pelas águas do açude de São Gonçalo que também abastece a cidade de Sousa e de 

algumas comunidades vizinhas. Verificou-se que 70% das frutas produzidas neste local são 

comercializadas e gerenciadas pelo Governo estadual, mas ainda se tem muito trabalho a ser 

feito com a percepção social da água.  

Percebeu-se que na Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe, os usuários tantos  diretos 

quanto os indiretos estão concentrados no contexto da água e na produção de alimentos 

advindos da produtividade agrícola. Nao foi detectada a intervenção ou interlocução direta 

dos órgãos gestores da gestão da água na área, outrossim, percebeu-se que o poder público 

centraliza a gestão pública e este fato, é notório para os usuários de uma forma geral. 

A gestão social da água foi apresentada e resultou que, apesar de todas as esferas de 

gerenciamento das águas na região não estavam conectadas. A pesquisa qualitativa junto aos 

usuários auxiliou bastante na redação e conclusão da mesma, fazendo com que os resultados 

expostos abrissem condições de aplicabilidade na Sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe e 

apresentada para outras bacias.  

Assim, este tipo didático e gerencial e a forma de se fazer para melhorar as condições 

de vida do Rio do Peixe e das populações de entorno do mesmo, se baseou nas estratégias de 

contenção da degradação, palestras com todas as comunidades e acompanhamento dos 

trabalhos que envolvam a água. Estes são aportes importantes de gestão social da água que 
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ora propomos para sustentabilidade da vida futura na Sub- bacia Hidrográfica do Rio do 

Peixe.  

Assim, este estudo da gestão hídrica levando-a até a escala dos municípios (das 

cidades e dos povoados) ajudou a entender que as comunidades podem discutir, opinar e 

definir sobre o melhor uso a ser dado as águas. Dessa forma, a discussão da incorporação da 

sociedade na gestão dos recursos hídricos e dos interesses sociais e coletivos passam de 

grande escala para pequena proporcionando o uso sustentável das águas.  

Portanto a gestão social da água na Sub-bacia do Rio do Peixe foi um desafio que nos 

trouxe uma satisfação profissional quando da execução deste estudo empírico e analítico. 

Neste contexto, todas as informações contidas neste documento, podem ser caracterizadas 

como fundamentais e de larga contribuição para o estudo da gestão, da água, da sociedade e 

das políticas públicas de gerenciamento nas bacias hidrográficas. 
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APÊNDICES 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

[    ] 01. ☺Sexo: [01] masculino    [02] feminino 

[    ] 02. ☺Faixa Etária: [01] 16 a 24     [02] 25 a 39     [03] 40 a 59    [04] 60 ou mais 

[    ] 
03. ☺Grau de Escolaridade: 

[01] até o Ensino Fundamental  [02] Ensino Médio   [03] Superior incompleto   [04] Superior completo  

[    ] 

04. ☺Ocupação, Trabalho ou Emprego: 

[01] agricultor                                                       [05] autônomo  

[02] funcionário público municipal                        [06] aposentado 

[03] funcionário público estadual                          [07] pensionista 

[04] funcionário público federal                             [08] outro: __________________________ 

[    ] 
05. ☺Renda Familiar: 

[01] até 1 SM        [02] 1 SM        [03] 2 a 4 SM         [04] + de 4 SM 

[    ] 

06. ☺Condição de Moradia (tipo de material): 

[01] tijolo / adobe                                                  [04] madeira                              

[02] taipa revestida                                               [05] material aproveitado 

[03] taipa não revestida                                        [06] outro: __________________________             

[    ] 

07. ☺ Condição de Moradia (interior da casa): 

[01] nº de cômodos (geral):________                         

[02] banheiro                                                        [07] sem bacia sanitária 

[03] pia para lavar louça                                       [08] chuveiro 

[04] pia para lavar roupa                                      [09] sem chuveiro 

[05] pia para lavar mãos                                       [10] água dentro de casa 

[06] bacia sanitária                                               [11] água fora de casa 

[    ] 

08. ☺Energia elétrica: 

[01] sim        [02] não, tipo de iluminação: __________________________________ 

 

[    ] 

09. ☺Abastecimento de água: 

[01] rede pública (encanada)                               [05] rio    

[02] poço                                                              [06] cacimbas 

[03] nascente                                                       [07] cisternas 

[04] açude                                                            [08] carro pipa outro: 

__________________________ 

Apêndice  A - Questionário Socioeconômico e ambiental 

Data:___________________

_____ 

Nº. do Quest: _______ 

Entrevistador: _________________________ Entrevistado: __________________________ 



 

 

[    ] 

10. ☺Quanto ao contato com a água: 

[01] filtração   [02] fervura    [03] cloração    [04] sem tratamento    [05] outros: 

___________________ 

[    ] 

11. ☺Sistema de esgoto: 

[01] rede geral                                                      [04] canalizado para o rio    

[02] fossa                                                             [05] canalizado para o açude 

[03] céu aberto                                                     [06] outro: ___________________ 

[    ] 

12. ☺Destino do lixo: 

[01] coletado (Prefeitura local)                             [03] deixado a céu aberto    

[02] queimado                                                      [04] aterro sanitário 

                                                                             [05] outro: ___________________ 

[    ] 
13. ☺Plano de saúde: 

[01] sim, Qual? ___________________              [02] não                                                      

[    ] 

14. ☺Quando adoece procura 

[01] hospital                                                        [04] benzedeira    

[02] PSF – posto de saúde                                 [05] outro: _________________________ 

[03] farmácia 

 

[    ] 

15. ☺Doença ou condição referida 

[01] ALC - alcoolismo                                           [07] GES – gestação  

[02] CHA - chagas                                                [08] HÁ – hipertensão arterial  

[03] DEF – deficiência física                                 [09] HAN – hanseníase  

[04] DIA - diabete                                                 [10] MAL – malária  

[05] DME – distúrbio mental                                 [11] TB – Tuberculose  

[06] EPI – epilepsia                                              [12] DR – doenças renais  

                                                                             [13] outra: ___________________    

 

 

[    ] 

16. ☺Doenças de veiculação hídrica: 

[01] EQI – esquistossomose                                            

[02] HEP – hepatite tipo A, B ou C                      [05] DEN – dengue   

[03] LEP – leptospirose                                       [06] outro: ________________________ 

[    ] 

17. ☺Participa de grupos comunitários: 

[01] cooperativa                                                  [03] associação 

[02] grupo religioso                                             [04] outro: __________________________             

[    ] 

18. ☺Meio de transporte: 

[01] animais                                                        [05] carro passeio    

[02] bicicleta                                                       [06] caminhão 

[03] moto                                                            [07] ônibus 

[04] carroça                                                        [08] outro: __________________________ 



 

 

[    ] 

19. ☺ A água chega a sua casa: 

[01] reutilizada                                                    [03] consumo industrial 

[02] consumo doméstico                                     [04] consumo agrícola 

                                                                            [05] outro: ___________________ 

[    ] 

20. ☺ Utilização da água no uso doméstico: 

[01] usa água para lavar carro                           [03] usa água para lavar roupa 

[02] usa água para lavar calçada                       [04] reutiliza a água das pias? como? 

________________ 

[    ] 

21. ☺ Há alguma orientação no uso da água. Se a resposta for negativa vá para a próxima 

questão 

[01] Sim, Qual o tipo? ______________________          [02] não  

[    ] 

22. ☺A água tratada é usada para: 

[01] beber                                                          [04] tomar banho                                                 

[02] cozinhar                                                     [05] todas as atividades de casa  

[03] lavar louça                                                  [06] outro: ___________________ 

[    ] 
23. ☺Quantas vezes se toma banho ao dia: 

[01] 1 vez       [02] 2 a 3 vezes      [03] + de 3 vezes 

[    ] 
24. ☺O(s) banheiro(s) possui(em) descarga de água:  

[01] Sim, de quantos litros: _______________           [02] não 

[    ] 
25. ☺Quantas pessoas moram na casa: 

[01] 1 a 3          [02] 4 a 6         [03] 7 a 10         [04] + de 10 pessoas 

[    ] 

26. ☺ Quanto tempo fica sem água: 

[01] 1 dia                                                               [04] + de 3 dias 

[02] 2 dias                                                             [05] 1 semana   

[03] 3 dias                                                             [06] + de 1 semana 

[    ] 
27. ☺ O custo da água é compatível com o seu salário: 

[01] sim                 [02] não 

[    ] 

28. ☺Quanto gasta de água por mês: 

[01] 10 a 20 reais                                                 [04] 51 a 60 reais 

[02] 21 a 30 reais                                                 [05] 61 a 70 reais 

[03] 31 a 50 reais                                                 [06] + de 70 reais 

[    ] 
29. ☺ A conta paga é compatível com o seu consumo? 

[01] sim           [02] não 

[    ] 

30.☺Se só você tivesse água na sua armazenada em reservatório na sua casa: 

[01] dividiria com os vizinhos                              [04] resguardava    

[02] doaria                                                           [05] disponibilizava para o governo 

[03] não doaria                                                      

[    ] 
31.☺Você reconhece que a água é um bem que pode acabar? 

[01] sim                [02] não  



 

 

 

[    ] 

32. ☺ Com a escassez de água como você faria para suprir essa necessidade:  

[01] compraria                                                     [04] colocaria calhas para captar a água da chuva?    

[02] não tem condições de comprar                   [05] usava de forma controlada   

[    ] 

33. ☺Possui animais domésticos: 

[01] não      [02] sim: 

[01] pequeno porte     [02] médio porte    [03] grande porte 

[    ] 
34. ☺ Possui quantos animais domésticos: 

[01] 1 a 3        [02] + de 3       [03] especificar: ____________________ 

[    ] 

35. ☺ No período de seca como a água chega a sua casa: 

[01] carro pipa        [02] captada da chuva        [03] encanada        [04] outro: 

_________________________ 

[    ] 
36. ☺ Captaria a água da chuva se tivesse cisterna: 

[01] não         [02] sim, Porque?   

Obrigado(a)!!! 
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[    ] 

01. Qual a influência que o PERH, trará para a gestão das águas no Estado da Paraíba? 

 

 

    [    ] 

02. O Governo Federal, Estadual e Municipal estão juntos na preservação e conservação 

ambiental, em especial, na preservação da água no semiárido? 

01] não      [02] sim, como: 

 

 

 

[    ] 

03. Que programas e planos do governo estadual estão voltados para a questão da 

água? 

 

 

[    ] 

04. Há algum estudo ou planejamento territorial da AESA na gestão social da águapara 

as Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba e em especial para as do semiárido? 

 

 

[    ] 

05. Qual a visão da AESA sobre a transposição das águas do rio São Francisco? 

 

 

[    ] 

06. De que forma a bacia do Rio do Peixe poderá ser beneficiada com o Comitê de Bacias 

Hidrográficas do s rios Piranhas – Açu?   

 

 

[    ] 
07. Que cuidado se tem tomado para a ocupação desordenada das margens do Rio do 

Peixe? 

Apêndice  B - Questionário Setor Administrativo 

Entrevistador: _________________________ Entrevistado: __________________________ 

Nº. do Quest: _______ Data:___________________

_____ 



 

 

 

 

[    ] 

08. Como a Gerência Regional de Sousa administra a gestão da água na Bacia do Rio do 

Peixe?   

 

 

[    ] 

09. Acredita que a Gestão social da águapoderá acabar com problemas no semiárido, 

como exemplo, a indústria da Seca e dos carros-pipa?  

 

 

[    ] 

10. Há infraestrutura para desenvolver uma política pública de Gestão social da águapara 

a Gerência Regional de Sousa?  

 

 

[    ] 

11. A AESA tem parcerias com outras secretarias no caso a Secretaria de Educação para 

desenvolver planos educacionais na gestão social das águas? -

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

[    ] 

12. Atualmente quais os programas educacionais voltados para a gestão social da 

águapara a Bacia do Rio do Peixe?  

 

 

[    ] 

13. Como se caracteriza atualmente o quadro da gestão das Águas no Estado da 

Paraíba?  

 

 

[    ] 

14. Qual o papel da Prefeitura Municipal de Sousa para a gestão social da águana Bacia 

do Rio do Peixe?  

____________________________________________________________________________ 

 

[    ] 

15. Tem sido feito algum trabalho ou programas municipais relacionados com a gestão 

da água. 

 [01] não      [02] sim. Se respondeu o item [02] passe para  pergunta adiante.  

 

[    ] 

16. Como tem sido feito esse trabalho? 

[01] panfletos     [02] rádio ou Tv. [3] campanhas educativas nas escolas 

[04] eventos (palestras, seminários)  



 

 

[    ] 

 

17. A prefeitura municipal de Sousa tem (fundos econômicos) alocado recursos 

financeiros para planejar, executar e monitorar projetos relacionados à gestão social da 

águana Bacia? [01] não      [02] sim. Se respondeu o item [02] Com é 

feito?_______________________________________________________________________ 

 

19. Qual a política municipal desenvolvida atualmente para atenuar possíveis problemas 

ambientais e econômicos na gestão social da águana 

Bacia?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

[    ] 

 
Obrigado(a)!!! 
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1 . Impactos ambientais existentes na Bacia: 

[01] desmatamento                       [02] queimadas                    [03] poluição (esgotos) 
[04] uso de adubos químicos       [05]  ocupação ribeirinha      [06] lavouras inadequadas 
[07] assoreamento                       [8] erosão: tipo____________ 
 

2. Tipos de culturas cultivadas  

[01] milho                       [02] feijão                    [03] hortaliças 
[04] fruteiras                  [05]. Outras:   

3. As culturas são irrigadas com água do rio? 

01] não      [02] sim. Se respondeu o item [02]. Qual tipo? 

 

 

4. A água para a irrigação é de boa qualidade?  

[01] não.  Por que?  ___________________________________________________________________________    

[02] sim 

 

5. Há alguma assistência do Governo para a agricultura/irrigação na bacia?  

01] não      [02] sim  
6. Se sim, com que freqüência? 01] nunca       [02] raramente      [03] sempre. Se respondeu o item [03].  Como é feito? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6 A terra cultivada é:   

[01] própria          [02] arrendada        [03] utilizada por assentamento pelo INCRA    [4] ocupação irregular                                                              
 

7. O contato com a água do rio é:  

[01] religioso / sagrado                                        [05] pesca     
[02] econômico                                                    [06] irrigação 
[03] consumo próprio                                          [07] captada para venda 
[04] navegação                                                    [08] lazer e recreação            
                                      

8. Qual o tipo de ocupação feita às margens do rio: 

[01] urbana / ribeirinha                                        [03] criatório de animais    
[02] irrigação                                                       [05] indústria 

9. Há participação das escolas de ensino fundamental, médio e superior voltados para na preservação ambiental na 

bacia? 

[01] não.   Qual a causa? _______________________________________________________________________ 

[02] sim.  Como é desenvolvida?   ________________________________________________________________ 

 

10. Há alguma geração de emprego e renda relacionada com a gestão social da água na Bacia?  

 

Apêndice  C - Questionário de Observação 

Obrigado(a)!!! 


