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A publicação deste livro é a culminância do Projeto Águas de 
Areias – Recuperação e Gestão Compartilhada das Águas de Aluvião 
em Leito Seco de Rio no Semiárido Pernambucano, no período de 
2014 a meados de 2016. Escrito por vinte e dois autores, envolveu toda 
a equipe de trabalho permanente do projeto, apresentando e discutindo 
os resultados gerados e os seus reflexos na região do Alto Rio Capibari-
be, particularmente nos quatro municípios do Agreste pernambucano 
onde atuamos: Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz 
do Capibaribe.

Os onze capítulos do livro vão mais além, buscam integrar os prin-
cípios teóricos e científicos da pesquisa e da educação ao conhecimento 
tradicional local, dando relevância e consistência metodológica ao en-
sino-aprendizagem, particularmente às vivências práticas em campo. 

Assim, esperamos que o livro Águas de Areias vá ao encontro da 
expectativa do morador do Semiárido nordestino que se preocupa com 
a conservação dos escassos recursos hídricos da região, especialmente 
das águas infiltradas nos sedimentos de aluvião dos rios intermitentes, 
nosso principal alvo. Esperamos também, que a publicação seja lida e 
discutida por técnicos e tomadores de decisão, assim como consultada 
por professores e alunos interessados em conhecer mais sobre as águas 
que se escondem nas areias e que se tornam estratégicas nos períodos 
de estiagem no bioma Caatinga e, sobretudo, durante as demoradas e 
críticas secas.

Apresentação



A execução desse projeto tem sido uma vivência de integração 
extraordinária, em que a academia se defronta com a possibilidade de 
exercer simultaneamente os seus três pilares de inserção, que são o en-
sino, a pesquisa e a extensão. À Ane, enquanto representante do Ter-
ceiro Setor, cabe exercer o papel de indutor e de articulador científico, 
social e político, para que seja possível equilibrar ações - simultâneas e 
no mesmo espaço - de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológi-
co, educação ambiental e mobilização social. Para os nossos parceiros, 
representa a oportunidade de compartilhamento de processos de cons-
trução coletiva dos resultados.

A busca da sustentabilidade hídrica no Semiárido nordestino é 
meta e tarefa de muitos, e estamos aqui dando nossa contribuição, agre-
gando informações e repassando experiências positivas que vivencia-
mos nesses dois anos.
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1.1 O Semiárido nordestino

A região Nordeste do Brasil ocupa 1.558.000 Km2, que correspon-
dem a 18,3 % do território brasileiro. É no interior nordestino que se 
situa grande parte do Semiárido (Figura 01). Ao todo, são nada me-
nos que 982.563 Km2. Nele vivem 23,5 milhões de pessoas, atualmen-
te mais concentradas nos centros urbanos dos 1.133 municípios que 
o compõem (IBGE, 2014). Constitui-se, portanto, numa das regiões 
semiáridas mais populosas do mundo.

O clima do Semiárido nordestino apresenta sazonalidade, com um 
período curto (de aproximadamente três meses) de ocorrência das chu-
vas e outro mais demorado de estiagem, mas permanece ensolarado o 
ano inteiro. Porém, a amplitude térmica anual é pequena, próxima a 
5ºC, ocorrendo as temperaturas mais altas durante os dias e mais baixas 
durante as noites (CIRILO et al, 2007). 

A sazonalidade climática, marcada, sobretudo, pela forte variação 
pluviométrica, leva a precipitações anuais que oscilam entre 250 mm/
ano e 1.200 mm/ano, embora a média histórica se situe em torno de 700 
mm anuais. Essa variação não ocorre apenas no tempo, mas também no 
espaço, o que ratifica o contexto de paisagens heterogêneas.

Capítulo 1

As Águas Invisíveis nos  
Rios Intermitentes

Ricardo Augusto Pessoa Braga
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Figura 01 - Delimitação do Semiárido Brasileiro.  
Fonte: (IBGE, 2014).

Além das baixas precipitações, acontece forte evaporação da água 
na superfície do solo e dos corpos d´água, e isso implica uma evaporação 
potencial cerca de cinco vezes maior do que a precipitação (BRAGA et 
al, 2014), causa do evidente déficit hídrico na região. Isto significa que 
as águas acumuladas em açudes ou outros reservatórios abertos perdem-
-se muito rapidamente para a atmosfera. Se considerarmos o espelho 
d´água do reservatório de Sobradinho, por exemplo, a perda média anu-
al de água por evaporação é de aproximadamente 132 m3/s (PEREIRA 
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et al, 2009), o que corresponde a cerca de 4% da vazão média do Rio 
São Francisco, que é de 2.846 m3/s (ANA, 2016a). A rigor essa perda 
corresponde à evaporação líquida média, obtida pela diferença entre a 
evaporação estimada do lago e a evapotranspiração real na área corres-
pondente ao reservatório antes da sua construção.

A baixa pluviosidade e a alta taxa de evaporação potencial levam 
escassez hídrica e vulnerabilidade às populações humanas que ali ha-
bitam. Outro fator determinante da vulnerabilidade são as variações 
interanuais da precipitação pluviométrica, quando as chuvas esperadas 
deixam de ocorrer e os períodos de estiagem se alongam em anos con-
secutivos, acarretando a seca (Figura 02). Esta tem provocado histori-
camente desastres socioambientais perversos, como a destruição da ve-
getação nativa do bioma Caatinga, a falta de alimentos, a emigração de 
populações humanas e processos de desertificação. Tais variações inte-
ranuais decorrem, na região, sobretudo do chamado fenômeno El Niño, 
associado ao aquecimento anômalo da superfície do Oceano Pacífico, 
e responsável por alterações climáticas que levam à intensificação das 
chuvas em algumas regiões e à redução drástica da pluviosidade em ou-
tras, como no Semiárido, particularmente na América do Sul.

Figura 02 - Variabilidade climática em múltiplas escalas, considerando a série histórica de 
chuvas em Fortaleza (CE). Fonte: Funceme,
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Assim, no Semiárido ocorrem secas cíclicas (Figura 02), sendo que 
a última, iniciada em 2012, sendo que em 2016 ainda não terminou. A 
Agencia Nacional de Águas (ANA), junto com os órgãos de recursos 
hídricos dos estados nordestinos, desenvolve o monitoramento climá-
tico do Semiárido e estabelece mensalmente o Mapa Monitor de Secas 
(ANA, 2016b). A Figura 03 apresenta a evolução da seca nos anos de 
2014 e 2015, e indica as zonas com diferentes graus de severidade e ti-
pos de impacto. Observa-se que em dezembro de 2015 a situação estava 
muito mais grave do que no mesmo mês do ano anterior.

Figura 03 – Situação climática da seca no Nordeste em dezembro de 2014 e 2015.   
Fonte: ANA, 2016b.

Diante do quadro de mudanças climáticas no Planeta, com previ-
são de que o aquecimento global se acentue neste século XXI, a vulne-
rabilidade hídrica da região deverá aumentar ainda mais, uma vez que a 
expectativa é de que as chuvas diminuam significativamente em gran-
de parte do Centro, Norte e Nordeste do território brasileiro (PMBC, 
2014) (Figura 04). Além disso, os modelos de previsão de clima suge-
rem alta probabilidade de intensificação dos eventos extremos, como 
as estiagens prolongadas e a seca nos biomas da Amazônia, Cerrado e 



15

Caatinga, incluindo a alteração do balanço de energia, com o conse-
quente aquecimento atmosférico. O Quadro 01 apresenta a projeção 
estimada pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas para a região 
onde ocorre o bioma Caatinga, no Nordeste do Brasil.

Figura 04 - Cenários de tendências de chuvas nos biomas brasileiros em consequência do 
Aquecimento Global. Fonte: PMBC, 2014.

2011 a 2040

2041 a 2070

2071 a 2100

Período

0,5 a 1,5 Co

1,5 a 2,5 Co

3,5 a 4,5 Co

Aumento da
Temperatura do Ar

10 a 20%

25 a 35%

40 a 50%

Redução Percentual
da Precipitação

Quadro 01 – Estimativa dos efeitos das mudanças climáticas na região do bioma 
Caatinga. Fonte: (PMBC, 2014)
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Como dito, o Semiárido nordestino não é um ambiente homo-
gêneo, uma vez que a região apresenta diversas feições geoambientais, 
geradas pela heterogeneidade do relevo, do regime pluviométrico e até 
dos solos.

Quanto ao relevo, este varia desde as terras baixas da depressão 
sertaneja até às áreas altas de planalto e maciço residual, onde se for-
mam vales por vezes profundos. Já o solo é predominantemente raso, 
por ocorrer sobre uma formação de rochas do embasamento cristalino, o 
que acarreta baixa infiltração e escoamento rápido das águas, sem a pos-
sibilidade de formação de uma reserva hídrica (subterrânea) significati-
va em decorrência da quase ausência de recarga. No entanto, em fundos 
de vales os solos podem ser mais profundos, devido à acumulação de 
sedimentos gerados pelo arraste superficial durante as enxurradas. Nesse 
caso, podem reter parcialmente as águas de chuva e manter o escoamen-
to de base, que alimenta os cursos d´água quando não está chovendo, 
pelo menos por mais algumas semanas, até que o estoque hídrico entre 
em exaustão. Por isso a maioria da rede hidrográfica na região semiárida 
é composta de rios intermitentes, justamente pela falta de escoamento 
superficial e de base uma vez passado o período chuvoso.

Todavia, existem formações sedimentares de areia e argila, presen-
tes em grandes manchas distribuídas, sobretudo, nos estados de Mara-
nhão, Piauí e Bahia (Figura 05), que alimentam rios perenes por meio 
do escoamento de subsuperfície, mesmo na região semiárida. É o caso 
do rio São Francisco e do rio Parnaíba, que suportam, inclusive, grandes 
projetos de irrigação em suas proximidades. Em Pernambuco, essas for-
mações antigas, de até 400 milhões de anos, têm ocorrência modesta, 
destacando-se no Semiárido pernambucano as do Araripe, Jatobá e São 
José do Belmonte (Figura 06).
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Figura 05 – Bacias sedimentares localizadas no Nordeste brasileiro  
Fonte: Cirilo, 2015.

Figura 06 – Mapa das bacias sedimentares do estado de Pernambuco, onde se observa que 
a maior parte do Semiárido pernambucano é formada pelo embasamento cristalino. Fonte: 
Pernambuco - SRH, 1999
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A vegetação de caatinga, com suas diversas feições, é resultante 
das condições de forte insolação, baixa pluviosidade e solos rasos. É 
constituída por plantas xerófilas, que resistem à seca, como o angico, a 
umburana, o umbuzeiro, o juazeiro, o pereiro, o caroá e o mandacaru. 
Muitas delas são caducifólias (perdem as folhas durante os meses mais 
secos) e frequentemente espinhosas, uma adaptação ao clima em que as 
folhas se converteram evolutivamente em espinhos para reduzir a perda 
de água por transpiração, como nos cactos. Noutros casos, as folhas são 
suculentas e de superfície espessa, para armazenar água e enfrentar os 
períodos secos (Figura 07).

Acompanhando a vegetação de caatinga vem a fauna do Semiá-
rido, geralmente com espécies de pequeno porte e muito adaptadas às 
condições de stress, devido à baixa disponibilidade de água e de alimen-
to na maior parte do tempo. São bons representantes os tatus, preás, 
saguis, além de belos pássaros, como o galo de campina (Figura 08).

Figura 07 – Caroá em floração na caatinga. Foto: Arnaldo Vitorino.
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Figura 08 – Galos de campina na margem de rio intermitente em final do 
período de chuvas. Foto: Arnaldo Vitorino.

Exceção se faz aos Brejos de Altitude, que são formações situadas 
em meio ao bioma Caatinga, mas em terrenos elevados, condicionando 
mais chuvas e solos profundos. Nessas condições ambientais, a flora 
e fauna são típicas da Mata Atlântica, e por isso se consideram esses 
ecossistemas como formações disjuntas desse bioma situado próximo 
ao litoral.

1.2 - Consequências da semiaridez sobre os recursos hídricos

De acordo com a geomorfologia do terreno, a malha hidrográfica 
se diferencia, tornando-se mais ou menos densa. No embasamento cris-
talino, que corresponde a cerca de 70% da área total do Semiárido, a 
malha é de baixa densidade, sobretudo nos relevos mais elevados. Em 
consequência, a vazão específica média, correspondente a 4 L/seg/Km2 
ou 1.260 m3/ha/ano, é menor do que 1/5 da média verificada no país, 
que é de 21 L/seg/Km2 (VIEIRA, 2002). Saliente-se que na maior parte 
do ano a vazão é nula, o que causa a grande variabilidade dos deflúvios. 
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Essa situação, associada às altas taxas de evaporação, implica em rendi-
mento hidrológico dos açudes muito baixo, ou seja, dificilmente esses 
reservatórios enchem após um ano de chuvas. A Figura 09 apresenta o 
mapa das grandes bacias hidrográficas da região Nordeste, no qual se 
evidenciam as bacias do Rio São Francisco, do Nordeste (Oriental) e 
do Leste. Em todas existem rios perenes e intermitentes.

Figura 09 – Grandes bacias hidrográficas do Brasil. 

Em consequência, a disponibilidade hídrica, que é a quantidade de 
água efetivamente disponível para ser captada e usada, de forma dura-
doura ou permanente, é muito pequena. Mas se não fossem as reserva-
ções (barragens, cisternas e outras acumulações), a disponibilidade de 
água superficial no Semiárido seria simplesmente inexistente.
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Por sua vez, as águas subterrâneas não são generalizadamente abun-
dantes, localizando-se no freático das aluviões, nas formações sedimen-
tares já citadas, em fissuras do cristalino e em manchas de aquíferos 
profundos. 

 Em Pernambuco, a malha hidrográfica também se constitui de 
rios intermitentes e perenes, sendo que os primeiros drenam as águas 
do Sertão e parte do Agreste, dirigindo-se ao rio São Francisco (rios 
interioranos), enquanto os outros correm diretamente para o Litoral 
(rios litorâneos). No entanto, mesmo sendo litorâneos, rios que nascem 
no Agreste possuem seu segmento superior com intermitência de vazão, 
como o Capibaribe e o Ipojuca. A Figura 10 apresenta as bacias hidro-
gráficas de Pernambuco, evidenciando os rios que alimentam o rio São 
Francisco e os que desembocam diretamente no mar. 

Figura 10 – Bacias hidrográficas de Pernambuco, reunidas em Unidades de Planejamento 
Hídrico. Fonte: Pernambuco, 2006

No Semiárido, e particularmente nos solos rasos sobre o cristalino 
da região, as nascentes são bem raras e têm, em geral, caráter tempo-
rário – quando a vazão continua por apenas mais algumas semanas ou 
meses após as chuvas – ou mesmo efêmero, quando a vazão só ocorre 
por alguns dias depois de cessadas as chuvas. As nascentes encontram-
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se, sobretudo, nas cabeceiras de drenagem, situadas nos extremos dos 
riachos que, por sua vez, alimentam os rios, sendo ambos intermitentes. 
Exceção se faz em relação a nascentes conhecidas como olhos d´água, 
resultantes de vazamento de depósitos naturais de água em fissuras da 
rocha do cristalino, que podem, inclusive, ser perenes, independente de 
se encontrarem em pleno período de seca.

A escassez hídrica, a erosão e a salinização do solo têm acarretado 
o processo de desertificação no Semiárido ao longo de séculos, com 
riscos ampliados nas últimas décadas em decorrência das mudanças 
climáticas provocadas pelo fenômeno do aquecimento global (LIMA, 
BARRETO; MARIN, 2011).

O efeito da escassez hídrica nas zonas urbanas é gritante, com 
baixos índices de atendimento domiciliar pelas companhias de abas-
tecimento de água, sobretudo nos estados de Pernambuco e Paraíba, 
tornando-se comum o indispensável apoio alternativo de carros-pipa, 
nem sempre com água de qualidade segura. Em consequência da peque-
na oferta hídrica, as populações urbanas se acostumaram a armazenar 
água em cisternas subterrâneas, a consumir menos água nas atividades 
diárias e até a reutilizá-la, como no caso do uso da água do banho para 
descargas sanitárias e limpeza de pisos. São práticas salutares, mas exer-
cidas compulsoriamente e não por uma postura conservacionista mais 
refletida.

Na zona rural, as populações difusas se adaptam a condições até de 
maior escassez do que no meio urbano, uma vez que os sistemas conven-
cionais de abastecimento público não as alcançam. Em geral, o consu-
mo diário de água por habitante é ainda menor do que na cidade.

Quando das secas, no meio rural, o forçoso processo de desapego 
dos bens do morador se inicia com a redução e até eliminação da agri-
cultura de subsistência, seguida da venda do gado bovino a comprado-
res de áreas cujo balanço hídrico é mais favorável. Depois se segue o 
despojamento das cabras, também vendidas ou soltas definitivamente 
na caatinga. Por fim, o abandono da sua própria morada, quando as 
condições não permitem captar ou armazenar água para o consumo pró-
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prio. No dizer do poeta popular, “toda casa de taipa abandonada, guarda 
um grito de fome dentro dela”1.

Nos últimos anos, apesar da forte seca que assola a região desde 
2012, as condições de permanência do morador rural já são melhores, 
graças ao Programa Um Milhão de Cisternas do Governo Federal, de-
senvolvido por organizações não governamentais (ASA, 2016), além 
do Bolsa Família.

1.3 – Quando as águas do rio são invisíveis

Como vimos, no Semiárido os rios e riachos são naturalmente in-
termitentes, com vazão apenas durante o período de chuvas, ou por 
mais algumas semanas após o término das chuvas. No restante do tem-
po, as águas deixam de correr na superfície do leito desses cursos d´água, 
ocasião em que estão secos em sua calha, correndo, por vezes, apenas 
um filete de água que meandra na superfície.

Quando das chuvas, o escoamento superficial instantâneo no solo 
raso ou pedregoso leva às enxurradas e à chegada da frente de água no 
leito seco, em um bonito fenômeno de mudança da realidade do rio, que 
traz alegria e motivação para os habitantes, sobretudo rurais (Figura 11).

1 Canto de improviso de Rogério Menezes e Raimundo Caetano, em dezembro de 1999, 
registrado por aficionados.

Figura 11 – Frente de água chegando em enxurrada no 
leito seco do rio. Foto: Arnaldo Vitorino.
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O fenômeno das chuvas e das enchentes opera, em sua transitorie-
dade, uma verdadeira transformação da paisagem de plantas, bichos e 
seres humanos no Agreste e Sertão, sendo traduzida poeticamente por 
autores da literatura brasileira, como Graciliano Ramos e José Lins do 
Rego.

As experiências confirmavam que com duas semanas de 
inverno o Paraíba apontaria na várzea com a sua pri-
meira cabeça-d´água. O rio no verão ficava seco de se 
atravessar a pé enxuto. Apenas, aqui e ali, pelo seu lei-
to, formavam-se grandes poços, que venciam a estiagem. 
Nestes pequenos açudes se pescava, lavavam-se os cava-
los, tomava-se banho. Nas vazantes plantavam batata-
doce e cavavam pequenas cacimbas para o abastecimento 
de gente que vinha das caatingas, andando léguas, de pote 
na cabeça. O seu leito de areia branca cobria-se de salsas 
e junco verde-escuro, enquanto pelas margens os marizei-
ros davam uma sombra camarada nos meios-dias. Nas 
grandes secas o povo pobre vivia da água salobra e das 
vazantes do Paraíba. O gado vinha entreter a sua fome 
no capim ralo que crescia por ali. Com a notícia dos re-
lâmpagos nas cabeceiras, entraram a arrancar as batatas 
e os jerimuns das vazantes...O povo gostava de ver o rio 
cheio, correndo água de barreira. Porque era uma alegria 
por toda parte quando se falava da cheia que descia. E 
anunciavam a chegada como se se tratasse de visita de 
gente viva: a cheia já passou na Guarita, vem em Itabaia-
na... (REGO, 2018 p. 54)

Dias antes a enchente havia coberto as marcas postas no 
fim da terra de aluvião, alcançava as catingueiras, que 
deviam ser submersas. Certamente só apareceriam as fo-
lhas, a espuma subia, lambendo ribanceiras que se des-
moronavam...Dentro em pouco o despotismo de água ia 
acabar... (RAMOS, 2013 p. 65)
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As enxurradas trazem consigo cascalhos, argilas e areias, que são 
arrastados para dentro do leito do rio com maior ou menor vigor, a de-
pender da intensidade da chuva, do relevo e da disponibilidade desse 
material sedimentar no solo. Passadas as chuvas, a maior parte desse se-
dimento permanece no leito, sendo chamado genericamente de areias 
de aluvião, por vezes exploradas para a construção civil.

Todavia, nos longos períodos de seca, a deposição praticamente 
não ocorre, e nos anos normais de chuvas e estiagem, o processo de 
formação das aluviões2 acontece lentamente, ao longo de décadas e 
séculos. Sendo assim, a areia explorada mecanicamente pelos areeiros 
não é reposta em pouco tempo, na mesma velocidade. Um agravante 
está na construção dos pequenos e grandes barramentos de superfície, 
em que a água e os sedimentos são retidos, impedindo a alimentação 
dos trechos à jusante. Além disso, o processo milenar de erosão do solo 
tem gerado redução de material sedimentar disponível para transporte 
pelas enxurradas, diminuindo o aporte para o leito dos corpos d’água. 
Isso ocorre, sobretudo, nas cabeceiras de drenagem e nas áreas de mau 
uso do solo pelos desmatamentos e queimadas.

Nos casos em que o rio atravessa uma formação sedimentar mais 
extensa, a água do freático continua alimentando o curso d’água, mesmo 
no período de estiagem, até que essa vazão de base cessa, caracterizando 
os rios intermitentes. Porém, se o leito se situa numa região em que o 
cristalino aflora, a vazão de base não existe e a água na superfície do leito 
deixa de correr logo após as chuvas, no caso dos cursos d’água efêmeros.

Quando as águas superficiais alcançam o leito arenoso, simultane-
amente ao escoamento ocorre a infiltração no solo poroso e o preen-
chimento das cavidades existentes entre os grãos da areia de aluvião. 
A percolação é tão mais rápida quanto maior for a granulometria do 
sedimento, saturando progressivamente o solo de baixo para cima, da 
base rochosa até à superfície, elevando continuamente o nível freático. 
A tendência, após as cheias, é que o freático alcance a superfície, com 
o solo plenamente saturado.

2 O termo aluvião pode ser usado no masculino ou no feminino.
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Cessadas as chuvas, as águas que não seguiram para jusante e não 
infiltraram, vão rapidamente evaporando até que a superfície do solo se 
torne apenas úmida e, depois, seca. No entanto, a água contida na po-
rosidade das areias de aluvião permanece por mais tempo, geralmente 
por toda a estiagem e, às vezes, chega a atravessar o longo período de 
uma seca.

Como o calor provocado pela forte insolação aquece a camada de 
areia mais próxima à superfície, continua havendo evaporação, com ar-
raste da água vaporizada e consequentemente enxugamento da coluna 
de areia, até o limite em que a água situada mais abaixo perde conecti-
vidade hidráulica com o estrato superior do solo. A partir daí, espera-se 
que a água do freático não mais seja perdida para a atmosfera, porque 
terá cessado a evaporação. Nessas condições, as areias de aluvião fun-
cionam como uma grande cisterna, cuja tampa corresponde ao estrato 
superior seco, que impede a transmissibilidade da água.

Segundo estimativas apresentadas por Diniz (2015), as aluviões do 
Nordeste possuem uma reserva hídrica total explorável de 5,4 bilhões 
m³/ano, o que corresponde a ¼ de toda água dos grandes açudes, mos-
trando sua grande importância estratégica. Segundo o mesmo autor, to-
dos os açudes com mais de 100 milhões de m³ do Nordeste comportam 
21 bilhões m³ de água.

Portanto, essas águas invisíveis, mas tão estratégicas, só podem 
continuar existindo e disponíveis para as populações rurais nas ocasi-
ões em que mais necessitam, se a areia permanecer no leito enquanto 
o mesmo aparenta estar seco. É a garantia da sustentabilidade hídrica 
local em tempos difíceis de estiagem e, sobretudo, de seca no Semiárido 
nordestino.

Naturalmente, tenderá a haver um escoamento subterrâneo dessa 
água, devido à inclinação do leito do curso d´água para jusante, po-
dendo esta vazão ser mais ou menos significativa a depender do relevo. 
Porém, isso não ocorre se, atravessando o leito do curso d´água, houver 
ondulação do embasamento rochoso que forme uma soleira intranspo-
nível para águas e sedimentos, fenômeno bastante frequente na região, 
que cria uma barragem subterrânea natural (Figura 12).
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Outra situação que pode levar a um escape da água desse manan-
cial é quando ocorre fissura na rocha cristalina, cuja abertura esteja em 
contato com o sedimento aluvionar3, facilitando a migração do líquido 
para as cavidades existentes. Nesse caso, acontece a alimentação do 
manancial do aqüífero fissural pelo manancial da aluvião.

3 O termo pode ser aluvionar ou aluvial

Figura 12 – Corte longitudinal de rio intermitente em que a ondulação do embasamento 
rochoso proporciona acúmulo de aluviões. A seta revela o sentido de escoamento do rio.  
Fonte: Resolução CONSEMA 01/2013.

1.4. A região de estudo do Projeto Águas de Areias

O projeto Recuperação e Gestão Compartilhada das Águas de 
Aluvião em Leito Seco de Rio no Semiárido Pernambucano, simpli-
ficadamente chamado de Águas de Areias, surgiu em consequência da 
tomada de conhecimento, pela equipe da ANE, dos conflitos socioam-
bientais gerados pela exploração descontrolada de areias de aluvião no 
leito seco do Alto Capibaribe. A constatação levou a entidade a formu-
lar um projeto que contribuísse para a solução deste conflito.

Após a formulação do Projeto para submeter ao Edital do Programa 
Petrobras Ambiental, e a sua respectiva aprovação, a equipe o imple-
mentou ao longo dos dois anos e meio de vigência do patrocínio, per-
manecendo os mesmos técnicos, pesquisadores e educadores durante 
este tempo, o que contribuiu para a reconhecida qualidade e densidade 
dos resultados produzidos.

O Projeto foi desenvolvido ao longo de aproximadamente 80 Km 
do rio Capibaribe, a partir das nascentes em Poção até a proximidade 
da zona urbana de Santa Cruz do Capibaribe, atravessando ainda terras 
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de Brejo da Madre de Deus e de Jataúba, e cobrindo uma área de apro-
ximadamente 15,8 Km2, ou 15.800 hectares da zona rural desses quatro 
municípios pernambucanos (Figuras 13 e 14), onde em muitos trechos 
o próprio rio configura o limite entre municípios.

Figura 13 - Bacia do Capibaribe em Pernambuco onde o trecho a oeste corresponde à porção 
superior do Alto Capibaribe, objeto do Projeto Águas de Areias. Fonte: BRAGA et al, 2015.

Figura 14 - Trecho específico do rio Capibaribe onde o Projeto foi desenvolvido. 
Fonte: ANE, 2015.
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O objetivo geral foi contribuir para a recuperação ambiental e ges-
tão dos mananciais de água das areias de aluvião no Alto Capibaribe, 
visando a sustentabilidade hídrica das populações rurais situadas nessa 
região do Semiárido pernambucano. Porém, teve como objetivos espe-
cíficos: conhecer o funcionamento do sistema de acumulação de águas 
e sedimentos nas aluviões; desenvolver tecnologias otimizadoras para 
conservação e captação de água nas areias de aluvião; criar e imple-
mentar uma rede de sustentabilidade hídrica; e fortalecer estratégias de 
governança local da água.

Em algumas áreas desse trecho da bacia do Capibaribe, as chu-
vas são muito escassas, a ponto de serem comparáveis ao piso mínimo 
detectado em áreas críticas do Sertão, com menos de 300 mm/ano, fe-
nômeno frequente na porção situada em Santa Cruz do Capibaribe. 
Diferente dessas terras, onde a caatinga é a única vegetação natural 
que resiste, em terras mais altas a pluviosidade anual é bem maior, com 
valores superiores a 800 mm/ano, justamente onde se situam remanes-
centes da vegetação dos Brejos de Altitude.

A hidrografia não é densa e muitos dos cursos d´água funcionam 
apenas como drenos naturais das águas de chuvas, com vazão efêmera. 
Todavia, o traçado por onde correm essas águas é bem nítido em um 
mapa hidrográfico da região do Alto Capibaribe (Figura 15), onde de-
zenas de riachos e pequenos rios têm o rio Capibaribe como depositário 
e condutor progressivo de suas águas. 

Figura 15 - Hidrografia da região do Alto Capibaribe. Fonte: ANE, 2015.
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Apesar do Alto Capibaribe envolver um número maior de municí-
pios, o que consideramos nessa abordagem foi o trecho superior do Alto 
Capibaribe, justamente onde o Projeto atuou, envolvendo apenas os 
quatro municípios já citados. A Figura 16 apresenta melhor esta porção 
da bacia, limitada a leste pelo início da zona urbana de Santa Cruz do 
Capibaribe.

Figura 16 – Área de abrangência do projeto Águas de Areias, com detalhes da hidrografia e 
localidades. Fonte: ANE, 2015.

O município de Poção possui 246,7 Km2 e sua população é de 
11.000 habitantes, sendo 40,8 % da área rural. É o município atravessa-
do pelo menor trecho do rio Capibaribe, com quatro povoados na área 
do projeto.
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Poção

Brejo da Madre de Deus

Santa Cruz do Capibaribe

Município

Sítio Araçá, Lagoa do Angu, Boa Ventura e Saco

Lagoa Seca, Canhoto, Duas Barras, Severo,

Umburana dos Cordeiros, Mariana, Araras, Jacarará,

Riacho das Éguas, Apolinário, Forno do Velho,

Capibaribe, Serrote Apertado, Mineiro e a Sede

Assentamento André Luis

Poço Fundo, Poço da Lama, Poço Comprido e Aripuá

Localidades

Jataúba

Quadro 02 – Localidades situadas na área de abrangência do Projeto Águas de Areias.
Fonte: ANE, 2015

Por sua vez, Jataúba, com 672,2 Km2, é o município percorrido 
pelo maior trecho de rio na área do projeto. Sua população rural corres-
ponde a 41,9% do total, de 16.200 habitantes, com quatorze povoados 
na área do projeto.

Já em Brejo da Madre de Deus, com 762,3 Km2 e 23,2% de popula-
ção rural do total de 46.200 pessoas, encontram-se situados na área do 
projeto apenas casas esparsas e o Assentamento André Luís.

Finalmente, Santa Cruz do Capibaribe, município onde se instalou 
a sede do projeto, na Fazenda Fieza, e onde as intervenções do Águas 
de Areias foram mais intensas, possui 335,3 Km2 e 2,4% de população 
rural, do total de 91.800 habitantes. No trecho situado entre a barra-
gem e a sede do município existem cinco povoados ou localidades. O 
Quadro 02 nomeia as localidades situadas na área de abrangência do 
projeto, por município.
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Saliente-se, porém, que a barragem de Poço Fundo (Figuras 17 e 
18), situada no limite entre Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe, retém 
as águas vindas de montante em seu reservatório, vertendo para jusante 
somente quando enche. Todavia, como o reservatório possui extensão 
de oito quilômetros e capacidade volumétrica de 27,7 milhões m3, di-
ficilmente enche completamente, sendo para isso necessários anos de 
chuvas regulares, sem estiagem abaixo da média.

Isso significa que as águas drenadas nas microbacias dos cursos 
d´água (Quadro 3) situados a montante da barragem de Poço Fundo, 
dificilmente contribuem para a vazão do rio Capibaribe a partir de San-
ta Cruz do Capibaribe.

O mesmo raciocínio vale também para uma avaliação do transpor-
te de sedimentos. As areias carreadas para o leito do rio e transportadas 
pela correnteza das águas se depositam ao longo do trecho antes da 
barragem ou mesmo na própria bacia hidráulica (área de inundação do 
reservatório quando este está cheio), sendo impedidas de passar adiante 
e alimentar com novos sedimentos os trechos rio abaixo.

Figura 17 – Reservatório sem água e estação de captação da Barragem de Poço 
Fundo, em 03 de abril de 2016. Foto: Arnaldo Vitorino.
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Figura 18 – Vertedouro da Barragem de Poço Fundo em 03 de abril de 2016.  
Foto: Arnaldo Vitorino.

Assim, até à área urbanizada da cidade de Santa Cruz do Capiba-
ribe, os novos sedimentos de enxurrada só podem ser carreados para 
o leito do Capibaribe pelas águas das microbacias hidrográficas situa-
das abaixo da barragem, nomeadamente pelos riachos Jurema, Doce, 
da Onça, do Pará e Carrapicho. Nesse caso, no contexto da estimativa 
de novas deposições de areias para exploração comercial mecanizada, 
pode-se considerar que as contribuições difusas de sedimentos direta-
mente pelas margens do rio são quantitativamente desprezíveis.
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Quadro 03 – Afluentes do rio Capibaribe, no trecho de 80 Km de atuação do Projeto Águas 
de Areias.

Sob o aspecto do uso da terra, verifica-se que, a partir das nascentes 
até o início do reservatório de Poço Fundo, concentra-se a agricultura 
irrigada, sobretudo de cenoura, beterraba e tomate, sendo a produção 
vendida em feiras e mercados da região Agreste de Pernambuco. Nesse 
trecho é grande o número de cacimbões, utilizados para captação de 
água por bombas hidráulicas elétricas. No período após as chuvas ob-
serva-se desperdício de água com irrigação por aspersão, o qual causa a 
depleção contínua dos estoques de água. Quando das grandes estiagens 
e da seca interanual, a atividade praticamente desaparece, deixando as 
terras com ar de abandono.

No trecho correspondente à bacia hidráulica do reservatório da 
barragem de Poço Fundo, onde naturalmente ocorrem inundações pe-
riódicas, a atividade agrícola é escassa ou praticamente inexistente, 
captando-se água para a criação de cabras e carneiros e para o gasto 
residencial de populações rurais dispersas, a partir de poços escavados, 
sendo estes cobertos pela areia quando volta a chover.

Poção Riacho Buriti;

Riacho Arapuá;
Riacho Grande;

Riacho da Passagem;
Riacho Jataúba;

Município Margem Direita Margem Esquerda

Jataúba Riacho do Mimoso;
Riacho do Minador;

Brejo da
Madre de Deus

Riacho Barracas;
Riacho da Jurema;
Riacho da Urtiga;

Riacho Madre de Deus;

Santa Cruz
do Capibaribe

Riacho Doce;
Riacho da Onça;
Riacho do Pará;
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No trecho após a barragem, os cacimbões são utilizados não só para 
o abastecimento de propriedades rurais, mas também fornecem água em 
caminhões pipa para áreas urbanas, sobretudo de Santa Cruz do Capi-
baribe. Localmente, a água é utilizada para consumo doméstico, em pe-
quenas irrigações de capim e tomate, e na dessedentação de animais.

A base de informação aqui apresentada permitirá uma melhor 
compreensão dos capítulos seguintes deste livro, em que diferentes as-
pectos serão aprofundados, a partir de vivências em campo pela equipe 
do Projeto Águas de Areias e seus parceiros.

Ao longo dos relatos será evidente o foco perspectivo de convi-
vência com o Semiárido, entendida como modo de vida e de produção 
que respeita os saberes e a cultura local, e marcada pelo uso de tecno-
logias e procedimentos apropriados ao contexto ambiental e climático 
do Semiárido. A ideia de convivência com o Semiárido reconhece a 
necessidade de adaptação das populações às condições climáticas da 
região, e não de enfrentamento ou negação das mesmas, atitude comum 
no passado, traduzida pela expressão “combate à seca”.

Nesse contexto, ressalta-se a indispensável busca de sustentabili-
dade hídrica, que é condição para se manter a capacidade de captação, 
conservação e uso da água nas atividades humanas, exigindo-se para 
isso a adequada governança da água.
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2.1 Introdução

Nas regiões semiáridas do Brasil a obtenção da água se torna cada 
vez mais difícil em virtude do aumento das necessidades de uso, do in-
cremento da população e da instabilidade climática. A disponibilidade 
“per capita” de recursos hídricos, tanto em termos quantitativos quanto 
qualitativos, tem ficado cada vez mais reduzida.  Devido aos escassos re-
cursos hídricos superficiais, as águas subterrâneas tornam-se um recurso 
estratégico para o desenvolvimento (CIRILO et al., 2007).

Grande parte do Semiárido nordestino é formada pelo subsolo ro-
choso, geralmente chamado de embasamento cristalino, ou seja, as ro-
chas ficam muito próximas da superfície (menos de 1,00 metro) ou até 
afloram em alguns pontos. 

Dessa maneira, as possibilidades de se encontrar água subterrânea 
são muito limitadas, podendo estar nas fraturas das rochas (geralmen-
te pouca e com alto teor de sais) ou então nas camadas de aluviões 
existentes nos vales, que acumulam sedimentos transportados pelas en-
xurradas. Esses depósitos aluvionais assumem grande importância no 
contexto hídrico da região (GALVÃO et al., 2013).

Capítulo 2

Acumulação de Sedimentos e 
Água no Leito Seco dos 

Rios no Semiárido

Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, Anderson Luiz Ribeiro de Paiva,  
Paulo Frassinete de Araújo Filho, Gracieli Louise Monteiro Brito Vasconcelos, 

Danilo Januário Silva, Artur Paiva Coutinho
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Em geral, a formação do solo ocorre em milhares de anos a partir 
da fragmentação das rochas, por ação de processos físicos, químicos e 
biológicos que os geólogos classificam como processos de desintegração, 
decomposição e recombinação. 

Os aquíferos aluviais do Nordeste brasileiro vêm sendo utilizados, 
dentre outros fins, para a dessedentação de animais e para a peque-
na agricultura irrigada, pois as manchas aluvionares, por constituírem 
fontes renováveis de recursos hídricos, apresentam alto potencial para 
o desenvolvimento agrícola de pequena escala e funcionam como cis-
ternas naturais. 

Como as reservas de águas superficiais estão expostas diretamente 
à radiação solar, o seu aquecimento é máximo e, por isso, a taxa de eva-
poração é elevada. Porém, no caso das reservas das aluviões, a radiação 
solar não incide diretamente sobre a água e sim sobre a areia que está 
acima da reserva hídrica, a qual transfere parte do calor para a água, que 
evaporará. Assim, quanto mais espessa for essa camada de areia acima 
da reserva hídrica, menos calor a atinge. A partir de uma determinada 
espessura da camada de areia, a radiação solar deixa de atuar sobre a 
reserva hídrica, pois essa camada absorve toda a radiação (ARAÚJO 
FILHO et al., 2014).

No caso dos sedimentos em leitos secos de cursos de água nos vales 
na bacia do Alto Capibaribe, as chuvas torrenciais ao longo de eras 
geológicas foram erodindo as encostas, carreando os sedimentos e depo-
sitando-os nos pontos mais baixos. Entender o processo de formação do 
solo e suas características físicas, como textura, estrutura e porosidade, 
é de grande importância para utilizar adequadamente o solo e a água 
acumulada e zelar pela sua conservação.

2.2 Erosão e transporte de sedimentos

Erosão é o processo em que o solo ou a rocha sofre desgaste, partí-
culas são desagregadas e transportadas por efeito do vento ou da chuva. 
A erosão natural sempre tem ocorrido na superfície do solo, levando 
continuamente toneladas de sedimentos para os vales do Semiárido 
nordestino.
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Se por ocasião de uma chuva torrencial, o solo tiver sido preparado 
para o plantio com uso de arado ou outros implementos, haverá uma 
erosão acelerada com grande transporte de sedimentos e nutrientes, 
aumento da espessura das camadas de sedimentos nas calhas dos rios 
intermitentes, e empobrecimento do solo para uso agrícola.

A geração de sedimentos produzida pela perda de solo depende da 
morfologia do terreno, da intensidade das chuvas, do tipo de solo e do 
tipo de cultivo agrícola praticado na região. Nos Estados Unidos, a per-
da de solo em terreno agrícola foi avaliada em 11 t/ha/ano (toneladas 
por hectare em cada ano) e no Brasil, no estado de São Paulo, alguns 
estudos estimam a perda de 26,6 t/ha/ano no cultivo de algodão (SI-
MÕES & COIADO, 2001).

Quanto ao tipo de solo, varia bastante com a facilidade na qual as 
partículas se destacam, iniciando o processo erosivo. A “erodibilidade 
do solo” pode ser definida como a susceptibilidade de um solo à erosão e 
está relacionada à textura e à estrutura do solo (SIMÕES & COIADO, 
2001). Em geral as partículas de argila apresentam maior coesão e são 
mais resistentes à erosão.

Observou-se também que a espessura do solo influencia o processo 
erosivo. Solos mais rasos saturam mais rapidamente que solos profun-
dos, e o solo saturado fica mais vulnerável à erosão acelerada.

Em relação à morfologia do terreno, dois aspectos importantes são 
a declividade das encostas e o correspondente comprimento de rampa. 
Estas informações podem ser obtidas em campo ou em mapas topográfi-
cos. Maiores declividades e maiores comprimentos de rampa aumentam 
a velocidade de escoamento e, consequentemente, aumentam o poder 
erosivo.

Quanto às características climáticas, a temperatura e o vento exer-
cem alguma influência, mas a precipitação pluviométrica é o fator mais 
importante, e quanto mais intensa a chuva, maior será o impacto pro-
duzido.
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Os totais pluviométricos anuais são baixos em toda a região do se-
miárido nordestino, no entanto as intensidades de chuva são elevadas. 
É comum a ocorrência de chuvas em que o valor precipitado em um 
dia equivale a um quinto do total anual de chuva na região. A Figura 
1 mostra o exemplo do posto pluviométrico de Santa Cruz do Capiba-
ribe: nela se observa que em vários anos ocorreram dias de chuva com 
valores superiores a 80 mm e chegando até 130 mm em um só dia. As 
chuvas torrenciais do Agreste e do Sertão apresentam, portanto, um 
elevado potencial erosivo.

Figura 1 - Ocorrências de chuvas torrenciais de grande intensidade, registradas no Posto plu-
viométrico de Santa Cruz do Capibaribe. Fonte: Palestra de Jaime Cabral, ENGARI, 2015.

O tipo de cultivo do solo influencia bastante os processos erosivos. 
Em algumas regiões os agricultores aram a terra no fim do período seco, 
de modo que a chegada das chuvas encontra os grãos de solo expostos 
e desagregados, o que facilita a erosão. A Tabela 1 mostra um índice de 
proteção do solo (PONTES, 1977) em que o valor 1 é a melhor prote-
ção e o valor zero é a pior proteção, evidenciando que uma cobertura 
vegetal mais fechada protege o solo do impacto desagregador das gotas 
de chuva. 
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Tabela 1 - Índice de proteção do solo. Fonte: Pontes, 1977, adaptado.

2.3 Avaliação das características das camadas de sedimento  
no leito seco

2.3.1 Granulometria

Para caracterizar o sedimento do leito seco do rio, foi estabelecido 
um trecho que inicia na Fazenda Fieza e prolonga-se por 6 quilômetros 
à montante. Foram realizados ensaios granulométricos em seis amos-
tras, sendo duas no início do trecho (montante), duas no meio e duas 
no fim. Em cada ponto selecionado foi coletada uma amostra a 0,50 m e 
outra a 1,00 m de profundidade. As amostras foram processadas e foram 
obtidos os percentuais retidos nas peneiras do ensaio granulométrico. 
Posteriormente, foram elaborados tabelas e gráficos da porcentagem re-
tida em cada peneira. Os gráficos foram produzidos com o software Sys-
gran. Como exemplo são demonstrados os resultados das Amostras 3 
e 4, coletadas em pontos situados no meio do trecho em estudo, já que 
as características observadas nos demais pontos são similares. A Amos-
tra 3 foi retirada em ponto com coordenadas 07° 57’ 31,8” S e 36° 18’ 
36,2” O, a 0,5 m de profundidade (Tabela 2 e Figura 2).

Floresta Natural

Reflorestamento

Pastagem

Agricultura

Estradas e cidades

1,00

0,90

0,45

0,22

0,15

Cobertura vegetal Índice de Proteção do Solo
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Tabela 2 - Análise granulométrica da amostra 3, ponto no meio do trecho.

2,84
2

1,41
1

0,707
0,5

0,354
0,25
0,177
0,125
0,088
0,062

< 0,062

0,00
0,88
2,27
3,51
6,88
5,56
4,42
4,78
1,77
0,70
0,12
0,06
0,01

0,00
2,86
7,32
11,34
22,23
17,97
14,26
15,45
5,71
2,25
0,39
0,18
0,04

0,00
2,86
10,18
21,52
43,75
61,72
75,99
91,44
97,14
99,39
99,78
99,96
100,00

100,00
97,14
89,82
78,48
56,25
38,28
24,01
8,56
2,86
0,61
0,22
0,04
0,00

Abertura
peneira
(mm)

Massa
retirada

(g)

% retido
em cada
peneira

% retido
acumulado

% que passa
em cada
peneira

Figura 2 - Curva granulométrica da Amostra 3, ponto no meio do trecho.



45

Os resultados da análise granulométrica da amostra 4, retirada em 
ponto com coordenadas 07° 57’ 31,8” S e 36° 18’ 36,2” O, a 1,0 m de 
profundidade, são apresentados na Tabela 3 e na Figura 3).

2,84
2

1,41
1

0,707
0,5

0,354
0,25
0,177
0,125
0,088
0,062

< 0,062

0,00
0,88
2,12
3,38
5,83
7,03
5,57
3,71
2,11
0,42
0,08
0,03
0,01

0,00
0,26
6,98
11,14
19,20
23,15
18,35
12,22
6,93
1,39
0,26
0,09
0,03

0,00
0,26
7,24
18,38
37,58
60,73
79,08
91,30
98,23
99,61
99,88
99,97
100,00

100,00
97,74
92,76
81,62
62,42
39,27
20,92
8,70
1,77
0,39
0,12
0,03
0,00

Abertura
peneira
(mm)

Massa
retirada

(g)

% retido
em cada
peneira

% retido
acumulado

% que passa
em cada
peneira

Tabela 3 - Análise granulométrica da Amostra 4, ponto no meio do trecho.
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Figura 3 - Curva granulométrica da Amostra 4, ponto no meio do trecho.

Ainda mediante o software Sysgran, foram obtidos os percentis 
d10 e d60 de cada amostra. O percentual d10 é o diâmetro do qual 
apenas 10% dos grãos da amostra de solo são mais finos e d60 é o diâ-
metro do qual 60% dos grãos são mais finos. Em todas as amostras, d10 
apresenta um valor maior que 0,05 milímetros. Logo, de acordo com as 
curvas granulométricas em todas as amostras, a porcentagem de areia 
supera os 90%. Esse solo com tal percentual de areia é classificado como 
arenoso, e o mesmo ocorreu com todas as seis amostras.

2.3.2 Porosidade

Para entender o acúmulo de água nas aluviões é necessário enten-
der a formação do solo, que ocorre a partir das rochas ou de sedimentos, 
os quais, por ação de processos físicos, químicos e biológicos de desin-
tegração, decomposição e recombinação, transformam-se ao longo de 
eras geológicas em um material poroso de características específicas. 

O solo é um sistema composto por três fases: uma fase sólida (ma-
téria mineral, matéria orgânica e vários componentes químicos), uma 
fase líquida denominada “água do solo”, com substâncias dissolvidas 
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(solução do solo) e uma fase gasosa denominada “ar do solo”. As partes 
líquida e gasosa ocupam os espaços livres do solo que são os poros, os 
quais variam em tamanho dividindo-se em macroporos e microporos. 
Os macroporos têm diâmetros maiores (superiores a 0,1 mm) e, por isso, 
perdem água mais facilmente pela ação da gravidade, enquanto os mi-
croporos estão dispostos em forma de capilares contínuos de pequeno 
comprimento, que se ramificam em muitas direções diferentes e, por 
possuírem diâmetros menores (inferiores a 0,05 mm) em relação aos 
macroporos, têm maior capacidade de resistir à perda de água (VAN-
ZELA & ANDRADE, 2014).

As características físicas do solo – textura, estrutura e porosidade – 
determinam sua capacidade de absorção da água, proveniente da chuva 
ou da irrigação (GOMES, 1999).

A textura (ou composição granulométrica de um solo) é um termo 
usado para caracterizar a distribuição de partículas no solo quanto às 
suas dimensões. A textura influencia a permeabilidade e a capacidade 
de armazenamento da água no solo (GOMES, 1999).

Os diferentes tamanhos das partículas do solo determinam a textu-
ra do solo, sendo suas frações texturais básicas: a areia (tamanho entre 
0,05 e 2 mm), o silte (tamanho entre 0,002 e 0,05 mm) e a argila (in-
ferior a 0,002 mm). 

A análise granulométrica, textural ou mecânica, consiste na sepa-
ração das partículas por tamanho, utilizando-se de métodos físicos. Para 
diâmetros iguais ou maiores que 0,05mm, a análise pode ser realizada 
por peneiramento e, abaixo desse valor, por meio de sedimentação em 
água (KLAR, 1988).

A maneira em que as partículas do solo estão agrupadas constitui 
a estrutura do solo, a qual pode apresentar maior ou menor dificuldade 
à penetração ou circulação da água. De acordo com a textura e a estru-
tura do solo, a água se infiltra com velocidade maior ou menor. A água 
infiltra-se com uma velocidade maior quando o solo está seco e a velo-
cidade diminui com o tempo à medida que os poros vão se enchendo 
de água. 
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A porosidade do solo (   ) é um índice que relaciona o volume de 
vazios (Vp) com o volume total do solo (Vt) (Equação 1). A porosidade 
tem importância para algumas propriedades físicas, tais como retenção 
e fluxo de água e ar. 

Além das forças gravitacionais, que direcionam as condições da 
água no solo, existem outras forças de menor intensidade, mas que al-
gumas vezes são importantes para reter a água no solo e correspondem 
aos fenômenos de capilaridade e adsorção. 

As forças capilares ocorrem como consequência da tensão superfi-
cial da água,  e interagem com as paredes dos poros, enquanto as forças 
de adsorção estão relacionadas às cargas eletrostáticas, e atuam entre as 
partículas do solo e as moléculas de água, ou de íons presentes na água, 
e resultam na manutenção de um filme muito fino de água sobre as par-
tículas do solo (LIBARDI, 2005).

O grau de saturação do solo – S(%) – indica a fração dos poros que 
está ocupada por água (Equação 2). Quanto maior a quantidade de água 
acumulada no solo, maior o percentual de saturação. No caso do leito 
de aluvião, a camada saturada (poros completamente cheios, ou seja, 
saturação de 100%) corresponde ao chamado aquífero freático.

Vp
Vt

Onde:
Vp = volume de vazios [L³];
Vt = volume total do solo [L³].

(1)

(2)

Onde:
Va = volume de água [L³];
Vt = volume total do solo [L³];
Vs = volume das partículas sólidas do solo [L³].

S(%) Va
V - Vt s
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2.3.3 Condutividade hidráulica

Além da porosidade, a definição das características exploráveis 
das aluviões requer o conhecimento de outras propriedades hidrodinâ-
micas: condutividade hidráulica (coeficiente de permeabilidade), gra-
diente hidráulico e vazão específica (COSTA, 1984). 

O gradiente hidráulico corresponde à variação da carga hidráulica 
com a distância. Seu cálculo permite a determinação dos volumes de 
água escoados subterraneamente no aquífero aluvionar. O engenheiro 
francês Henry Darcy estabeleceu os fatores que determinam o movi-
mento da água no solo por meio de experimentos em colunas de areia 
na vertical e sob condições saturadas, tendo chegado à equação deno-
minada mundialmente como a lei de Darcy, expressa na Equação 3:

O sinal negativo da equação indica que o fluxo de água ocorre 
no sentido dos potenciais decrescentes, ou seja, no sentido contrário 
ao gradiente do potencial da água. O fluxo de água subterrânea ocorre 
saindo do local de maior carga hidráulica para o local de menor carga 
hidráulica (CABRAL, 2008).

A equação de Darcy é válida em condições de solo saturado, apli-
cada em casos nos quais não há variação na condutividade hidráuli-
ca e quando o fluxo for laminar. Em solos arenosos, pode acontecer, 
em alguns casos, que a velocidade da água torne as condições de fluxo 
não laminares, portanto, turbulentas, resultando em perdas de ener-

(3)

q

K
H
z

q dH
dz-K

dH
dz

Onde:
= densidade de �uxo na direção [LT ],-1z

também chamada de velocidade de Darcy;
= condutividade hidráulica saturada do solo [LT ],-1

= potencial da água no solo [L];
= coordenada de posição vertical [L].
= gradiente do potencial da água no solo (L°)
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gia, ou seja, o gradiente de potencial hidráulico torna-se menos efetivo 
(KLAR, 1988). No entanto, na maioria dos casos pode ser aplicada a 
lei de Darcy.

A partir da curva granulométrica, pode ser feita a estimativa da 
condutividade hidráulica por meio de fórmulas empíricas, utilizando-se 
a equação de Kozeny-Carman (Equação 4), a qual apresenta resultados 
precisos para uma grande variedade de tipos de solo, sendo desaconse-
lhável apenas para o caso de solos argilosos e solos com diâmetro efeti-
vo acima de 3 milímetros (ODONG, 2008).

Através das curvas granulométricas foram obtidos o d10 e o d60 de 
cada amostra e, com esses valores aplicados nas equações 4, 5 e 6, esti-
maram-se as respectivas condutividades hidráulicas. A Tabela 4 mostra 
essas informações.

g
vK * 8,3 * 10-3 *

n3

(1 - n)2( * d10 2(
Onde:

= condutividade hidráulica do solo em m/s
= valor da gravidade no local em m/s²
= valor da viscosidade cinemática da água em m²/s
= diâmetro, em metros, tal que 10% dos grãos do solo são mais �nos que o mesmo
= diâmetro, em metros, tal que 60% dos grãos do solo são mais �nos que o mesmo
= valor estimado da porosidade, obtido a partir do valor da uniformidade (U),

do solo:

K
g
v

d10

d60

n

(4)

n 0,255 * U(1 + 0,83  )

(6)

(5)

U d10
d60
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1
2
3
4
5
6

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,18
0,18
0,25
0,26
0,42
0,46

0,37
0,39
0,75
0,7
1,3
1,2

1,83E-04
2,07E-04
9,22E-04
7,64E-04
2,84E-04
2,28E-04

Amostra Profundidade (m) d (mm)10 d (mm)60 K (cm/s)

Tabela 4 - Condutividade hidráulica da camada de aluvião do leito seco no Alto Capibaribe, 
estimada a partir da granulometria do solo.

Pode-se observar que os valores da condutividade hidráulica são 
relativamente elevados, indicando que a água pode percolar rapida-
mente entre os grãos do solo, o que caracteriza uma aluvião arenosa, 
com boas propriedades para ser explorada como aquífero e proporcionar 
suprimento de água para populações ribeirinhas.

Outra característica do aquífero é a vazão específica, que permite 
o estabelecimento da vazão ótima de exploração, para evitar exaurir 
ou diminuir a eficiência do poço por superexploração. Para o conheci-
mento da vazão específica é necessária a realização de ensaios de bom-
beamento adequados, em que se analise o rebaixamento de acordo com 
a vazão de bombeamento, a fim de possibilitar interpretações seguras 
através do uso de equação específica para cada caso (COSTA, 1984). 

2.4 Potencial de acumulação de água na camada de aluvião

Na época das enxurradas, a camada de aluvião recebe a recarga 
de água e o solo fica saturado (Figura 4), sendo comum encontrar nes-
ses depósitos aluviais poços amazonas que ficam completamente cheios 
logo após o período chuvoso (COSTA, 2004).
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Figura 4 - Variação do nível da água entre os períodos de chuva e de estiagem.  
Fonte: Costa, 2004.

Foi realizado um  levantamento altimétrico por meio de GPS ge-
odésico, que cobre toda a extensão longitudinal do trecho em estudo 
(Figura 5) e 3 seções transversais (Figuras 6, 7 e 8), escolhidas de modo 
a caracterizar as extremidades e a região intermediária do trecho.

Para estimativa da capacidade acumulada na aluvião é importante 
ter uma avaliação da sua espessura, mesmo sabendo que há variações da 
coluna aluvionar ao longo do rio. 

Para avaliar a espessura da camada e as características dos sedi-
mentos das aluviões, podem ser retiradas amostras mediante perfuração 
com trado manual. Em solos de aluvião as camadas não são muito duras 
e é possível para o trabalhador braçal perfurar até a profundidade de 10 
metros. Quando o solo é completamente arenoso, às vezes fica difícil 
avançar na perfuração porque o material da perfuração não tem coesão 
e cai de volta na escavação ao se retirar o trado. Nestes casos, pode-se 
utilizar um cano com uma válvula na extremidade inferior, para impe-
dir que a areia escorregue de volta.

No presente estudo, existem muitos poços amazonas perfurados até 
a profundidade do embasamento cristalino (rocha), de modo que as 
espessuras das camadas foram medidas, observando-se a profundidade 
dos poços amazonas. Foi estimado o volume de areia no leito do rio e 
em seguida, com o valor da porosidade, obteve-se a estimativa da quan-
tidade de água que pode ser acumulada na camada de areia.
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Figura 5 - Perfil longitudinal da altimetria do leito trecho estudado do rio Capibaribe.

O quilômetro zero é o ponto mais a jusante no trecho estudado, e 
o quilômetro 6 é o ponto a montante do trecho (6.000 m).

Figura 6 - Seção Tranversal 1, na extremidade mais a jusante do trecho estudado. 
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Figura 7 - Seção Tranversal 2, no meio do trecho estudado.

Figura 8 - Seção Tranversal 3, na extremidade mais a montante do trecho estudado.

Na Figura 8, observa-se que a cota do ponto mais baixo do leito 
é 452,508 m e na Figura 6, o ponto mais baixo do leito fica na cota 
444,732 m, o que corresponde a um desnível de 7,776 m, de modo que, 
ao longo dos 6.000 m, a declividade média é de 0,13%.
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Observa-se também a largura da calha principal do rio. Nas Figuras 
7 e 8, a calha está bem definida e a largura é de 50 metros. Na Figura 6, 
a calha principal do rio não está bem definida e a largura é de aproxi-
madamente 120 metros.

As profundidades foram medidas ao longo do percurso longitudi-
nal do rio em 9 pontos, sendo 6 mais próximos a uma das margens e 3 
mais próximos ao centro do leito do rio (Tabela 5).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7° 56' 34,35869"
7° 56' 34,61415"
7° 56' 43,41485"
7° 56' 51,73875"
7° 57' 19,03553"
7° 57' 25,51242"
7° 57' 26,53436"
7° 57' 56,03188"
7° 57' 56,20884"

36° 17' 25,52615"
36° 17' 26,42395"
36° 17' 48,58089"
36° 17' 52,78702"
36° 18' 26,56143"
36° 18' 31,46100"
36° 18' 30,76063"
36° 19' 55,48544"
36° 19' 55,68117"

Margem
Margem
Centro
Margem
Margem
Margem
Centro
Centro
Margem

445,999
446,407
444,732
446,744
448,672
450,654
450,105
452,441
452,508

3,02
3,64
1,5
3,3
2,5

3,83
4,78
3,76
3,05

442,979
442,767
443,232
443,444
446,172
446,824
445,325
448,681
449,458

Sul Oeste
Locali-
zação

Cota
Superior

(m)Po
nt

o Coordenadas Espes-
sura
(m)

Cota
Inferior

(m)

Tabela 5 - Espessuras da camada de areia no leito do rio.

Os pontos 1, 2, 3 e 4 estão na extremidade mais a jusante do trecho 
estudado, sendo que os pontos 1, 2 e 3 coincidem com os poços 1, 2 e 
3 usados para a medição dos níveis de água na aluvião. O ponto 3, que 
apresenta a menor profundidade, encontra-se no local onde ocorreu 
intensa retirada de areia. Os pontos 5, 6 e 7 estão no meio do trecho 
estudado, sendo que o ponto 6 e o ponto 7 coincidem com poços usados 
para a medição dos níveis de água. Os pontos 8 e 9 estão na extremida-
de mais a montante.

Pode ser observado que na região mais a jusante a profundidade da 
camada de areia oscila em torno de 3 metros, com exceção do ponto 
3. No meio do trecho, o valor médio para a profundidade é de apro-
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ximadamente 3,7 metros. Já na região mais a montante a média é de 
aproximadamente 3,4 metros.

Os resultados do levantamento com GPS geodésico e  as medidas 
de profundidade da camada de areia foram combinados de modo a en-
contrar as cotas do limite inferior da aluvião. Conhecendo-se as distân-
cias e as condutividades hidráulicas, foi possível estimar as velocidades 
de Darcy na horizontal na camada de aluvião ao longo do eixo do rio 
(Tabela 6), o que nos permite inferir que, lentamente, as águas vão es-
coando por dentro do leito poroso em direção à jusante.

Tabela 6 - Cálculo do fluxo subterrâneo longitudinal na camada 
de aluvião.

O acúmulo de água na aluvião depende, essencialmente, da poro-
sidade e do volume de sedimentos na aluvião, e permite que a água tra-
zida pelo escoamento superficial penetre na camada de areia e preencha 
os vazios do solo.

A porosidade, obtida em laboratório, foi de 46%, e a profundidade 
média foi de 3,0 metros. A largura da camada de aluvião nas seções 
tranversais, levantada em dois terços do percurso, foi de aproximada-
mente 50 metros, e no terço restante foi de 120 metros. Aplicando uma 
média ponderada para o trecho total estudado, de aproximadamente 6 
quilômetros, obtém-se que a aluvião estudada pode armazenar até 607 
mil metros cúbicos de água.
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2.5 Acúmulo de sedimentos no leito dos rios

Quanto maior for a velocidade de escoamento, maior é a capacida-
de de transportar sedimentos de granulometria mais grossa. No sentido 
longitudinal, a velocidade do rio geralmente é maior nas suas cabecei-
ras, em função de uma maior declividade, e no sentido transversal, a 
velocidade no eixo do rio é maior do que próximo às suas margens.

Assim, as aluviões são mais grosseiras nos cursos alto e médio que 
no curso baixo, e a granulometria é mais grosseira na parte central do 
rio, diminuindo o tamanho dos grãos do centro para a margem (COS-
TA, 1984).

Para o estudo das camadas de solo no leito dos vales em regiões 
semiáridas, podem ser utilizados os métodos geofísicos de investigação, 
que auxiliam na identificação da espessura das camadas, na avaliação 
das características dos sedimentos e na avaliação da existência e pro-
fundidade do lençol freático. Geralmente, os equipamentos de geofísica 
têm custo elevado, mas quando se tem acesso a alguns desses equipa-
mentos o levantamento pode ser feito de maneira rápida.

2.5.1 Aplicação do GPR

Alguns dos métodos geofísicos que podem ser utilizados em estu-
dos hidrogeológicos no nordeste brasileiro são a eletrorresistividade, o 
VLF (Very Low Frequency) e o GPR - Radar de Penetração do Solo  
(GPR - Ground Penetrating Radar) (Figura 9, A e B), por meio dos 
quais é possível inferir, de forma não invasiva, as características dos 
sedimentos acumulados, a configuração da base rochosa, bem como a 
existência de fraturas, fissuras ou falhas. 

No entanto, a interpretação dos resultados obtidos com o levan-
tamento geofísico não é trivial e normalmente precisa ser feita por um 
especialista. Os métodos citados são do tipo eletromagnético, ou seja, 
consistem na análise de campos eletromagnéticos naturais ou induzi-
dos. As ondas eletromagnéticas recebidas por antenas posicionadas em 
superfície geram um conjunto de informações que precisam ser inter-
pretadas por uma pessoa com experiência no uso do equipamento.
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Entre os métodos citados, o GPR está começando a ser utilizado no 
Brasil e parece bastante promissor, podendo realizar um levantamento 
das imagens da subsuperfície através de ondas eletromagnéticas recebi-
das pelas antenas. A presença de água na camada inicial do solo interfe-
re na propagação das ondas do radar de modo que, sempre que possível, 
o levantamento deve ser realizado nos meses secos, para interpretação 
das imagens com mais segurança.

No trecho em estudo (Figura 10) foi utilizado o GPR com a fina-
lidade de obter uma imagem eletromagnética da zona não saturada da 
área de estudo e estimar a geometria do aqüífero e a posição do lençol 
freático. No GPR, o sistema do radar é constituído por quatro elemen-
tos: a unidade de controle (ou gerador de pulso eletromagnético), a 
unidade de visualização (datalogger), uma antena de transmissão (Tx) 
e uma antena de recepção (Rx). O transmissor produz um pulso de alta 
voltagem com mínima duração; este é aplicado na antena transmissora 
que o irradia para o solo, o sinal transmitido propaga-se no solo e os 
sinais refletidos retornam à superfície, sendo então detectados pela an-
tena receptora e repassados para o sistema de recepção de sinal (ARA-
NHA, 2010). 

A antena receptora detecta os sinais e os envia para uma unidade 
de controle, onde é amplificado e armazenado em uma unidade de pro-
cessamento de dados, gerando uma sequência de dados (PINTO, 2010). 

Figura 9 - A: Sistema de aquisição de dados; B: Antena de 400 MHz.
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Os dados são registrados na forma de traços, os quais representam a base 
das medições de GPR no domínio do tempo, pois consistem no registro 
do tempo de trânsito de um pulso de energia eletromagnética durante 
sua transmissão e propagação no meio e posterior captação. O traço 
pode ser utilizado para determinar a profundidade de alvos em subsu-
perfície, a partir dos valores do tempo de trânsito e do conhecimento da 
velocidade da onda no meio de propagação (FURTADO, 2009).

Figura 10 - Área escolhida para aplicação do GPR. (Foto: Arnaldo Vitorino.  
Fonte: Brito, 2015).

Para fazer a varredura com o GPR é necessário que o percurso de 
caminhada do equipamento esteja livre de arbustos (Figura 11), seja o 
mais plano possível e não tenha interferências eletromagnéticas . 
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Figura 11 - Levantamento realizado com GPR no leito seco do rio na área de estudo.  
Foto: Arnaldo Vitorino.

Na primeira parte da metodologia foi necessário fazer a calibra-
ção do equipamento para as características locais do solo. Inicialmente 
foram construídas duas valas com uma retroescavadeira, uma no leito 
principal (Área 1) e outra na calha secundária do rio Capibaribe (Área 
2). Na Área 1 foi construída uma vala com aproximadamente 1,30m 
de profundidade, e na Área 2 um corte no talude com altura de aproxi-
madamente 2,20m. Na Área 1, leito principal do rio, foram realizadas 
aquisições com antenas de 400 MHz e 200MHz e foram posicionadas 
bandeiras no topo da superfície do solo espaçadas em 50cm, com o ob-
jetivo de normalizar a velocidade do operador. 

Para calibração, uma barra de ferro com aproximadamente 1,50m 
de comprimento foi enterrada transversalmente no fundo da vala (Fi-
gura 12ª, B). Essa barra de ferro teve como função estabelecer uma 
resposta radargramétrica clara e confiável, que permitisse uma boa es-
timativa da profundidade alcançada para, assim, calcular a velocidade 
de propagação da onda. Essa técnica, além de auxiliar a calibração de 
profundidade do radargrama, ajusta a constante dielétrica considerada 
em campo (BRITO, 2015).

1 Por exemplo: longe de linhas de alta tensão, longe de motores elétricos e é preciso lembrar-
se de desligar os telefones celulares.
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Na Área 2, calha secundária, foram realizadas aquisições com an-
tenas de 400 MHz e 200 MHz paralelas ao corte do talude. As bandeiras 
colocadas no topo do solo foram espaçadas em 50 cm. Também foi utili-
zada uma barra de ferro no fundo da vala, a 2,20m de profundidade, para 
calibração da velocidade da onda de propagação (Figura 13 A, B). 

Figura 12 - Construção da vala na Área 1, leito principal do rio no Alto Capibaribe no 
trecho da Fazenda Fieza.

Figura 13 - Construção da vala na calha secundária do rio Capibaribe (Área 2).  
Foto: Arnaldo Vitorino.
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Na Figura 14, observa-se que a camada de aluvião se apresenta es-
tratificada em várias subcamadas mostrando uma história de transporte 
de sedimentos ao longo de muito tempo. Em cada ano, pode não ha-
ver camada depositada, se as chuvas forem poucas, ou pode ter poucos 
milímetros de espessura, se as chuvas forem muito intensas. Como em 
alguns locais a espessura da aluvião é de aproximadamente 9,00 metros, 
estima-se que os sedimentos foram acumulados ao longo de alguns mi-
lhares de anos. 

Figura 14 - Estratificação da camada aluvional.  
Foto: Arnaldo Vitorino.
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A Figura 15 mostra um detalhamento do corte do terreno, onde 
se observa que algumas camadas apresentam grãos de solo de maior di-
âmetro (poderia ser chamado de cascalho), indicando que houve anos 
com chuvas de intensidade bem superior às chuvas de hoje, que pro-
duziram enxurradas com grande capacidade de arrasto. Por outro lado, 
houve também vários anos de acumulação de sedimentos muito finos, 
indicando a baixa velocidade da água que possibilitou sua decantação. 

Figura 15 - Detalhamento da aluvião, que mostra subcamadas de granulometria fina (veloci-
dade mais baixa do curso d’água) e subcamadas de granulometria de maior diâmetro (indican-
do enxurradas com grande capacidade de arrasto). Foto: Arnaldo Vitorino.

Após a calibração, o GPR permite avaliar a profundidade do lençol 
freático e a profundidade do leito rochoso abaixo da camada de areia. 
Para isso, é necessário percorrer com o equipamento todo o eixo do rio, 
o trecho que se pretende estudar, e realizar outros percursos transversais 
nos trechos dos quais se precisa de informações mais detalhadas. No 
presente projeto, foi avaliado o potencial do método, porém não foi 
realizado o levantamento detalhado das características do aquífero.
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Figura 16 - Calha para captura de sedimentos no leito do afluente Riacho Jurema  
(o garrafão de água foi deixado para servir como escala e dar a noção das dimensões).  
Foto: Paulo Frassinete.

2.5.2 Experimento para avaliar a sedimentação  

Outra técnica utilizada para estudar as camadas de solo foi o moni-
toramento dos sedimentos carreados durante uma enxurrada e para isto, 
foi construída uma calha enterrada em um afluente do rio, de modo que 
o seu topo coincide com o fundo do leito seco do rio. A calha foi insta-
lada transversalmente ao fluxo de água (Figura 16). A função da calha 
é capturar os sedimentos que são transportados por arrasto, próximos 
ao fundo (obviamente a calha não consegue capturar os sedimentos 
transportados em suspensão).

No ano de 2014, as poucas chuvas da região não produziram en-
xurrada com capacidade de arrastar sedimentos. No entanto, em 2015, 
aconteceram dois eventos chuvosos que arrastaram sedimentos para a 
calha.
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O primeiro evento chuvoso que arrastou sedimentos aconteceu no 
dia 20 de março de 2015, com um total de 8,6 mm de precipitação plu-
viométrica, das 12:25 às 13:00 e das 18:50 às 19:15. A enxurrada con-
seguiu arrastar uma quantidade de sedimentos que chegou a preencher 
parcialmente a capacidade de acumulação da calha (Figura 17).

Figura 17 - Calha de sedimentos parcialmente cheia após chuva de 8,6 mm 
ao longo de 1 hora em 20 de março de 2015. Foto: Paulo Frassinete.

Após cada evento, a calha é esvaziada para receber os sedimentos 
do evento chuvoso seguinte.

O outro evento teve início às 23:20h do dia 07 de abril de 2015 e 
prolongou-se até 01:00h do dia 08 de abril de 2015 com total de 47,2 
mm de precipitação pluviométrica ao longo de 1 hora e 40 minutos. A 
enxurrada conseguiu arrastar grande quantidade de sedimentos, che-
gando a extrapolar a capacidade de acumulação da calha (Figura 18).
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Com chuvas de grande intensidade como a de abril de 2015, a 
quantidade de sedimentos arrastada é grande, mas ao espalhar-se ao 
longo de toda a área do leito, a espessura da camada diminui. Os se-
dimentos novos que foram depositados na enxurrada de abril de 2015 
ocupam uma camada de poucos milímetros de espessura, numa faixa de 
poucos metros de largura ao longo do comprimento do riacho, confir-
mando que, para formar todo o pacote de sedimentos que existe atual-
mente, foram necessários alguns milhares de anos.

2.6 Perspectivas de novas acumulações de sedimentos  
no Alto Capibaribe

Com a construção da barragem de Poço Fundo, na segunda metade 
do século XX, os sedimentos gerados na parte alta da bacia ficam retidos 
na barragem. Portanto, a reposição de sedimentos em todo o trecho a 
jusante da barragem de Poço Fundo ficou drasticamente reduzida, e a 
camada do leito recebe agora sedimentos de uma área muito menor.

Além disso, durante os últimos 100 anos, houve um esforço signi-
ficativo do Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS), do go-

Figura 18 - Calha de sedimentos encheu e extravasou após chuva de 47,2 mm ao 
longo de 1 hora e 40 minutos no mês de abril de 2015. Foto: Paulo Frassinete.
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verno do estado, das prefeituras e dos maiores fazendeiros para ampliar 
a pequena açudagem na bacia, como forma de acumulação de água para 
enfrentar os períodos de estiagem. Consequentemente, grande parte 
dos sedimentos gerados na bacia ficaram retidos nas centenas de açudes 
espalhados na região.

Por outro lado, deve ser incentivada a construção de pequenos 
barramentos para acumulação de sedimentos a intervalos regulares do 
comprimento da calha principal do rio. A mesma lógica dos experi-
mentos realizados em Afogados da Ingazeira (PADILHA, 2011) pode 
ser aplicada, utilizando pedras arrumadas em formato de arcos romanos, 
sem argamassas e sem fundações estruturais (Figura 19). Esses barra-
mentos, encadeados em distâncias que variam em função da declivi-
dade do terreno, propiciam o acúmulo dos sedimentos à montante do 
arco romano. Essas barragens sucessivas terão dupla finalidade: reter 
sedimentos para ampliar a espessura da aluvião e diminuir a velocidade 
da água para melhorar a infiltração nos eventos de vazão muito efême-
ra, que às vezes dura apenas poucas horas e não consegue recarregar 
adequadamente os vazios dos poros do solo.

Figura 19 - Barramento com pedras, proporcionando a deposição dos sedi-
mentos e melhorando a capacidade de infiltração. Fonte: Padilha, 2011.
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2.7 Comentários Finais

O aquífero formado pelos sedimentos acumulados nos leitos secos 
dos rios intermitentes do semiárido nordestino tem, em geral, grande 
porosidade e espessuras significativas, possuindo uma boa capacidade 
de acumulação de água com potencialidade de continuar atendendo à 
população ribeirinha por muitos anos.

Apesar do expressivo volume acumulado após as grandes enxurra-
das, o uso do aquífero aluvionar deve ser planejado com cuidado para 
evitar risco de superexploração. Devem ser evitadas bombas de grande 
potência, que retirem grandes volumes de água, para não produzir re-
baixamento excessivo do lençol.

Como foi informado no Capítulo 1, o acúmulo de sedimentos are-
nosos é que proporciona condições de acúmulo de água em virtude de 
sua porosidade e da proteção que oferece contra a evaporação. Se os 
sedimentos forem retirados, o aquífero desaparece.

A elevada porosidade apresenta a vantagem de recarregar rapida-
mente o aquífero, mas aumenta a vulnerabilidade do aquífero em rela-
ção à poluição. Devem ser evitados criatórios de animais muito próxi-
mos ao leito do rio, bem como depósito de lixo ou derramamentos de 
líquidos poluentes. Qualquer líquido poluente lançado ao leito seco do 
rio atingirá rapidamente o lençol freático.
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3.1 Introdução

A evaporação é um processo físico que a água sofre ao passar do 
estado líquido para o estado gasoso formando vapor d’água. Para que 
aconteça este processo é necessário que ocorra adição de calor, o qual, 
em ambientes naturais, geralmente é fornecido pela radiação solar.

A evaporação pode ser considerada como um fluxo de água que 
passa de um reservatório natural na superfície da Terra para a atmosfera. 
Os reservatórios naturais podem ser os reservatórios de água livre (oce-
anos, lagos, rios, canais etc.) ou os solos. 

No caso de um terreno com vegetação, as plantas retiram água 
do solo através de suas raízes e a liberam para a atmosfera através das 
folhas, pela transpiração. (ALVES et al., 2010; LEITÃO et al., 2007; 
NETO et al., 2011; SCUDERI et al., 2012). O processo pelo qual a água 
evapora para a atmosfera diretamente de superfícies de água ou solo, 
somado à transpiração das plantas, é chamado evapotranspiração.

A evaporação potencial corresponde à quantidade de água evapo-
rada, se houver água disponível suficiente, ou seja, é a evaporação que 
ocorre na superfície de um açude ou na superfície de um solo saturado. 
Já a evaporação real é aquela que ocorre nas condições reais de disponi-
bilidade do reservatório natural. Caso haja bastante água disponível, a 
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evaporação real será igual à evaporação potencial, do contrário a eva-
poração real será menor do que a evaporação potencial.

Geralmente, a evaporação em solo nu é menor que a evaporação 
potencial, por ser mensurada admitindo-se a umidade do reservatório 
natural (solo) em seu estado atual, no qual pode haver déficit de umida-
de. A evaporação em solo nu será igual à evaporação potencial quando 
o solo estiver saturado, situação em que as forças de retenção da água 
no solo são praticamente nulas (AMAZONAS, 2013; ARAÚJO et al., 
2001; GOMES et al., 2013).

A região Semiárida do Nordeste brasileiro é caracterizada pela es-
cassez de recursos hídricos, resultante de precipitações anuais baixas e 
irregulares, concentradas num curto período do ano, e de uma taxa de 
evaporação elevada, devido à sua posição geográfica que propicia uma 
forte insolação.

Como a maior parte dos solos da região nordestina repousa sobre 
o embasamento cristalino pouco profundo, os solos são muito rasos e 
existem apenas poucas áreas com aquíferos sedimentares. Encontram-
se algumas reservas hídricas subterrâneas nas fissuras das rochas do em-
basamento cristalino (aquífero fissural), mas são de pouco volume de 
água e, muitas vezes, de má qualidade, devido ao acumulo de sais. Outra 
possibilidade de acúmulo de água subterrânea ocorre nas camadas de 
aluvião existentes nos fundos de vales ou nos leitos secos de rios, com 
água geralmente de boa qualidade, mas em pouca quantidade, o que 
exige muito cuidado para sua conservação.

O leito dos cursos de água intermitentes do semiárido nordestino 
vem acumulando areia de sedimentação ao longo de milhares de anos, 
fruto da erosão dos solos e de seu transporte ao longo das calhas, gerado 
pelas enxurradas nos períodos de chuva intensa, que ocorrem em pou-
cos meses do ano, formando as camadas de aluvião. A água disponível 
na camada de aluvião fica mais protegida da evaporação do que a re-
serva hídrica superficial, a qual sofre evaporação mais intensa por estar 
submetida diretamente à ação da radiação solar e aos efeitos do vento. 
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O presente capítulo analisa a questão da evaporação nos leitos se-
cos de rios e a influência da camada de areia sobre o aquífero aluvionar, 
como proteção da água acumulada contra as perdas para a atmosfera. 
No leito seco da calha principal do rio, o solo é muito arenoso e pratica-
mente não existe vegetação. Sendo assim, a transpiração praticamente 
inexiste, e o processo será tratado apenas como evaporação.

3.2. Balanço hídrico e energético

A radiação solar, ao incidir no reservatório natural, fornece calor 
que atua como calor sensível e provoca o aquecimento da água. Com a 
continuidade da radiação solar, o calor deixa de atuar no aumento da 
temperatura da água para atuar como calor latente de vaporização, con-
vertendo a água do estado líquido para o estado gasoso. O vapor d’água 
se desprende da massa líquida e passa a compor a atmosfera.

Portanto, quanto maior for a radiação solar, maior será o fluxo eva-
porimétrico entre a superfície da terra e a atmosfera. A radiação solar 
que é importante para a evaporação é a radiação líquida, definida como 
a diferença entre a radiação de ondas curtas absorvidas pela superfície e 
a radiação de ondas longas emitidas pela superfície (COLLISCHONN 
e DORNELLES, 2013).

Existem outros fatores que contribuem para aumentar ou diminuir 
o fluxo evaporimétrico. São eles: temperatura do ar, umidade do ar, 
vento e umidade do reservatório natural. A temperatura do ar interfere 
porque o ar mais quente pode conter mais vapor (pressão de vapor mais 
elevada). A umidade do ar interfere porque o ar seco favorece a evapo-
ração, enquanto se o ar estiver úmido e, portanto, mais próximo da sa-
turação, a evaporação diminui (PREVEDELLO e LOYOLA, 2005). A 
velocidade do vento interfere porque remove o ar úmido da superfície, 
modificando as condições da evaporação.

A principal força motriz da evaporação é a radiação solar incidente 
diretamente sobre a água, que a aquece e a transforma do estado líquido 
para gasoso, ou a radiação incidente sobre o solo, que provoca o aque-
cimento da água existente em seus poros.
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Quando é feita a retirada de areia nas atividades de mineração, a 
reserva de água superficial fica exposta diretamente à radiação, o seu 
aquecimento é máximo e, consequentemente, a taxa de evaporação é 
elevada. 

Quando a água da reserva da aluvião está protegida, a radiação 
solar não incide diretamente sobre a água e sim sobre a areia que está 
acima da reserva hídrica, a qual transfere apenas parte do calor para a 
água que evaporará. Quanto mais espessa esta camada de areia acima 
do nível freático, menos calor atinge a reserva hídrica. A partir de uma 
determinada espessura, a radiação solar deixa de atuar sobre a reserva 
hídrica, pois a camada de areia absorve toda a radiação (ARAÚJO FI-
LHO et al., 2015; MONTE-MOR et al., 2012).

Em toda a região do semiárido, as taxas de evaporação potencial 
são elevadas, muito superiores às taxas de precipitação pluviométrica, 
e caracterizam um déficit hídrico acentuado. O estudo focou a região 
do Alto Capibaribe, divisão mesorregional da Bacia do Capibaribe em 
Pernambuco, situada na região Agreste. O trecho do Alto Capibari-
be vai da primeira nascente, em Poção, até a cidade de Santa Cruz 
do Capibaribe, abrangendo quatro municípios: Poção, Jataúba, Brejo 
da Madre de Deus e Santa Cruz do Capibaribe. A Tabela 1 mostra as 
alturas de chuva e as lâminas de evaporação para algumas estações cli-
matológicas da região.

Belo Jardim
Caruaru

Santa Cruz do Capibaribe
Surubim

1975 - 1989
1969 - 1975

2015*
1966 - 1977

799,1
600,0

266,6**
724,0

1.933,0
2.150,9
1.788,0
2.244,5

Posto Período Precipitação
(mm)

Evaporação
potencial (mm)

Tabela 1 - Precipitação pluviométrica anual e taxas de evaporação potencial anual para loca-
lidades na bacia do Alto Capibaribe e seu entorno.
* Em Santa Cruz do Capibaribe não havia posto pluviométrico, de modo que só se dispõe das 
informações de nosso registro;
** O ano de 2015 foi muito seco e, portanto, o valor da precipitação anual ficou bem abaixo 
da média.
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No âmbito do Projeto Águas de Areias, nossa atuação se deu em 
um trecho de 80 km, de Poção até o Riacho Arapuá em Santa Cruz do 
Capibaribe. Para o presente estudo, foi analisada em detalhe a área do 
leito seco do rio Capibaribe na Fazenda Fieza, no município de Santa 
Cruz do Capibaribe (Agreste de Pernambuco). A Figura 1 apresenta 
uma comparação entre a média dos valores mensais de chuva e dos 
valores mensais de evaporação, e mostra que, como foi um ano com 
poucas chuvas, todos os meses apresentaram déficit hídrico. 

Figura 1 - Precipitação pluviométrica e taxas de evaporação na área em estudo, Fazenda 
Fieza.

Uma das formas mais comuns de medição da evaporação é o uso do 
Tanque Classe A, que consiste em um recipiente cilíndrico (Figura 2) 
com diâmetro de 121 cm e altura de 25 cm, no qual se coloca água até 
7,5 cm abaixo de sua borda superior. Para estimar o volume evaporado, 
o nível da água é medido diariamente. Para efeito de padronização, o 
tanque é feito de ferro galvanizado, pintado na cor alumínio, e sua base 
deve ficar a 15 cm do solo.



76

Figura 2 - Tanque Classe A.

A medição da evaporação geralmente é expressa em milímetros 
de lâmina evaporada, e corresponde à razão entre o volume evaporado 
e a área superficial do tanque. Ou seja, a altura evaporada resulta da 
divisão do volume pela área. Por exemplo, no tanque evaporimétrico, 
uma lâmina evaporada de 5 mm corresponde a uma perda de 5 litros 
por metro quadrado.

3.3 Riscos de evaporação no leito seco de rio intermitente

Geralmente, os rios do semiárido são intermitentes e secam algu-
mas semanas após o término da quadra chuvosa. Como o leito do rio é 
formado pelo depósito de sedimentos arenosos, sua porosidade é eleva-
da e facilita o armazenamento de água.

Durante o período chuvoso, parte do escoamento que ocorre na 
calha do rio se infiltrará no solo do leito formando pequenos aquíferos 
e, se no período anual de chuva houver precipitações pluviométricas 
suficientes, o lençol freático pode ser completamente carregado, de 
modo que, após o período de chuvas, o nível do lençol freático coinci-
dirá com o nível da areia no fundo do rio. Com o fim das chuvas, o nível 
do freático baixará lentamente.
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Este armazenamento de água poderá ser utilizado pela população 
no período em que não houver escoamento na calha do rio. A mon-
tante da barragem de Poço Fundo, a água é utilizada para a agricultura 
irrigada, sobretudo de cenoura, beterraba e tomate. No trecho situado 
entre a barragem e a cidade de Santa Cruz do Capibaribe (10 km), os 
cacimbões não só são utilizados para o abastecimento de propriedades 
rurais, mas também fornecem água em caminhões pipa para áreas urba-
nas, sobretudo aquela de Santa Cruz do Capibaribe. Localmente, a água 
é utilizada para consumo doméstico, para pequenas irrigações de capim 
e tomate, além da dessedentação do gado.

O solo do leito do rio é formado pelo depósito de sedimentos are-
nosos e o setor da construção civil utiliza esse material (também conhe-
cido como areia lavada ou grossa) como matéria prima para sua ativida-
de. A areia é empregada em várias etapas da construção de edificações e 
tem, portanto, uma demanda muito grande. Assim, a retirada intensiva 
de areia deixa o aquífero desprotegido e a água se perde por evaporação 
(Figura 3).

Figura 3 - Exposição do aquífero devido à extração de areia no leito seco do rio Capibaribe, 
aumentando as perdas por evaporação.
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A areia do leito do rio tem sido retirada por empresas de mineração 
que utilizam dragas ou retroescavadeiras e reduzem a capacidade de ar-
mazenamento na camada de aluvião. O impacto ambiental e o conflito 
social decorrentes da retirada de areia foram tratados em outro capítulo 
da presente publicação.

A Figura 4 A e B, mostra uma cacimba (seta em vermelho) no lei-
to do rio, fotografada em datas diferentes: a fotografia da Figura 4A foi 
tirada (sentido jusante a montante) em 12 de junho de 2012, quando 
havia água na calha; a fotografia da Figura 4B foi tirada (sentido mon-
tante a jusante) em 09 de outubro de 2013, e mostra o lugar da retirada 
de areia e o aquífero exposto. A fotografia da Figura 5 foi tirada (sentido 
montante a jusante) em 15 de janeiro de 2014, e mostra o aquífero ex-
posto. A fotografia da Figura 6 foi tirada em 12 de fevereiro de 2016, da 
margem oposta, e se pode ver a calha totalmente sem água.

Figura 4 – A, leito seco do rio Capibaribe, 12 de junho de 2012; B, leito seco do rio Capibari-
be, 09 de outubro de 2013.

Figura 5 - Leito seco do rio Capibaribe, 15 de janeiro de 2014.
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Figura 6 - Leito seco do rio Capibaribe, 12 de fevereiro de 2016.

3.4. Proteção contra as perdas por evaporação no aquífero  
aluvionar

Para determinar a influência da camada de solo na evaporação do 
lençol freático na camada de aluvião, é necessário medir a evaporação 
potencial e acompanhar a diminuição da cota do nível da água do len-
çol freático ao longo do tempo, de modo que seja possível detectar o 
quanto está realmente sendo perdido por evaporação. Uma das formas 
de medição da evaporação real em solo exposto é com o uso do lisíme-
tro (Figura 7).

Figura 7 - Construção dos dispositivos que serviram como lisímetros para 
medição da evaporação do aquífero de aluvião.
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Para acompanhar o comportamento da evaporação no leito seco 
do rio Capibaribe, foram instalados dispositivos que funcionam como 
lisímetros, os quais servem para simular o comportamento da água den-
tro do solo (ARAÚJO FILHO et al., 2014). Dentro de cada dispositivo 
foi colocado o mesmo material de que é composto o leito seco até pre-
enchê-lo por completo. Para acompanhar o comportamento do nível 
da água no solo foram instalados tubos de PVC verticais e revestidos 
com manta geotêxtil porosa (para evitar entrada de areia) no interior 
de cada lisímetro, os quais serviram como piezômetro, tendo sido neles 
realizadas as leituras dos níveis de água do aqüífero (Figura 8). 

Figura 8 - Construção do piezômetro.

A evaporação real foi calculada pelo balanço hídrico em cada dis-
positivo; uma vez que o dispositivo é fechado nas laterais e no fundo, 
a variável considerada como entrada é a precipitação e como saída é a 
evaporação. Portanto, a variação do nível do aquífero no dispositivo, 
somada à precipitação, representa a evaporação real do dispositivo. 

Para instalar o dispositivo, foi feita uma escavação na margem do 
rio Capibaribe, de tal maneira que a face superior de cada cilindro fi-
casse rente à superfície do solo. Foram construídos 5 lisímetros com 
profundidades de 2,25 m e comprimento de 3,25 m (Figura 9).
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Figura 9 - Estação evaporimétrica experimental concluída constando de 5 dispositivos  
(lisímetros) e tanque evaporimétrico.

Como a evaporação depende de fatores climáticos, tais como ra-
diação, vento e umidade relativa do ar, foi instalado um tanque eva-
porimétrico. Para simular as mesmas condições do dispositivo, o tan-
que evaporimétrico possui o mesmo diâmetro e foi instalado do mesmo 
modo, com a superfície aberta rente à superfície do solo. O tanque 
evaporimétrico construído é semelhante ao Tanque Classe A, mas foi 
adaptado para as condições do experimento.

Além dos fatores climáticos, também as características do solo, tais 
como granulometria e condutividade hidráulica, influenciam a evapo-
ração (FREITAS et al, 2016). Foram escolhidos dois tipos de areia, A 
e B, com granulometrias diferentes, e coletadas amostras em pontos 
distintos da aluvião da calha do rio. Para cada amostra de areia foi rea-
lizado um ensaio de caracterização granulométrica e de porosidade, do 
qual resultou uma porosidade de 0,451 para a areia tipo A e porosidade 
de 0,473 para a areia tipo B. Os dispositivos 5DE e 4TE têm areia do 
tipo A e medem 2,25 m de profundidade; o 1CC também tem areia do 
tipo A, sendo que mede 3,25 m de profundidade; o 2DD e o 3TD con-
têm areia do tipo B e medem 2,25 m de profundidade.
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A Figura 10 mostra a distribuição granulométrica da areia, tipo A 
e tipo B. O eixo horizontal contém os diâmetros das partículas e o eixo 
vertical os percentuais acumulados. Na figura, observa-se que as duas 
amostras têm distribuição parecida e que o teor de pequenas partículas 
(silte e argila) é muito baixo.

Figura 10 - Granulometria das areias, tipo A e B.

Quando o nível da água no dispositivo se mantém estável por mui-
tos dias, a altura de areia acima do freático até à superfície da camada 
arenosa do dispositivo será considerada como altura mínima de areia 
para que não ocorra a evaporação da água subterrânea acumulada.

Uma vez que o volume de água evaporado diariamente no lisíme-
tro foi pequeno, as leituras foram realizadas semanalmente, para evitar 
oscilações (os chamados ruídos de medição). Na Tabela 2 são apresen-
tadas a precipitação e a evaporação potencial do tanque evaporimétrico 
num dos períodos de monitoramento, no ano 2015. Observa-se que 
novembro foi o mês de maior evaporação, que atingiu 205,5 mm, ou 
seja, em novembro, o nível de água sofre redução de mais de 20 cm só 
pela evaporação.
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Jan/15
Fev/15
Mar/15
Abr/15
Mai/15
Jun/15
Jul/15

Ago/15
Set/15
Out/15
Nov/15
Dez/15

2,2
13,0
15,8
77,8
22,6
57,6
45,0
8,2
4,6
0,8
1,0

18,0

200,8
168,7
170,8
153,9
136,1
65,0
62,7
106,0
151,2
180,9
205,5
189,1

Mês Precipitação
(mm)

Evaporação
Potencial (mm)

Tabela 2 - Precipitação e evaporação potencial no ano 
2015.

A Figura 11 mostra o comportamento do nível da água ao longo do 
ano de 2015. A chuva é representada pelas linhas em azul, com leitura 
na escala do lado esquerdo. A profundidade do lençol freático é repre-
sentada pela curva vermelha, com leitura no lado direito. Os dados de 
chuva correspondem aos totais diários e os dados de nível correspon-
dem à leitura realizada à 00:00 hora de cada dia. 
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Figura 11 - Comportamento do nível da água no lisímetro 4TE no ano de 2015.

Na Figura 12, a imagem foi ampliada (com informações mais de-
talhadas) para melhor compreensão do comportamento do nível do 
lençol freático. No dia 15 de janeiro, o lisímetro foi preenchido artifi-
cialmente até a água atingir a superfície do solo, e as leituras do rebaixa-
mento do lençol estão sendo plotadas duas vezes por dia, às 06:00 horas 
e às 18:00 horas, no início da noite.

Na mesma figura, observam-se dois fenômenos: 1) o rebaixamento 
entre 06:00 horas e 18:00 horas é grande e o rebaixamento entre 18:00 
horas e 06:00 horas é pequeno, uma vez que não há insolação; 2) no 
início do gráfico, quando o nível do lençol estava na superfície do solo, 
o rebaixamento foi muito rápido. À medida que o nível baixa, uma 
maior espessura de areia protege o aquífero, e a redução vai ficando 
cada vez menor.
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Figura 12 - Comportamento do nível da água no lisímetro 4TE após o dia 15/01/2015.

A Figura 13 é semelhante à Figura 12. No dia 05 de novembro de 
2015, o nível de água foi completado artificialmente e o rebaixamento 
foi plotado às 06:00 e às 18:00 horas. Observou-se um resultado aná-
logo ao de janeiro de 2015, com rebaixamentos maiores no horário de 
insolação, entre 06:00 e 18:00 horas,  rebaixamentos maiores no início 
do experimento, quando o nível da água estava próximo da superfície, e 
rebaixamentos gradativamente menores à medida que o nível do lençol 
freático afundava, ficando mais protegido pela camada de areia.
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Figura 13 - Comportamento do nível da água no lisímetro 4TE após o dia 05/11/2015.

3.5 Comentários finais

Na nossa pesquisa, observamos claramente que, à medida que a 
espessura da camada de areia acima do aquífero aumenta, a redução do 
nível do aquífero diminui. Portanto, os resultados das nossas observa-
ções comprovam a importância da camada de areia acima do aquífero 
para diminuir o efeito da evaporação, ou até para neutralizá-la, confir-
mando-se um fato já conhecido pelos hidrólogos.

O período das observações foi de 1,5 anos, o que confere boa con-
fiabilidade às conclusões sobre a evaporação. Contudo, do ponto de 
vista da ciência hidrológica, é necessário prosseguir com os estudos por 
mais alguns anos, observando-se os períodos chuvosos e os períodos 
secos, para um entendimento mais completo dos ciclos de recarga do 
aquífero e perdas por evaporação.

Os resultados referentes à determinação da espessura mínima de 
areia dependem das características do leito arenoso (porosidade, gra-
nulometria, estrutura do solo). No nosso caso, observou-se que, para 



87

reduzir ao mínimo as perdas por evaporação na camada de aluvião, a 
espessura de areia acima do lençol freático deve ser maior que 38,5 cm 
para a areia tipo A e 42 cm para a areia tipo B, ou seja, os percentuais 
de areia fina, média e grossa influenciam a espessura de proteção.

O monitoramento vai continuar para abranger a variabilidade anu-
al e interanual de períodos secos, e serão analisadas com mais detalhes 
as características térmicas e hidráulicas das areias utilizadas, para poder 
determinar um modelo matemático que relacione a espessura mínima 
de areia com as características da aluvião.

Os processos hidrológicos são demorados e a variabilidade tempo-
ral e espacial é grande, mas já se pode concluir que é de vital importân-
cia preservar a camada de areia acima do aquífero nos rios intermiten-
tes para diminuir o efeito da evaporação e conservar por mais tempo 
esse manancial.

Referências bibliográficas

ALVES, E. M.; MACIEL NETTO, A.; ANTONINO, A. C. D.; 
LIMA, J. R. S.; SOUZA, E. S.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; CA-
BRAL, J. J. S. P.; GONDIM, M. V. S. Simulação da Dinâmica da Água 
em Solo Cultivado com Feijão Caupi no Brejo Paraibano. Revista 
Brasileira de Recursos Hídricos, v. 17, n. 3, p. 175-186, 2012.

AMAZONAS, I. B. Determinação da evaporação em solo sem 
vegetação em condições semiáridas. Tese (Doutorado em Tecnologias 
Energéticas e Nucleares), Universidade Federal de Pernambuco, Reci-
fe, PE, 2013.

ARAÚJO, E. C. B.; AGUIAR, J. V.; COSTA, R. N. T. Calibração 
de um modelo de umidade para um solo aluvial sem cobertura vege-
tal. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental, v. 5, n. 3, pp. 
444-449, 2001.

ARAÚJO FILHO, P. F.; NÓBREGA, G. C.; CABRAL, J. J. S. 
P.; BRAGA, R. A. P.; SILVA, A. V. Dispositivo para determinação 
da influência da evaporação na aluvião de leito de rio no semiárido 
nordestino. In: Anais do Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, 
Natal – RN, 2014.



88

ARAÚJO FILHO, P. F.; CABRAL, J. J. S. P.; BRAGA, R. A. P. 
Importância da camada de solo no leito de rios intermitentes na pro-
teção do aquífero: estudo de caso. In: Anais do 12º Simpósio Luso 
Brasileiro de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Por-
tuguesa. Brasília – DF, 2015.

COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. Hidrologia para a Enge-
nharia e Ciências Ambientais. Ed. ABRH, Porto Alegre – RS, 2013.

FREITAS, P. S. L.; MANTOVANI, E. C.; SEDIYAMA, G. C.; 
COSTA, L. C. Influência da cobertura de resíduos de culturas nas 
fases da evaporação direta da água do solo. Revista Brasileira de Enge-
nharia Agrícola Ambiental, 10(1), 104-111, 2006.

GOMES, C. A.; LIMA, J. R. S.; PADILHA, K. M.; ANTONINO, 
A. C. D.; JÚNIOR, J. C. F. B.; SOUZA, E. S.; MONTENEGRO, S. M. 
G. L. Uso de Água em Cultivo de Mamona no Agreste Meridional 
de Pernambuco. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 18(4), 77-87, 
2013.

LEITÃO, M. V. B. R.; OLIVEIRA, G. M.; LEITÃO, T. J. V. Ava-
liação do desempenho de diferentes métodos de estimativa da evapo-
ração para duas regiões da Paraíba. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola Ambiental, 11(6), 585-593, 2007.

MONTE-MOR, R. C. A.; PALMIER, L. R.; PINTO, E. J. A.; 
LIMA, J. E. S. Estabilidade Temporal da Distribuição Espacial da 
Umidade do Solo em uma Bacia Intermitente no Semiárido de Minas 
Gerais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 17(3), 101-113, 2012.

NETO, G. C. G.; LIMA, J. R. S.; ANTONINO, A. C. D.; SILVA, 
J. M.; SOUZA, C.; SILVA, I. F. Estimativa da evapotranspiração da 
mamona e seus componentes (evaporação e transpiração) na micror-
região do brejo paraibano. Irriga, 16(3), 246-258, 2011.

PREVEDELLO, C. L.; LOYOLA, J. M. T. Modelagem numérica 
para o processo da evaporação da água do solo. Revista Brasileira de 
Ciências do Solo, 29, 669-675, 2005.

SCUDERI, C.; VILLANUEVA, A.; MARQUES, D. M. Avalia-
ção da Taxa Diária de Evapotranspiração da Macrófita Aquática Ziza-
niopsis Bonariensis. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 17(3), 
69-80, 2012.



89

4.1 Introdução 

A região onde está situado o trecho superior do Rio Capibaribe 
(Alto Capibaribe) no estado de Pernambuco vem passando por longo 
período de seca, que já se estende por cerca de cinco anos e ainda per-
dura de forma severa. A insuficiência de chuvas gerou um preocupante 
quadro de escassez de água na região, com reflexo direto nas vazões dos 
cursos de água nessa parte superior do rio. 

Em setembro de 2013 – no início do Projeto Águas de Areias – já 
não se verificava no Alto Capibaribe escoamento superficial nas calhas 
do rio principal e de seus afluentes. Nessa época, a barragem de Poço 
Fundo, ali localizada, manancial do sistema de abastecimento de água 
da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, também já estava completa-
mente vazia. Em decorrência dessa situação de escassez de água a eco-
nomia local foi gravemente afetada, com eliminação quase completa 
das atividades agrícolas e da pecuária. 

Nesse trecho, a população rural instalada ao longo das margens do 
rio, além de ser a mais diretamente afetada pela crise econômica, sofria 
ainda com a falta de água para consumo domiciliar, uma vez que o rio 
era sua principal fonte de abastecimento. Para sobrevivência nessa re-
gião, a população ribeirinha tem se valido das águas extraídas de poços 
(cacimbões e cacimbas escavadas) executados por eles mesmos na calha 

Capítulo 4

Qualidade das Águas Captadas 
nas Areias de Aluvião

Paulo Tadeu Ribeiro de Gusmão
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do Rio Capibaribe. Os cacimbões (Figuras 01 e 02) consistem em po-
ços construídos no leito seco do rio, com formato cilíndrico, diâmetro 
variado de 0,5 a 3,0 m, paredes laterais em anéis de concreto armado 
ou em alvenaria de tijolos ou de pedras rachão, com ou sem cobertura 
(em geral laje de concreto armado). As cacimbas (Figura 03) não pas-
sam de escavações de formato e profundidade irregulares executadas no 
leito seco do rio, sem paredes laterais ou coberturas. Tais poços têm por 
objetivo a captação de água subterrânea acumulada na camada arenosa 
do leito seco do rio (aquíferos aluvionais), pela população residente ao 
longo das margens do rio, para uso doméstico e atividades agropecuá-
rias de subsistência.  

Além das cacimbas escavadas e cacimbões, a população local utili-
za outras fontes de abastecimento: águas pluviais captadas em telhados 
e armazenadas em cisternas, águas fornecidas por órgãos governamen-
tais em caminhões pipa, e águas engarrafadas, adquiridas no comércio 
local apenas pela parcela da população de maior poder aquisitivo. Tem 
sido observada nesse período de seca uma redução constante e gradual 
dos níveis de água nos cacimbões e nas cacimbas escavadas, muitos 
dos quais, no auge da estiagem, secaram totalmente. Essa redução do 
volume de água armazenado nas aluviões do rio tem se refletido na qua-
lidade da água. De acordo com relatos de moradores locais, essa vem 
se deteriorando paulatinamente, devido ao crescente aumento da con-
centração de sólidos dissolvidos (aumento da Salinidade), que torna a 
água gradativamente mais salobra, agravando ainda mais a situação da 
população.   

O intenso uso das águas captadas nas areias de aluvião por meio 
dos cacimbões e cacimbas escavadas mostrou, portanto, a necessidade 
de elaboração de estudos para caracterização da qualidade e avaliação 
de sua utilização. 
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Figura 01 – Cacimbão com cobertura (laje de concreto armado)

Figura 02 – Cacimbão de alvenaria de tijolos sem cobertura

Figura 03 – Cacimba escavada
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4.2 Estudos realizados e resultados obtidos 

No âmbito do Projeto Águas de Areias, foram realizados dois es-
tudos relativos à qualidade das águas. Esses estudos se concentraram no 
trecho superior do Rio Capibaribe (Alto Capibaribe) o qual, no Projeto 
Águas de Areias, foi subdividido em: Trecho I, o qual corresponde ao 
segmento do Alto Capibaribe que se estende da nascente do rio ao iní-
cio da bacia hidráulica da barragem de Poço Fundo (cerca de 60 km); 
Trecho II, correspondente à extensão da bacia hidráulica da citada bar-
ragem (aproximadamente 8 km); e o Trecho III, que se estende desde 
essa barragem até a confluência do riacho Arapuá (cerca de 11 km), de 
acordo com a Figura 16 do capítulo 01 deste livro.

O primeiro estudo, denominado “Avaliação da Qualidade das 
Águas”, teve como objetivo a avaliação da qualidade das águas dos po-
ços, tendo em vista especialmente sua utilização para abastecimento 
domiciliar. Para isso, foram selecionados 14 cacimbões e cacimbas es-
cavadas, construídos na calha do rio Capibaribe e distribuídos ao longo 
dos três trechos acima mencionados. O segundo estudo, denominado 
“Salinidade das Águas”, teve o objetivo específico de avaliar as alte-
rações de salinidade das águas de cacimbões e cacimbas escavadas, em 
função da ocorrência de precipitações pluviométricas. No Quadro 01 
estão listados todos os poços avaliados nos dois estudos, indicando-se 
seu tipo, sua identificação e sua localização.
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Avaliação da qualidade das águas 

Esse estudo teve início em setembro de 2013 e se estendeu até 
agosto de 2015, cobrindo o período mais crítico da estiagem, que ainda 
persistia. A avaliação da qualidade das águas teve por base as informa-
ções obtidas em seis campanhas de coleta realizadas nas seguintes datas: 
1a Campanha –  20/set/2013; 2a Campanha – 28/out/2013; 3a Campa-
nha – 29/jan/2014; 4a Campanha – 18/out/2014; 5a Campanha – 20/
nov/2014; e 6a Campanha – 20/ago/2015. As três primeiras campanhas 
se limitaram ao Trecho III do Alto Capibaribe, tendo sido investigados 
05 cacimbões e 01 cacimba escavada. Nas três últimas campanhas o 
estudo foi ampliado, passando a incluir 04 cacimbas escavadas e 04 
cacimbões no Trecho III; 01 cacimba escavada no Trecho II; e 02 ca-
cimbões no Trecho I.

Os seguintes parâmetros foram selecionados para avaliação da qua-
lidade das águas: (i) Físicos: Temperatura, Turbidez, Cor Aparente e Cor 
Verdadeira; (ii) Químicos: Oxigênio Dissolvido, Alcalinidade Total, 
Potencial Hidrogeniônico (pH); Ferro Total, Dureza Total, Nitrogênio 
Amoniacal, Nitrato, Nitrito, Fósforo Total, Fosfato; Condutividade 
Elétrica; Sólidos Dissolvidos Totais e Salinidade; e (iii) Bacteriológi-
cos: Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes (Escherichia coli). 
As medições desses parâmetros foram realizadas pelo Laboratório de 
Saneamento Ambiental (LSA) do CTG/UFPE e pelo Laboratório de 
Engenharia Ambiental (LEA) do CAA/UFPE, utilizando-se os méto-
dos recomendados em Standard Methods for the Analisys of Water and 
Wastewater (APHA; AWWA e WEF, 2012). Para as medições in loco 
de parâmetros de qualidade da água, foram utilizados: (1) equipamento 
Multiparâmetro, modelo HQ 30d flexi, fabricado por HACH para medi-
ção de Condutividade Elétrica, Temperatura e Oxigênio Dissolvido; (2) 
pHmetro de bolso, digital, tipo caneta, ref. PH-200, fabricado por ATC, 
para medição de pH; e (3) Refratômetro manual - 0 a 100% - (ITT-
73130), para a determinação de Salinidade. Os valores obtidos estão 
resumidos nas Tabelas 01, 02 e 03. 
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Para avaliação dos aspectos físicos da qualidade das águas, foram 
analisados os valores de Turbidez, Cor Verdadeira, Cor Aparente e 
Temperatura. Essa análise mostrou que:

• As águas provenientes dos cacimbões e cacimbas escavadas 
apresentaram valores baixos e médios de Turbidez (entre 0,33 e 29,8 
uT), no entanto predominaram valores superiores ao máximo permiti-
do para água potável – 5uT (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

• A Cor Verdadeira e a Cor Aparente foram medidas apenas em 
amostras extraídas de cacimbões (com e sem cobertura). A Cor Verda-
deira variou de 3 a 47 uH nos cacimbões com cobertura, mas naqueles 
sem a proteção das coberturas foram constatados valores mais elevados: 
20 a 225 uH. O mesmo se observou com relação à Cor Aparente: nos 
cacimbões com cobertura os valores desse parâmetro variaram de 7 a 73 
uH e nos cacimbões sem cobertura oscilaram de 26 a 262 uH. Nesses 
cacimbões (com ou sem cobertura) predominaram, no entanto, valores 
de Cor Aparente superiores ao máximo permitido para água potável – 
15 uH (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

• Nos cacimbões (com ou sem cobertura) a Temperatura da água 
variou entre 24,0 e 29,0 ºC, porém nas cacimbas escavadas – mais ex-
postas à ação dos raios solares – foram detectadas Temperaturas mais 
elevadas: 24,5 a 35,1 ºC. 

Para avaliação dos aspectos químicos foram utilizados os valores de 
Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico (pH), Ferro Total, Du-
reza Total, Nitrogênio Amoniacal, Nitrito, Nitrato, Fosfato, Ortofosfa-
to, Fósforo Total, Condutividade Elétrica e Sólidos Dissolvidos Totais. 
Os resultados obtidos indicam que:

• Nos cacimbões (com ou sem cobertura) os valores de Oxigênio 
Dissolvido variaram de 0,35 a 6,80 mg/L. Nas cacimbas escavadas fo-
ram observadas concentrações mais elevadas, variando de 4,41 a 15,73 
mg/L, provavelmente devido à atividade fotossintética que nelas pode 
ocorrer.

• Os valores de Potencial Hidrogeniônico (pH), nos cacimbões 
(com ou sem cobertura), variaram de 6,75 a 8,01, estando, portanto, 
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incluídos na faixa recomendada para águas potáveis - 6,0 a 9,5 (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Nas cacimbas escavadas, no entanto, 
os valores de pH oscilaram entre 5,2 e 9,1, extrapolando os limites da 
faixa recomendada, acima citada. 

• Com relação à concentração de Ferro Total, as águas provenien-
tes de cacimbões e cacimbas escavadas apresentaram valores entre 0,10 
e 1,61 mg/L, predominando, entretanto, valores superiores ao máximo 
permitido para água potável – 0,3 mg/L (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2011).

• A Alcalinidade Total foi medida apenas em amostras extraídas 
de cacimbões (com e sem cobertura). Nesses poços seus valores varia-
ram entre 174 e 712 mg CaCO3/L. Essa alcalinidade se refere a bicarbo-
natos, uma vez que não foi constatada alcalinidade de hidróxidos, nem 
de carbonatos, em quaisquer dos cacimbões.

• As concentrações de Nitrogênio Amoniacal e de Nitrito foram 
investigadas apenas em amostras retiradas de cacimbões (com ou sem 
cobertura). A ocorrência de Nitrogênio Amoniacal só foi detectada 
em um deles (E04, com 95 mg/L). Quanto a Nitrito, sua presença não 
foi detectada em nenhum dos poços. Por outro lado, foi detectada a 
presença de Nitrato em concentrações elevadas, variando de 1,3 a 2,1 
mg/L nas cacimbas escavadas e de 0,83 a 16,3 mg/L nos cacimbões 
(com e sem cobertura). Note-se, no entanto, que em apenas um dos 
cacimbões (E15) a concentração de Nitrato (16,3 mg/L) ultrapassou 10 
mg/L – limite máximo permitido para águas potáveis (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2011). 

• A concentração de Fósforo Total foi investigada apenas em 
amostras coletadas em cacimbões (com ou sem cobertura). Nesses poços 
sua concentração máxima atingiu 7,64 mg/L. A presença de Fosfato foi 
detectada em todas as amostras, muitas vezes em altas concentrações. 
Nos cacimbões (com e sem cobertura) a concentração máxima atingiu 
de 3,51 mg/L e, nas cacimbas escavadas, alcançou 4,11 mg/L. As ele-
vadas concentrações de Nitrato e Fosfato certamente estão associadas 
às florações de microalgas ou cianofíceas, constatadas visualmente em 
alguns poços durante as coletas de amostras. 
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• Em todos os poços investigados foram constatados valores eleva-
dos de Condutividade Elétrica: em cacimbões (com ou sem cobertura) 
esses valores oscilaram de 0,815 a 8,45 mS/cm e nas cacimbas escavadas 
de 0,641 a 23,2 mS/cm. Observou-se, no entanto, uma sensível redução 
nos valores desse parâmetro quando, nos mesmos poços, se compararam 
os resultados obtidos nos anos 2013 e 2014 – durante forte e prolongada 
estiagem – e aqueles obtidos dias após as intensas chuvas ocorridas na 
região, no primeiro semestre de 2015. Essa redução foi mais evidente 
no caso das cacimbas escavadas onde, no período 2013/2014, os valores 
de Condutividade Elétrica variaram de 3,38 a 23,2 mS/cm, sendo que 
em 2015 variaram de 0,641 a 4,12 mS/cm. No período 2013/2014 as 
concentrações de Sólidos Dissolvidos Totais nos cacimbões e cacimbas 
escavadas variaram de 1.036 a 4.332 mg/L, sempre superiores, portanto, 
a 1.000 mg/L, que é o valor máximo permitido na água potável (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

• A Dureza Total foi medida apenas em amostras retiradas de ca-
cimbões (com ou sem cobertura). Apenas no poço E03 a sua concen-
tração se mostrou inferior ao valor máximo permitido para água potá-
vel – 500 mg/L (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Nos demais poços 
foram observados valores acima desse limite, variando de 572 a 1.776 
mg CaCO3/L.

Os Aspectos Microbiológicos foram avaliados a partir dos valores 
das concentrações de Coliformes Totais e de Coliformes Termotoleran-
tes (E.coli), tendo sido observado: 

• Concentrações elevadas de bactérias Coliformes Totais (≥ 
2419,2 NMP/100 mL) em todos os cacimbões e cacimbas escavadas. 

• Concentrações de bactérias Coliformes Termotolerantes (E.coli) 
de 1 a 4.000 NMP/100 mL na maioria dos cacimbões (com e sem co-
bertura), tendo sido verificada a ausência dessas bactérias em apenas 
três amostras. Nas cacimbas, as concentrações de bactérias Coliformes 
Termotolerantes (E.coli) variaram entre 1 e 720 NMP/100 mL, tendo 
sido observada sua ausência em apenas uma amostra. A presença de 
Coliformes Termotolerantes em amostras de todos os poços sugere a 
possibilidade de contaminação desses poços por microrganismos pato-



101

gênicos. Por esse motivo, a legislação brasileira não permite a presença 
de bactérias Coliformes Termotolerantes em águas consideradas potá-
veis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Salinidade das águas 

Para complementar os estudos relativos à presença de sólidos dis-
solvidos nas águas de cacimbões e cacimbas escavadas e, especificamen-
te, para avaliar as alterações de Salinidade nessas águas em decorrência 
de precipitações pluviométricas, foi efetuado o segundo estudo – Sali-
nidade das Águas –, no qual foi ampliado o número de locais de coleta 
(acrescentando-se os poços E16 a E28) e realizadas medições de Salini-
dade ao longo do período 12 de maio a 20 de agosto de 2015, ou seja, 
após as intensas chuvas ocorridas na região no início do primeiro semes-
tre desse ano. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
define como Águas Doces aquelas cuja Salinidade é igual ou inferior a 
0,5 ‰, como Águas Salobras as águas com Salinidade superior a 0,5 ‰ 
e inferior a 30 ‰ e como Águas Salinas as que têm Salinidade igual ou 
superior a 30 ‰ (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005). As 
medições foram realizadas em campo, utilizando-se Refratômetro por-
tátil (Saliômetro).  Nas Tabelas 04, 05 e 06 apresentam-se os valores de 
Salinidade, antes e depois das chuvas acima mencionadas. Os valores 
apresentados nessas tabelas permitem constatar:

• Salinidade nula nas cacimbas escavadas, nas medições realiza-
das no período posterior às chuvas;

• Salinidade entre 0 e 1 ‰ nos cacimbões (com e sem cobertura), 
nas medições realizadas após as chuvas, exceto nas estações E15 e E25, 
onde foram detectados valores de Salinidade de 2 ‰ e de 3 ‰, respec-
tivamente; 

• que os valores de Salinidade (entre 0,7 ‰ e 15 ‰) nos poços 
E08, E12, E15, E10, E09, E13, E14 e E11, em nov/2014 (auge da es-
tiagem), foram reduzidos, após as chuvas, para valores entre 0 e 1 ‰, 
exceto no poço E15 onde a redução foi de 4 ‰ para 2 ‰.
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Identif.

E03
E08
E12
E16
E17
E18
E15

Obs: ( - ): não realizado

-
3,5 �
2 �

-
-
-

4 �
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0
0 a 1 �

0
1 �
1 �

0 a 1 �
2 �

Depois
(12/mai a 20/ago/15)Trecho

III

I

Obs: ( - ): não realizado

Identif.

E02
E19
E20
E21
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E24
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E10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,7 �

Antes
20/nov/14)(

1 �
0 a 1 �

0
0
0
0

0 a 1 �
3 a 1 �

1 �
0
0
0

Depois
(12/mai a 20/ago/15)Trecho

III

I

Identif.

E05
E09
E13
E14
E11

Obs: ( - ): não realizado

-
2 �
2,3 �
2,4 �
15 �

Antes
20/nov/14)(

0
0
0
0
0

Depois
(12/mai a 20/ago/15)Trecho

III

II
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4.3 Considerações finais 

Com base nesse conjunto de informações, pode-se afirmar que em 
nenhuma das amostras coletadas nos poços selecionadas as águas se 
mostraram potáveis, ou seja, as águas de cacimbões e cacimbas escava-
das não atenderam ao padrão brasileiro de potabilidade, principalmente 
no que tange a Turbidez, Cor Aparente (aspectos físicos); Salinidade, 
Dureza Total e Ferro Total (aspectos químicos); e Coliformes Termoto-
lerantes (aspectos microbiológicos). 

Assim sendo, as águas brutas captadas nesses cacimbões e cacimbas 
escavadas não devem ser utilizadas diretamente para consumo huma-
no, especialmente para beber (ingestão) e para lavagem e preparo de 
alimentos. Para isso, essas águas devem ser previamente submetidas a 
tratamento com o objetivo de torná-las potáveis.

As elevadas concentrações de Sólidos Totais Dissolvidos (que re-
sultam na elevada Salinidade, assim como nos altos valores de Con-
dutividade Elétrica) em todos os locais de coleta de amostras são res-
ponsáveis pelo gosto salobro e pela Dureza (dificuldade de formação de 
espuma quando se usam sabões), de que se queixam os usuários dessas 
águas na região em estudo. O tratamento da água para redução das con-
centrações de Sólidos Totais Dissolvidos (e, portanto, de Salinidade e 
de Dureza) a valores aceitáveis exige, normalmente, o uso de equipa-
mentos industrializados (denominados Dessalinizadores) de alto custo 
e de difícil operação e manutenção (BARROS et al. 2006). 

Em decorrência da má qualidade das águas, especialmente no que 
se refere à Salinidade, a população local utiliza as águas provenientes 
de cacimbões e cacimbas escavadas para fins menos nobres. De acordo 
com levantamento realizado entre esses usuários, tais águas têm sido 
preferencialmente utilizadas em banhos, lavagens de roupas, lavagens 
de pisos, rega de plantas, descargas de bacias sanitárias e dessedenta-
ção de animais. Eventualmente são também utilizadas para lavagem de 
pratos, panelas e talheres. Para ingestão direta (beber), preparo de ali-
mentos e lavagem de pratos, panelas e talheres, a população local vem 
utilizando águas fornecidas em caminhões-pipa, águas engarrafadas e, 
quando disponíveis, águas pluviais captadas em telhados. 
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Foi constatada forte relação entre os valores de Salinidade e a 
ocorrência de precipitações pluviométricas na bacia hidrográfica do 
rio. Durante os estudos, foi observada expressiva redução dos valores 
de Salinidade nas amostras coletadas em cacimbões e cacimbas escava-
das após as chuvas ocorridas no início do ano 2015. Em consequência 
dessa redução as queixas dos ribeirinhos tornaram-se menos frequentes 
e intensificou-se a utilização das águas de cacimbões e cacimbas escava-
das. Com a redução natural da Salinidade, essas águas, após tratamento 
relativamente simples, tais como filtração e desinfecção domiciliar, po-
dem, em princípio, se tornar potáveis e utilizadas para consumo huma-
no (ingestão, preparação e produção de alimentos e higiene pessoal) 
(LIBÂNIO et al. 2002; GUSMÃO, 2009). Dessa forma, as águas conti-
das nas areias de aluvião constituem importantes reservas para abaste-
cimento das populações ribeirinhas nos períodos de escassez. Esse fato 
implica permanentes cuidados por parte das autoridades públicas na 
manutenção e proteção dessas reservas de água.
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5.1 Introdução 

Uma das principais características hidrográficas do Semiárido bra-
sileiro é o regime intermitente dos seus rios e riachos, o que é observado 
principalmente no Nordeste do país. Tal particularidade tem relação 
estrita com o regime de chuvas nesta região, que pode apresentar uma 
precipitação pluviométrica acumulada inferior a 500 mm/ano (Centro 
de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, 2015). Essa va-
riação temporal na precipitação também resulta em um baixo volume 
de escoamento de água nos sistemas fluviais, que pode ser explicado 
também em função das características geológicas dominantes da região 
(CIRILO et al., 2010). Aliado a isso, a ocorrência de elevadas tempera-
turas e o clima seco, observados na maior parte do ano, potencializam a 
taxa de evaporação nos mananciais de superfície (açudes, rios, riachos 
e reservatórios). 

A região Nordeste do Brasil é sujeita aos efeitos severos de frequen-
tes e prolongados períodos de estiagem (CIRILO et al.,2003), o que tem 
estimulado a população a buscar soluções alternativas para contornar a 
escassez de água. Nesse contexto, os aquíferos aluvionais (ou freáticos) 
têm sido uma das principais potencialidades hídricas subterrâneas utili-
zadas pela população para uso doméstico e atividades agropecuárias. 

Capítulo 5

Microalgas e Cianobactérias nas 
Águas de Aluvião do

Alto Capibaribe

Renato José Reis Molica, Mauro Cesar Palmeira Vilar
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Com a escavação nas aluviões de rios intermitentes, é possível ob-
servar afloramentos da água armazenada no sedimento, a qual, por sua 
vez, é aproveitada mediante a construção de pequenos reservatórios, 
como cacimbas escavadas e poços amazonas, os chamados localmente 
cacimbões (Figura 1). Entretanto, a constante remoção de areia nesses 
trechos, geralmente destinada à construção civil, constitui uma ativi-
dade de potencial impacto para a qualidade da água, devido a um au-
mento na exposição do aquífero freático à superfície (aumento da zona 
hiporreica), que gera um maior intercâmbio de diferentes contaminan-
tes entre as águas superficial e subterrânea. 

Figura 01 – Cacimbão com cobertura (laje de concreto armado)

Nesses corpos d’água, a incidência solar e entrada de nutrientes 
provenientes do solo, bem como dos detritos orgânicos, criam um meio 
favorável ao desenvolvimento de algas e cianobactérias. Tais organis-
mos são autótrofos fotossintetizantes capazes de colonizar diferentes 
ambientes, marinhos, estuarinos e até terrestres. Além disso, por esta-
rem na base da cadeia trófica, esses organismos promovem o surgimen-
to de outras espécies. Em determinadas condições, podem proliferar 
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exageradamente, modificando características físico-químicas da água e 
fornecendo substrato ao desenvolvimento de outros microrganismos, 
como vírus e bactérias. 

5.2 Microrganismos oxi-fotossintetizantes como descritores am-
bientais: importância das microalgas e cianobactérias

Assim como as plantas, microalgas e cianobactérias são organis-
mos fotossintetizantes responsáveis pela produção de oxigênio, bem 
como pelo “seqüestro” de gás carbônico na atmosfera. Cientistas esti-
mam que o fitoplâncton marinho (microalgas planctônicas) seja res-
ponsável pela produção de metade do oxigênio do planeta (WALKER, 
1980; ROACH, 2004), além de constituir a base da cadeia alimentar 
nesses ecossistemas. 

Esses organismos podem colonizar diversos habitat, e nesse contex-
to são classificados como (a) planctônicos - organismos cuja motilidade 
depende dos movimentos da massa d’água; (b) bentônicos - sésseis, cujo 
desenvolvimento dá-se no sedimento/fundo do corpo d’água e (c) peri-
fíticos - crescem aderidos a um substrato natural (plantas aquáticas) ou 
artificial, com parte do ciclo de vida no plâncton. 

Devido a um curto ciclo de vida e à capacidade de responder a 
discretas variações no meio, algas e cianobactérias têm sido utilizadas 
como descritores/indicadores ambientais (COSTA et al., 2004), forne-
cendo informações para um diagnóstico preliminar dos parâmetros de 
qualidade da água, como estado trófico, potencial ocorrência de ciano-
toxinas, pH, alcalinidade e turbidez.

Em estudos que utilizem microalgas e cianobactérias como bioin-
dicadores ambientais, deve-se considerar que não apenas a ocorrência, 
mas também a densidade de organismos/biomassa demonstra um indica-
dor de alterações no meio, a exemplo das florações (Figura 2) e ‘tapetes’ 
algais, muitas vezes formados por espécies potencialmente produtoras 
de toxinas, como Microcystis spp., Planktothrix spp., Cylindrospermopsis 
raciborskii, Synechocystis aquatilis, Lyngbya spp.e Cylindrospermum spp. 



110

Figura 02 – Floração da cianobactéria Synechocystis aquatilis em afloramento de aquífero  
aluvionar em trecho intermitente do Alto Capibaribe. Foto: Renato Molica.

5.2 – Diagnóstico ambiental de aluviões do Alto Capibaribe:  
o que dizem as microalgas e cianobactérias?

 A região do Alto Capibaribe está situada em uma área de clima 
semiárido, com acentuado período de escassez de água. Para obtenção 
desse recurso, a população tem explorado mananciais de água subter-
rânea (áreas de aquíferos aluvionais) e construído poços superficiais 
(cacimbões) e cacimbas escavadas (afloramentos de água) para o seu 
armazenamento. Foram feitas análises de poços localizados no trecho a 
jusante da barragem de Poço Fundo, conforme Quadro 01.
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Ponto*

E02
E20
E05
E14
E13
E12
E09

Quadro 01 - Pontos de amostragem e suas respectivas descrições
* Correspondem aos pontos referidos no capítulo 04.

Poço superficial descoberto
Poço superficial descoberto
Cacimba escavada (afloramento de água)
Cacimba escavada (afloramento de água)
Cacimba escavada (afloramento de água)
Poço superficial vedado
Cacimba escavada (afloramento de água)

Descrição

Esses ambientes apresentam condições favoráveis à ocorrência de 
diferentes espécies de microalgas e cianobactérias. Amostras de água 
coletadas em novembro de 2014 (período de estiagem) e agosto de 2015 
(período de chuva) apresentaram uma diversidade de mais de 60 tá-
xons, distribuídos entre as divisões Cyanobacteria, Chlorophyta, Charo-
phyta, Heterokontophyta, Cryptophyta, Euglenophyta e Dinophyta, haven-
do maior contribuição das diatomáceas (Heterokontophyta), Figura 3 e  
Quadro 02 em todos os pontos estudados.

Sinopse dos Táxons Frequência de Ocorrência

CYANOBACTERIA
CYANOPHYCEAE
CHROOCOCCALES
CHROOCOCACEAE
Chroococcus limneticus Lemmermann

(Kützing) NägeliChroococcus turgidus
MERISMOPEDIACEAE

West & G.S.WestAphanocapsa elachista
(Lemmermann) et al.Aphanocapsa incerta

SYNECHOCOCCACEAE
Synechocystisaquatilis Sauvageau
NOATOCALES
NOSTOCACEAE

V.V.MillerAnabaenopsis elenkinii

F
F

PF

PF
F

PF
continua na página seguinte.
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Sinopse dos Táxons Frequência de Ocorrência

Anabaena sp.
(klebahn) et al.Dolichospermum solitarium

sp.Dolichospermum
(Forti)Sphaerospermopsis aphanizomenoides

OSCILLATORIALES
OSCILLATORIACEAE

Vaucher ex GomontOscillatoria princeps
sp.Oscillatoria

PSEUDANABAENACEAE
(C.Agardh ex Gomont)Geitlerinema amphibium

Pseudanabaenagaleata Böcher
CHLOROPHYTA
TREBOUXIOPHYCEAE
CHLORELLALES
CHLORELLACEAE

PlayfairActinastrum aciculare
BeyerinckChlorella vulgaris
sp.Dictyosphaerium

CHLOROPHYCEAE
CHLAMYDOMONADALES
CHLAMYDOMONADACEAE

P.A. DangeardChlamydomonas reinhardtii
SPHAEROPLEALES
HYDRODICTYACEAE

(Corda) HansgirgTetraëdron caudatum
SELENATRACEAE

(Berkeley) et al.Monoraphidiumgriffithii
(Thuret) et al.Monoraphidium contortum

SCENEDESMACEAE
(Chodat) E.HegewaldDesmodesmus intermedius

(Chodat) TsarenkoDesmodesmus microspina
sp.Desmodesmus

Scenedesmus acuminatus
Scenedesmusellipticus Corda

(Chodat) Fott & KomárekScenedesmus disciformis
(Y.V.Roll) Ahlstrom & TiffanyTetrastrum cf. glabrum

CHAROPHYCEAE
CHARALES

PF

PF

PF

PF
PF

F
PF

PF
PF
PF

PF

PF

F
PF

PF
PF

PF
PF
PF
PF

continua na página seguinte.
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Sinopse dos Táxons Frequência de Ocorrência

CHARACEAE
sp.Chara

ZYGNEMATOPHYCEAE
DESMIDIALES
CLOSTERIACEAE

BrébissonClosterium acutum
(Ralfs) Louis & PeetersClosterium closterioides

Ehrenberg ex RalfsClosterium setaceum
CRYPTOPHYTA
CRYPTOPHYCEAE
CRYPTOMONADALES
CRYPTOMONADACEAE

EhrenbergCryptomonas erosa
EhrenbergCryptomonas ovata

HETEROKONTOPHYTA
XANTOPHYCEAE
MISCHOCOCCALES
CETRITRACTACEAE

LemmermannCentritractus belenophorus
StarmachCentritractus ellipsoideus

COSCINODISCOPHYCEAE
AULACOSEIRALES
AULACOSEIRACEAE

var. (O.F. Müller) SimonsenAulacoseira granulata angustissima
THALASSIOSIRALES
STEPHANODISCACEAE
Cyclotellameneghiniana Kützing
MELOSIRALES
MELORIRACEAE
Melosira italica (Ehrenberg) Kützing
BACILLARIOPHYCEAE
Bacillariophyceae 1
ACHNANTHALES
COCCONEIDACEAE
Cocconeis placentula Ehrenberg
CYMBELLALES
CYMBELLACEAE
Encyonema sp.

PF

PF
PF
PF

PF
PF

PF
PF

PF

MF

PF

F

PF

PF
continua na página seguinte.
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Sinopse dos Táxons Frequência de Ocorrência

GOMPHONEMATACEAE
(Kützing) KützingGomphonema parvulum

sp.Gomphonema
EUNOTIALES
EUNOTIACEAE

(Ehrenberg) SchaarschmidtEunotia bilunares
sp.Eunotia

NAVICULALES
AMPHIPLEURACEAE

RabenhorstFrustulia saxonica
DIPLONEIDACEAE

(Kützing) CleveDiploneis elliptica
NAVICULACEAE

sp.1Navicula
sp.2Navicula

PINNULARIACEAE
EhrenbergPinnularia gibba

PLEUROSIGMATACEAE
sp.Gyrosigma

STAURONEIDACEAE
sp.Stauroneis

BACILLARIALES
BACILLARIACEAE

HustedtNitzschia fruticosa
(Kützing) W.SmithNitzschia palea

cf. HustedtNitzschia subtilioides
THALASSIOPHYSALES
CATENULACEAE

cf.Amphora copulate
FRAGILARIOPHYCEAE
FRAGILARIALES

sp.Fragilaria
(Nitzsch) P. CompéreUlnaria ulna

EUGLENOPHYTA
EUGLENOPHYCEAE
EUGLENALES
EUGLENACEAE

K.HübnerEuglena caudata

PF
F

PF
PF

PF

PF

PF
PF

PF

PF

PF

PF
PF

PF

PF
PF
MF

F
continua na página seguinte.
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Sinopse dos Táxons Frequência de Ocorrência

(O.F.) MüllerEuglena viridis
cf.Lepocinclis ovum

(Ehrenberg) EhrenbergTrachelomonas volvocina
DINOPHYTA
DINOPHYCEAE
PERIDINIALES
PERIDINIACEAE

SteinPeridinium umbonatum

PF
PF
PF

PF
Quadro 02 - Sinopse das espécies identificadas para os corpos d’água estudados e suas respecti-
vas frequências de ocorrência (Mateucci & Colma, 1982), onde:  
MF= Muito frequente; F = Frequente e PF= Pouco freqüente.

Figura 3. Distribuição percentual dos grupos de algas e cianobac-
térias ocorrentes em águas de aluviões do Alto Capibaribe (Santa 
Cruz do Capibaribe, PE).

Os pontos estudados (cacimbões e cacimbas escavadas) apre-
sentaram diferenças na riqueza de espécies, exibindo uma marcan-
te heterogeneidade, que varia de 9 (E05 – Poço Fundo) a 25 táxons  
(E09 – Fazenda Fieza e E13 – Poço Comprido). Em apenas um am-
biente (E12 – Poço de Naldo) não se identificou a ocorrência de algas, 
pois se trata de um poço completamente vedado, onde a ausência de 
luz limita o crescimento desses organismos. Nesse ponto, verificou-se 
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apenas a presença de rotíferos da espécie Brachionus calyciflorus, a qual 
está geralmente associada à presença de matéria orgânica particulada 
(poluição). Além disso, no período chuvoso, o ponto E13 não apresen-
tou a ocorrência de microalgas e cianobactérias.

A maioria dos táxons identificados, como a cianobactéria Geitleri-
nema amphibium (C. Agardh ex Gomont), desmídias do gênero Closte-
rium e as diatomáceas Amphora cf. copulata (Kützing) et al., Cocconeis 
placentula Ehrenberg, Diploneis elliptica Kützing (Cleve), Eunotia spp., 
Gomphonema spp. e Melosira itálica (Ehrenberg) Kützingsão perifíticas 
ou passam parte do seu ciclo biológico no perifíton. Tais espécies ocor-
reram principalmente nas cacimbas escavadas, locais em que puderam 
se estabelecer em substratos rochosos e naturais (plantas aquáticas e 
algas filamentosas).

A análise da freqüência de ocorrência identificou como espécies 
frequentes (40 – 70%) as cianobactérias G. amphibium e Synechocystis 
aquatilis Sauvageau; a alga verde Monoraphidium griffith; as diatomáceas 
Bacillariophyceae 1 (espécie não identificada) e Gomphonema sp., e a eu-
glenofícea Euglena caudata K. Hübner, sendo apenas a diatomácea Cyclo-
tella meneghiniana Kützing muito frequente (> 70%) (Quadro 02). Em 
sua maioria, as espécies frequentes/muito freqüentes registradas fazem 
parte de grupos funcionais representativos de lagos rasos, turvos, ricos 
em material inorgânico (sais Ca2+, Mg2+, etc.) de condições mesotró-
ficas1. 

Diatomáceas e cianobactérias foram os táxons que mais contribu-
íram para a densidade total de algas ocorrentes nos pontos de amos-
tragem (Figuras 4 e 5). Cianobactérias dominaram nos pontos Casa 
de Nenca (E02) (Synechocystis aquatilis, ~ 29 x 102 células/mL), Poço 
Comprido (E13) (Dolichospermum sp., ~ 33 x 103 células/mL) e Poço 
Fundo (E05) (Anabaenopsis elenkinii V.V.Miller, ~ 60 x 102 células/mL). 
Tais resultados mostram-se relevantes, considerando que essas espécies 
podem produzir alcalóides e peptídeos tóxicos, e formar florações.

1 Os corpos d’água com produtividade e quantidade de nutrientes intermediários. De acordo 
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tal nível intermediá-
rio pode corresponder a uma faixa de fósforo total de 10-50 µg/L.
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No ponto Fazenda Fieza (E09), apesar da cianobactéria  
A. elenkinii ser abundante, a diatomácea Melosira italica (Kützing) 
Ehrenberg foi a espécie dominante (~37x104 células/mL). Florações 
desta espécie têm sido associadas a elevados teores de sílica na coluna 
d’água, o que é uma característica de locais com muita areia. Entretan-
to, no período de estiagem, a comunidade apresentou maior abundân-
cia de algas verdes, sobretudo Monoraphidium contortum.

As concentrações de fosfato e nitrato encontradas nos pontos de 
coleta podem ser consideradas muito elevadas, principalmente as de 
fosfato (Tabela 1), quando comparadas a dados de ambientes eutrofi-
zados. Tanto o nitrato, como o fosfato estão associados ao grau de tro-
fia (poluição) dos corpos d’água. A eutrofização é uma das principais 
causas da ocorrência de florações de cianobactérias e microalgas, o que 
sempre contribui para a perda da qualidade da água, no que se refere ao 
risco da produção de toxinas (neurotoxinas e hepatotoxinas) (MOLI-
CA & AZEVEDO, 2009). Entretanto, as densidades celulares encon-
tradas no presente estudo foram baixas, em comparação às encontradas 
em eventos de florações em reservatórios de abastecimento do Nordeste 
brasileiro, onde é comum observar valores de até milhões de células 
por mililitro (MOURA et al, 2011; BITTENCOURT-OLIVEIRA et al, 
2017; LIRA et al., 2014).

Pontos

E02
E20
E05
E14
E13
E12
E09

pH

7,39
8,01
7,45
7,27
7,80
6,75
8,76

1,49
6,51
21,9
4,13
3,95
3,40
2,00

Condutividade
Elétrica (mS/cm )-1

4,4
16,3
1,3
1,8
2,1
1,2
1,3

Nitrato
(mg NO /L)3-

1,36
2,24
4,11
2,15
1,52
2,79
2,56

Nitrato
(mg NO /L)3-

Tabela 1 - Variáveis abióticas coletadas nos pontos de amostragem em aluviões do Alto  
Capibaribe (Santa Cruz do Capibaribe, PE) em novembro de 2014.
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O fato dos cacimbões serem construídos com paredes de alvenaria 
ou cimento e lajes de cobertura impede ou diminui a entrada de luz, o que 
afeta negativamente o crescimento de microrganismos oxi-fotossinteti-
zantes. Já no caso das cacimbas escavadas, a pouca profundidade e a re-
novação frequente da água (removida pela população) podem ser fatores 
limitantes para um maior crescimento de cianobactérias e microalgas.

Figura 4 - Variáveis coletadas nos pontos de amostragem em aluviões do Alto  
Capibaribe (Santa Cruz do Capibaribe, PE) em novembro de 2014.
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Figura 5 - (A) Chroococcus turgidus, (B) Anabaenopsis elenkinii(seta mostrando heterócito),  
(C) Sphaerospermopsis aphanizomenoides, (D) Cryptomonascf.erosa, (E) Diploneis elliptica,  
(F) Euglena viridis, (G) Closterium acutum, (H) Peridinium umbonatum, (I) Melosira italica e  
(J) Desmodesmus microspina.
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Considerações finais

A análise dos dados permite concluir que os cacimbões deveriam 
ser mantidos permanentemente fechados, a fim de evitar a entrada de 
luz, bem como de detritos orgânicos, e impedir o crescimento de mi-
crorganismos fotossintetizantes, como observado em E12 e E20. O ca-
cimbão do ponto E02, por outro lado, por ser exposto, apresentou uma 
maior densidade algal. 

Nos locais de coleta onde ainda há a preservação da areia, a den-
sidade de cianobactérias e microalgas tendeu a ser menor do que na-
queles em que a areia foi completamente retirada. Neste caso, a areia 
que cobre o leito do rio Capibaribe estaria agindo como uma espécie de 
“filtro”, retendo as microalgas e cianobactérias e, desta maneira, lim-
pando a água. 

Dessa maneira, faz-se necessário um uso racional da água prove-
niente de aquíferos aluvionais, assim como o manejo e preservação des-
ses mananciais para a manutenção da população, frente aos extensos 
períodos de escassez desse recurso. 
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6.1 Introdução 

As informações apresentadas neste capítulo são provenientes de 
levantamentos realizados em campo, no âmbito do Projeto Águas de 
Areias, durante o cadastro dos métodos construtivos1 dos poços e apli-
cação do Cadastro dos Mananciais e Usos da Água em 2014, eventual-
mente complementadas por informações posteriores.

O Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos é uma ferramenta 
de suporte essencial à gestão de recursos hídricos e implantação de seus 
instrumentos, especialmente a Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos, a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e o Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos.

O objetivo geral do Cadastro dos Mananciais e Usos da Água do 
Alto Capibaribe foi conhecer “quem usa, como usa, onde usa e para 
quê usa” as águas superficiais e subterrâneas no trecho superior do rio 
Capibaribe. As informações obtidas a partir do cadastramento dos usu-
ários são necessárias para uma adequada gestão dos recursos hídricos, 
de maneira a garantir o atendimento das demandas hídricas dos atuais 
e futuros usuários. 

1 Mais informações sobre o cadastro dos métodos construtivos dos poços estão no capítulo 7.

Capítulo 6

Usos e Usuários
das Águas de Aluvião

Simone Rosa da Silva, Ioná Rameh Barbosa,  
Tiago Oliveira Caetano, Danilo Januário Silva
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O objetivo específico do Cadastro foi identificar os tipos de ma-
nanciais hídricos mais relevantes para a região, bem como os usos de 
suas águas, com o propósito de melhorar o atendimento das futuras de-
mandas hídricas da região.

O texto apresenta o modo como foi concebido o cadastro de usu-
ários de recursos hídricos no Alto Capibaribe, detalhes da coleta de 
dados em campo e uma análise dos dados levantados.

6.2 Mananciais e usos da água no Alto Capibaribe

6.2.1 Concepção e estrutura do cadastro

O formulário de Cadastro dos Mananciais e Usos da Água do Alto 
Capibaribe foi concebido a partir da análise de formulários de cadastros 
de usos da água de órgãos gestores de recursos hídricos (ANA, 2011; 
APAC, 2012) e com base em informações solicitadas pelo Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), instituído em 
âmbito federal pela Agência Nacional de Águas, através da Resolução 
ANA nº 317/2003, para registro obrigatório de pessoas físicas e jurídi-
cas usuárias de recursos hídricos.

A partir dos formulários pré-existentes, foi dada especial atenção 
às particularidades da região e aos objetivos do Projeto Águas de Areias. 
Além do mapeamento da situação atual dos usuários de recursos hídri-
cos, o cadastramento também obteve informações sobre usos potenciais 
da água na região2.

Após a elaboração da primeira versão do formulário do cadastro, 
houve consulta e discussão com os pesquisadores da área de ciência e 
tecnologia do Projeto para adequá-lo, especialmente a partir das ex-
periências de campo do cadastro dos métodos construtivos dos poços. 
A versão final do formulário, denominada Cadastro dos Mananciais e 
Usos da Água do Alto Capibaribe, está anexada ao final deste capítulo 
(Apêndice 1). 

2 Como a região encontrava-se na época da coleta de dados em campo em uma estiagem  
crítica, buscaram-se informações sobre que tipos de atividade seriam desenvolvidas se  
houvesse mais água disponível para o uso.
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O formulário é composto de: ficha inicial, fichas relativas aos ma-
nanciais, ficha relativa à caracterização dos usos da água e ficha relati-
va ao uso da água de chuva. As fontes de captação foram classificadas 
como: Rio ou Riacho; Açude; Barragem ou Barreiro; Tanque de Pedra; 
Cacimba, Cacimbão e Poço Tubular; e Olho D´Água (Nascente). 

6.2.2 Capacitação dos cadastradores

Previamente à aplicação do cadastro, foram consultados os órgãos 
competentes - Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a 
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e a Agência Nacional 
de Águas (ANA) - e constatou-se que praticamente não existe registro 
das atividades de uso da água, excetuando-se a operação da barragem 
de Poço Fundo. Desse ponto de vista, o Projeto Águas de Areias gerou 
dados e informações necessárias à atividade de controle hídrico pela 
APAC, de particular interesse do setor de Outorga e Cobrança, para 
compor o seu cadastro de usuários e poder posteriormente emitir as 
outorgas nos casos legalmente indicados. O cadastramento de usuários 
também é de interesse da CPRH, para orientar as suas atividades de 
licenciamento e fiscalização ambiental. Tais informações também in-
teressam à Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), 
para conhecer a disponibilidade e a demanda hídrica local.

Para viabilizar a aplicação do cadastro em campo e respectiva ob-
tenção de dados confiáveis, foi necessário realizar um teste de aplicação 
do cadastro e o treinamento dos cadastradores. A seguir estão descritas 
as etapas envolvidas na aplicação e validação do cadastro e o processa-
mento dos dados e sistematização das informações em bancos de dados.

A primeira versão do formulário de cadastro foi aplicada em cam-
po por um cadastrador que participou do cadastro dos métodos cons-
trutivos dos poços e, portanto, já possuía um conhecimento da área do 
Projeto. A partir da experiência de aplicação em campo foram realiza-
das novas alterações e ajustes, para que as perguntas a serem formuladas 
aos usuários resultassem em respostas que contivessem as informações 
desejadas. 
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Nos dias 15 e 16 de julho de 2014, no I Curso de Capacitação para 
Agentes de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe, realizado na sede 
do Projeto Águas de Areias, ocorreu uma capacitação sobre assuntos 
pertinentes ao cadastro (Figuras 1 e 2). Os participantes do curso foram 
capacitados a:

- identificar os distintos tipos de usuários de água a serem cadastra-
dos no âmbito do Projeto Águas de Areias;

- aplicar adequadamente os formulários de cadastro de usuários e 
registrar as informações necessárias;

- processar os dados obtidos no levantamento de campo em plani-
lha eletrônica.

Os temas abordados foram: cadastro de usuários de água; fontes de 
captação de água; usos da água; tipos de usuários e vazões de captação. 

A partir dessa capacitação foram identificados os candidatos com 
perfil para atuarem como cadastradores de usuários de recursos hídricos 
na área do Projeto.

Figura 1 – Abertura do Curso de Capacitação. Fonte: Arquivo da ANE.
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Figura 2 – Capacitação no tema Cadastro de Usuários da Água. Fonte: Arquivo da ANE.

Os cadastradores selecionados participaram de uma reunião para 
capacitação específica de aplicação do cadastro, realizada na sede do 
Projeto Águas de Areias no dia 06 de agosto de 2014. Nesta ocasião 
houve uma exposição detalhada de cada uma das partes do formulário 
do cadastro e orientação sobre como deveriam ser conduzidas as entre-
vistas com os usuários, de modo a se obter as informações desejadas. 
Também houve orientação sobre os registros fotográficos necessários, 
especialmente das fontes de abastecimento de água utilizadas pelos usu-
ários. A Figura 3 apresenta esse treinamento teórico.

Especial atenção foi dada à obtenção das coordenadas geográficas 
através de equipamento GPS (Global Positioning System) para os pon-
tos de interesse do cadastro. Nessa reunião foi explicado como evitar 
erros no registro dos dados, e especificado o Sistema de Referência Geo-
cêntrico para as Américas (SIRGAS), atualmente adotado no Brasil, 
como o sistema a ser utilizado pelos cadastradores. A Figura 4 apresenta 
esse treinamento com o GPS.
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No âmbito do Projeto Águas de Areias, a área de cadastro coincide 
com a área de atuação direta do Projeto, compreendendo o trecho de 
aproximadamente 79 km de extensão do rio Capibaribe, dividido nos 
trechos I, II e III, conforme descrito no Capítulo 1.

Durante o desenvolvimento das atividades do Projeto, principal-
mente do cadastro dos métodos construtivos dos poços, o Trecho I foi 
subdividido nos trechos IA (da nascente do rio Capibaribe no sítio 
Araçá até o sítio Poço Seco) e IB (do sítio Canhoto até a divisa com o 
Trecho II, no sítio Logradouro). De fato, por apresentarem caracterís-
ticas diferentes, foi necessário analisar essas duas partes separadamen-
te, para obter e interpretar os resultados de maneira mais confiável. A 
Figura 6 apresenta a subdivisão nos quatro trechos para aplicação dos 
cadastros.

Finalmente, depois de definir os trechos no Projeto (Trecho IA, 
Trecho IB, Trecho II e Trecho III) e de designar números de cadastro es-
pecíficos para cada trecho (Figura 6), foram definidas as áreas de atuação 
dos cadastradores e as duplas que poderiam trabalhar em conjunto.

Figura 3 – Treinamento teórico dos cadastradores na sede do Projeto Águas de Areias.  
Fonte: Arquivo da ANE.
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Figura 4 – Treinamento em campo dos cadastradores. Fonte: Arquivo da ANE.

6.2.3 Aplicação do cadastro 

A aplicação do cadastro foi realizada no segundo semestre de 2014, 
tendo iniciado no final do mês de agosto e terminado em dezembro. 

Em geral, os cadastradores trabalharam em duplas, conforme es-
tabelecido na capacitação, para agilizar o registro das informações. Os 
critérios para a seleção das duplas foram a disponibilidade de horário, 
a área geográfica e a habilitação para condução de veículo dos cadas-
tradores. Para evitar possíveis erros de processamento dos dados dos 
formulários de cadastro, foram definidos os responsáveis por cada dupla 
e atribuídas numerações prévias para os formulários de cadastro a serem 
utilizadas por cada dupla de cadastradores. A Figura 5 ilustra a aplica-
ção do cadastro em campo.
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Figura 5 – Cadastro de fonte de captação de água. Fonte: Arquivo da ANE.

As atividades foram supervisionadas por dois gerentes de cadas-
tro, que deram suporte ao planejamento das atividades e ao acompa-
nhamento da realização do cadastro. Esta supervisão foi especialmente 
importante para garantir a qualidade dos dados coletados. Os cadastra-
dores entregavam os formulários preenchidos aos gerentes, que faziam 
uma análise prévia dos dados coletados, seguida pela validação dos mes-
mos. Os dados identificados como inconsistentes pelos gerentes eram 
retornados aos cadastradores para averiguações em campo e necessárias 
correções. Os dados validados foram processados em planilha eletrôni-
ca pelos próprios gerentes e enviados à coordenação geral do cadastro, 
para alimentar o banco de dados do Projeto Águas de Areias. 
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6.3 Localização e identificação dos usuários

Durante o período de aplicação foram cadastrados usuários em 24 
povoados visitados, assim distribuídos por trecho: 

• Trecho IA (5): Sítio Araçá, Sítio Lagoa do Angu, Sítio Boa 
Ventura, Sítio Saco e Sítio Lagoa Seca.

• Trecho IB (15): Sítio Jacarará, Sítio Mariana, Sítio Umburana 
dos Cordeiros, Sítio Amarela, Sítio Severo, Sítio Canhoto, Sítio Ria-
cho das Águas, Sítio Logradouro, Sítio Mineiro, Sítio Impueira, Sítio 
Sobrado, Sítio Apolinário, Sítio Forno Velho, Sítio Capibaribe e Sítio 
Serrote Apertado.

• Trecho III (4): Sítio Arapuá, Sítio Poço da Lama, Sítio Poço 
Comprido e Sítio Morcego.

Foram realizados 251 cadastros, conforme mostra o Quadro 1, os 
quais correspondem a um total de 1353 usuários. No Trecho II não fo-
ram realizados cadastros, pois se trata da bacia hidráulica do reservató-
rio da barragem de Poço Fundo. Cada cadastro abrange vários usuários 
e respectivas fontes de captação de água, conforme discriminado no 
formulário do cadastro.

Trecho

IA
IB
II
III

Total

Nº de Cadastros

27
191

-
33
251

Nº de Usuários

87
1123

-
143

1353
Quadro 1– Cadastros realizados por áreas do Projeto.

Os cadastros foram processados em planilha eletrônica e podem 
ser analisados sob muitos aspectos, especialmente pela diversidade de 
informações que oferecem: mananciais, tipos de uso da água e usos po-
tenciais. 
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A Figura 6 apresenta a distribuição geográfica dos cadastros reali-
zados, e indica a quantidade de usuários por cadastro, de acordo com a 
legenda do mapa.

A identificação dos usuários é feita a partir dos dados de localiza-
ção, finalidade de usos da água e mananciais (ver p.1 do formulário), 
que são apresentados nos itens seguintes, 4, 5 e 6, os quais poderiam ser 
considerados subitens do 3 (isto é, 4 = 3.1; 5 = 3.2; 6 = 3.3)

Figura 6 - Distribuição geográfica dos cadastros realizados. Fonte: LabGeo/IFPE.

Informações específicas relativas a vazões captadas e período de 
bombeamento foram obtidas em um número reduzido de cadastros de-
vido à falta de conhecimento técnico da maior parte dos usuários. 

Muitas vezes não foi possível obter a distância do usuário ao ma-
nancial de captação, pois este se situa a uma distância considerável da 
residência do usuário cadastrado.
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6.4 Mananciais identificados

A Figura 7 apresenta a localização das fontes de captação de água 
na área de atuação do Projeto Águas de Areias. Essas fontes de captação 
foram cadastradas e caracterizadas quanto à população atendida (nú-
mero de usuários) e ao uso que fazem da água.  

Ao longo do leito do rio, em toda a extensão do Projeto, há pre-
valência da exploração das águas subterrâneas com escavação de poços, 
sejam do tipo amazonas (na região também chamados de cacimbões) 
ou só escavados (na região também chamados de cacimbas) sem pare-
des laterais (Figura 7). Os poços são de fundamental importância para 
as comunidades dessa região, por representarem o meio principal pelo 
qual a água, que escoa pelo subsolo, é aproveitada, mesmo em períodos 
de pouca ou nenhuma chuva. Por essa razão, a quantidade de poços 
existentes na área de atuação do Projeto (em todos os trechos) supera 
o número de qualquer outro tipo de captação presente na região. A 
ocorrência das demais fontes de captação (Rio ou Riacho; Barragem, 
Açude ou Barreiro; Tanque de Pedra; Olho d´Água (Nascente) está 
condicionada às características da área/trecho. 

Figura 7 - Localização dos mananciais cadastrados. Fonte: LabGeo/IFPE.
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A Figura 8 apresenta o detalhamento dos mananciais em cada tre-
cho do Projeto. O Trecho IA caracteriza-se por maior disponibilidade 
hídrica em relação a todos os demais trechos, por apresentar mais ca-
cimbas, em que a água aflora na superfície depois que for retirada a areia 
que a cobre. Vale ressaltar que, nesse trecho, esse tipo de manancial é 
predominante, como pode ser visto na Figura 8. 

O Trecho IB apresenta maior escassez hídrica do que o trecho IA e 
caracteriza-se como área de economia rural. Por esta razão e também por 
ser o trecho mais longo, além de concentrar maior número de proprie-
dades rurais (sítios), há uma maior diversidade de obras para captação 
de água (açudes, poços e tanques de pedra). Importante ressaltar que os 
tanques de pedra só aparecem nesse trecho, conforme a Figura 8.

O Trecho II, como já comentado, corresponde à área da bacia hi-
dráulica do reservatório Poço Fundo e, por ocasião da estiagem pro-
longada, não apresenta usuários de água. O trecho III apresenta um 
número razoável de mananciais, com prevalência de poços amazonas, e 
em segundo lugar, de açudes/barreiros, como apresentado na Figura 8.

Figura 8 - fontes de captação por trecho. Fonte: LabGeo/IFPE).
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Para complementar as informações da Figura 8, no Quadro 2 são 
apresentados os resultados quantitativos sobre os mananciais cadastra-
dos, com o total de usuários por trecho. A análise de toda a área de 
atuação do Projeto permite inferir que o Trecho IB apresenta maior 
número de usuários de água, os quais fazem a captação das águas sub-
terrâneas mediante a escavação/abertura de poços (amazonas ou só es-
cavados). Em seguida, a barragem/açude/barreiro também desempenha 
importante papel como manancial de abastecimento na região, tendo 
em vista a necessidade de acúmulo de água durante a estação chuvosa 
para aproveitamento na época da estiagem. O tanque de pedra também 
se apresenta como uma fonte de captação, porém em menor quantidade 
na região, pois precisa de local adequado, sobre rocha, para a sua cons-
trução (ASA, 2015) e, por fim, os chamados olhos d’água aparecem 
como uma fonte de suprimento de água para a região, contudo atendem 
a poucos usuários.

Cadastros por
Tipo de Manancial

Rio/ riacho
Águas subterrâneas

Barragem/açude
Olho d�água

Tanque de pedra

IA

-
15
-

14
-

IB

-
192
36
-

11

II

-
-
-
-
-

III

-
34
20
-
-

Total Total de
Usuários

-
241
56
14
11

-
1300
290
42
66

Quadro 2 – Fontes de captação cadastradas. • Obs.: Observar que em um mesmo cadastro, 
o usuário pode afirmar que usa água de mais de um manancial, contabilizando esse mesmo 
usuário em mananciais distintos.

As Figuras 9 a 14 mostram as fontes de captação: poço amazonas, 
poço escavado, tanque de pedra, olho d’água e açude. Vale ressaltar que 
o acúmulo de água na superfície expõe as fontes à ação da evaporação, 
fazendo com que parte da água acumulada seja perdida para a atmosfe-
ra. O armazenamento superficial também deixa a água mais vulnerável 
às fontes de poluição, como o escoamento de esgotos domésticos ou de 
criadouros de animais (currais).
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Figura 9 – Poço amazonas. Foto: Simone Rosa.

Figura 10 – Poço escavado. Fonte: Arquivo da ANE.
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Figura 11 – Tanque de pedra com armazenamento de água. Foto: Arnaldo Vitorino.

Figura 12 – Tanque de pedra seco. Foto: Arnaldo Vitorino.
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Figura 13 – Olho d’água, próximo à localidade Olho d’Água. Foto: Simone Rosa.

Figura 14 – Açude no município de Jataúba. Foto: Simone Rosa.
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Vale registrar que o manancial rio/ riacho não foi apontado como 
fonte de água para a região em nenhum dos trechos do cadastro, o que 
já era esperado uma vez que os cursos d’água são intermitentes. É im-
portante observar também que, desde 2010, essa região sofre as conse-
quências da seca severa que atinge uma população que vive em busca 
da água “escondida” nas aluviões, no leito seco do rio. 

Essa situação de extrema seca não atinge apenas os cursos d’água. 
A barragem de Poço Fundo também reflete as consequências da estia-
gem prolongada. Conforme consta em registros oficiais, a captação de 
água da Compesa na barragem de Poço Fundo destina-se ao abasteci-
mento público de Santa Cruz do Capibaribe e Jataúba, mas na época 
da realização do cadastro não ocorria devido à grave falta de água. Essa 
barragem foi construída em 1987 e tem capacidade para armazenar cer-
ca de 28 milhões de metros cúbicos. A adução da água da barragem de 
Poço Fundo é realizada por gravidade por um canal a céu aberto de 15 
km, o qual gera grandes perdas devido a captações irregulares por agri-
cultores situados no seu comprimento e à evaporação durante a adução. 
Em anos normais a barragem de Poço Fundo (Figura 15) é muito impor-
tante para a região, porém encontra-se seca desde 2013.

Figura 15 – Açude Poço Fundo, seco em 2013. Foto: Simone Rosa.
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6.5 Usos da água

De maneira geral, observou-se que a maior parte dos ribeirinhos 
faz uso da água em atividades que podemos dividir em dois grandes gru-
pos: usos domésticos e usos agropecuários. Para os usos domésticos mais 
nobres, água para beber e preparar alimentos, geralmente é utilizada a 
água armazenada nas cisternas de águas pluviais; em período de seca 
prolongada, as cisternas são abastecidas por caminhões pipa, geralmen-
te do Exército ou do Instituto de Pesquisas Agropecuárias (IPA). O 
Quadro 3 apresenta os principais usos da água cadastrados por trecho.

Tipos de Usos
da Água

Beber
Doméstico

Criação animal
Pesca

Irrigação
Piscicultura

IA

11
22
22
0
5
0

IB

123
176
148
0

50
0

II

-
-
-
-
-
-

III

25
30
29
0
11
0

159
228
199
0

66
0

Nº Total de
Cadastros*

Quadro 3 – Número de cadastros por finalidade de uso da água.
*Obs.: observar que em um mesmo cadastro o usuário afirmou que utiliza a água 
para mais de uma finalidade.

O Quadro 4 mostra a distribuição dos usos da água conforme as 
fontes de captação, e permite constatar que as águas captadas nos tipos 
de fontes mais comuns na região estudada – barragens, açudes e bar-
reiros e águas subterrâneas – são bastante usadas nas demais atividades 
domésticas (banho, lavagens de piso e roupa e nos sanitários).
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Quadro 4 – Usos das águas captadas nas fontes de captação mais comuns entre os 
usuários cadastrados • *O uso da água por “Terceiros” significa que a água do manan-
cial de captação é cedida pelo usuário cadastrado a outros usuários.

Fonte de
Captação

Criação de Animais
Pesca

Irrigação
Piscicultura
Indústria
Banho

Beber e Preparar Alimentos
Lavagens (roupas e pisos)

Sanitário
Terceiros*

89,2%
0,0%
5,4%
0,0%
0,0%
81,1%
0,0%

78,4%
56,8%
16,2%

Barragens, Açudes
e Barreiros

Águas
Subterrâneas

79,2%
0,0%

26,3%
0,0%
0,4%

84,7%
9,0%
85,1%
35,7%
9,4%

O cadastro registrou que também ocorre captação de água para o 
uso de terceiros, como mostra o Quadro 4. Nessa categoria estão inclu-
ídas as águas cedidas a outros ribeirinhos com dificuldade para captá-las 
por si mesmos e as águas que são comercializadas para o abastecimento 
de outras áreas, como zonas urbanas dos municípios da região, mediante 
de caminhões pipas.

Aproximadamente em 80% dos 251 cadastros realizados as águas 
são usadas para a criação animal. As águas captadas nas barragens, açu-
des, barreiros, poços amazonas e cacimbas são comumente usadas para 
a dessedentação de animais. O Quadro 5 relaciona a distribuição das 
espécies criadas na área do Projeto durante o período do cadastro, com 
destaque para bovinos, caprinos e ovinos. Embora não tenham sido 
detectadas as atividades da pesca e piscicultura durante o período do 
cadastro, devido à estiagem prolongada, há registro dessas atividades 
em anos chuvosos.
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Animais

Bovinos
Suínos

Equinos e asininos
Ovinos

Caprinos
Galináceos

61,8
4,9
12,7
51,0
57,8
19,6

Percentagem entre
os Criadores

Quadro 5 - Porcentagem por grupos de animais  
entre os criadores.

As águas, principalmente as subterrâneas, também são usadas na 
irrigação. Capim, para alimentar os animais de criação, e beterraba e 
cenoura para o abastecimento das cidades próximas, são os cultivos 
mais comuns. Há também outros cultivos irrigados, como côco, cebola, 
tomate, maracujá, milho, coentro, etc.

As informações sobre a pecuária e, principalmente, sobre os culti-
vos irrigados obtidos no cadastro são limitadas, pois o mesmo foi reali-
zado durante um período de estiagem severa e prolongada ocorrido na 
região. Os tipos de usos da água e os respectivos volumes captados estão 
diretamente relacionados com a disponibilidade hídrica na região. Em 
épocas de seca intensa é comum que se diminua a irrigação para poupar 
água para a dessedentação dos animais, por exemplo. Detectou-se uma 
demanda hídrica reprimida, isto é, as atividades agropecuárias desen-
volvidas na região estão limitadas pela escassez hídrica.

Uma visita a campo em setembro de 2015, um ano após a realiza-
ção dos cadastros, revelou, em algumas áreas do Projeto, uma situação 
um pouco distinta, no que se refere ao uso de água para a irrigação, 
em relação a 2014. As Figuras 16 a 19 ilustram atividades de irrigação 
registradas em setembro de 2015, quando a situação de disponibilidade 
hídrica era mais favorável que em 2014, especialmente na região do 
Sítio Apolinário, no município de Jataúba. As captações de água são 
provenientes de cacimbas e cacimbões cuja água tem origem da aluvião 
do Capibaribe.
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Figura 16 – Irrigação por aspersão, em setembro de 2015, no Alto Capibaribe. 
Foto: Simone Rosa.

Figura 17 – Irrigação em cultivo de milho, em setembro de 2015, no Alto Capibaribe. 
Foto: Simone Rosa.
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Figura 18 – Áreas irrigadas em Apolinário, em setembro de 2015, no Alto Capibaribe.  
Foto: Simone Rosa.

Figura 19 – Captação em cacimbão para irrigação de capim e côco, em setembro de 2015, no 
Alto Capibaribe. Foto: Simone Rosa.
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É importante registrar que as águas armazenadas nas cisternas de 
águas pluviais e as águas oriundas de outras fontes, principalmente das 
cacimbas e cacimbões, funcionam de maneira complementar para miti-
gar os problemas de escassez de água. Apenas o volume de água armaze-
nado nas cisternas é insuficiente para atender à demanda de água pelas 
populações, principalmente se forem consideradas as necessidades de 
água além do consumo doméstico, como na pequena agricultura irriga-
da e na criação de animais.

6.6 Uso de água de chuva

A existência de cisternas para armazenamento das águas pluviais é 
extremamente comum na área do Projeto. Dos 251 cadastros realizados, 
foi encontrado um total de 212 usuários com dispositivos para aprovei-
tamento das águas de chuva.

Em todos os casos, a água das chuvas é armazenada em cisternas que 
são, em sua grande maioria, construídas com placas de concreto (Figura 
20), embora também tenham sido encontradas cisternas de PVC (Figu-
ra 21). As cisternas não são utilizadas exclusivamente em residências, 
mas também em escolas (Figura 22) e estabelecimentos comerciais.

Figura 20 – Captação de águas pluviais: coleta no telhado com cisterna de placa.  
Foto: Simone Rosa.
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Figura 21 – Captação de águas pluviais: cisterna em PVC. Foto: Danilo Silva.

Figura 22 – Cisterna para captação de águas pluviais em escola. Foto: Simone Rosa.
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A área de captação, em geral, é restrita ao telhado e os 191 usuá-
rios cadastrados que captam a água de chuva dos telhados estão assim 
distribuídos: 13 no Trecho IA, 151 no Trecho IB e 27 no Trecho 3. 
Foram identificadas também cisternas do tipo calçadão (Figura 23) e 
verificou-se que alguns usuários utilizam a água da cisterna calçadão 
inclusive para irrigação.

Figura 23 – Captação de águas pluviais: cisterna calçadão. Foto: Danilo Silva.

A distribuição das cisternas na área do Projeto foi analisada de 
acordo com sua capacidade de armazenamento de água (Quadro 6), 
sendo as mais comuns aquelas de 16 m3. Principalmente no trecho III, 
ocorrem muitas cisternas de tamanhos não padronizados, com capaci-
dade muito variável, desde cisternas com pouco mais de 7 m³ até aque-
las com capacidade superior a 100 m³. O Quadro 7 apresenta a distri-
buição das cisternas cadastradas em relação ao tipo de área de coleta, 
nos trechos do Projeto.
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Capacidade
das cisternas

� 1 6 m3
52 m3
Outros
Total

85
15
0

100

IA
(%)

62
11
27

100

IB
(%)

-
-
-
-

II
(%)

45
0

55
100

III
(%)

61
9

30
100

Total
(%)

129
20
64
212

Nº Total de
Cisternas

Trechos

Quadro 6 - Captação de águas pluviais cadastradas: capacidade das cisternas.

Tipo de
Coleta

Telhado
Calçadão

Sem informação/Não há coleta
Total

85
15
0

100

IA
(%)

90
10
0

100

IB
(%)

-
-
-
-

II
(%)

94
0
6

100

III
(%)

90
9
1

100

Total
(%)

129
19
2

212

Nº Total de
Cisternas

Trechos

Quadro 7 – Captação de águas pluviais cadastradas: áreas de coleta.

Foi observado que ocorrem com maior frequência as cisternas de 
16 m³ com captação de água do telhado, enquanto a cisterna do tipo 
calçadão ainda é pouco utilizada, apesar do interesse demonstrado pela 
maioria dos usuários entrevistados em implantar este tipo de cisterna.

É importante registrar que, apesar das cisternas terem sido cons-
truídas para armazenamento de águas pluviais, é muito comum serem 
abastecidas por águas provenientes de outras fontes. Devido à seca pro-
longada, aproximadamente 52% das cisternas cadastradas eram, no pe-
ríodo em que o cadastro foi realizado, abastecidas por caminhões pipa, 
em geral do Exército ou do Instituto de Pesquisas Agropecuárias (IPA). 
Esse fato ocasiona uma distorção no uso das cisternas, que são abaste-
cidas a critério do órgão que provê a água, e não captam água da chuva 
enquanto isso estiver acontecendo. O critério de distribuição de água 
nas cisternas pelos carros-pipa é de 20L/pessoa/dia.
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Desde os primórdios da civilização, comunidades que não se situa-
vam em regiões próximas aos rios, utilizavam poços para ter fácil acesso 
à água, como recurso essencial de vida e desenvolvimento humano. Os 
recursos hídricos subterrâneos podem ocupar grandes reservas, em áreas 
extensas e protegidas naturalmente contra a poluição. Inicialmente, 
quando ainda não havia tecnologias avançadas, escavavam-se poços 
apenas com a força humana, e muitos operam até hoje.

Em alguns lugares as técnicas de perfuração de poços evoluíram 
bastante, no entanto, existem muitos lugares do Brasil em que essas téc-
nicas não avançaram e continuam a ser construídos poços escavados, 
principalmente em comunidades rurais, que por suas condições locais 
têm dificuldades no acesso à água (KENT, 2001). É comum encontrar 
entidades não governamentais que auxiliam essas comunidades difusas 
a obterem suas fontes de água para uso doméstico ou outros fins. Exis-
tem também publicações dirigidas a comunidades de países subdesen-
volvidos, como vários países da África (BRUSH, 1979; LAVER, 1980; 
WATT & WOOD, 1998; COLLINS, 2000), com indicações construti-
vas (uso de materiais disponíveis, pedras, tijolos e anéis de concreto) e 
sanitárias de poços escavados. 

Capítulo 7

Tecnologias de Captação
e Armazenamento das

Águas de Aluvião

Anderson Luiz Ribeiro de Paiva, Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral,  
Elizabeth Szilassy, Tiago Oliveira Caetano



160

Como forma de valorizar o compromisso dos pequenos proprie-
tários rurais com as obras hídricas, procura-se envolver a comunidade 
que irá usufruir da fonte hídrica no processo de construção destes poços. 
Estas obras devem servir ao maior número de pessoas possível, para re-
duzir custos, valorizar o compartilhamento do recurso hídrico e facilitar 
o gerenciamento posterior. 

Essa realidade também é vivenciada nas aluviões no Alto Capiba-
ribe, onde comunidades rurais nas margens do rio intermitente, cons-
truíram seus poços no leito seco do rio. Paiva et al. (2014) apresentaram 
características dos diversos poços, chamados localmente de cacimbões 
e cacimbas. Por esses poços terem sido construídos pelos próprios mora-
dores, observam-se diversos problemas estruturais e problemas de qua-
lidade da água devido à falta de proteção sanitária. Mais recentemente, 
essas comunidades vêm enfrentando dificuldades decorrentes da pro-
longada estiagem na região, o que resulta na permanência do leito seco 
e na redução drástica dos níveis de água nos poços, vários dos quais se-
caram. Essa redução dos níveis deve-se tanto à exploração para abaste-
cimento da própria comunidade, quanto à retirada por caminhões pipas 
para abastecer áreas urbanas durante a seca. Além disso, esse problema 
é agravado pela exploração indiscriminada da areia da aluvião, que pro-
tege a água da intensa evaporação no semiárido (BRAGA et al., 2014).

A questão da convivência no semiárido é algo que vem sendo dis-
cutido por gestores e pesquisadores em toda região Nordeste do Brasil. 
A disponibilidade e uso das águas são questões cruciais para o desen-
volvimento dessa região, principalmente para as comunidades difusas. 
Diversas políticas públicas buscam soluções para minimizar as dificulda-
des causadas pela escassez de recursos hídricos em regiões do semiárido. 
Várias tecnologias, como cisternas, reservatórios, barragens, e poços, 
são empregadas, para aproveitar melhor e de maneira sustentável as 
águas precipitadas, que são bastante irregulares na região (EMBRAPA, 
2006; CIRILO et al., 2010; LIMA et al., 2011). 

A agricultura familiar é uma importante fonte de renda para as 
comunidades da região (BLACKBURN et al., 2002; ALMEIDA et al., 
2004) e é necessário ter uma fonte hídrica com garantias de quanti-
tativa e qualitativa. Comunidades do semiárido brasileiro tentam se 
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adaptar-se às condições regionais, movendo-se para próximo dos rios e 
reservatórios ou mesmo de fontes subterrâneas, quando possível. Mui-
tos exploram as águas acumuladas nas aluviões, por representarem um 
manancial considerável nos períodos de estiagem, além de uma reserva 
hídrica que sofre menor impacto das elevadas taxas de evaporação na 
região (COSTA, 1984; SOUSA et al., 1984). 

Dentre as técnicas exploratórias dessa fonte hídrica estão as ca-
cimbas (poços só escavados), cacimbões (também denominados poços 
amazonas), e barragens subterrâneas (EMBRAPA, 2006; FEITOSA & 
MANOEL FILHO, 2007). Contudo, é importante avaliar a qualidade 
da fonte hídrica, que pode sofrer alterações ao longo do tempo, prin-
cipalmente se não houver manejo adequado (MONTENEGRO et al., 
2003; ALBUQUERQUE et al., 2008; COSTA et al., 2010).

7.1 Poço só escavado ou cacimba

Poços só escavados (Figura 01) são comumente construídos em 
casos emergenciais, pois, em períodos de seca prolongada e sem uma 
fonte hídrica próxima, escava-se no leito do rio seco para ter acesso a 
água acumulada na aluvião. Esse tipo de poço, que não possui paredes 
para sustentar e manter o poço estável, é, em geral, temporário, já que 
com o retorno do escoamento superficial no rio a cacimba é desfeita.

De acordo com a EMBRAPA (2006), a cacimba é uma escavação 
rasa feita no leito principal de rios e riachos temporários, também co-
nhecida como “Olho d’Água”. Com o prolongamento do período seco 
o buraco vai sendo aprofundado. No período de chuvas, porém, a ca-
cimba é aterrada com os sedimentos trazidos pelas correntezas.
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Figura 01 - Exemplo de poço só escavado sendo utilizado como fonte de água para agricultura 
de subsistência.

7.2 Poço amazonas ou cacimbão

Quando os poços possuem paredes, normalmente de concreto ou 
alvenaria, são chamados localmente de “cacimbões” ou “poços ama-
zonas”. Segundo a ANA (2002) o poço amazonas, ou cacimbão, está 
presente em todas as regiões do país. Assim, pode-se afirmar que este é 
o poço da população rural, encontrado em todos os países em desenvol-
vimento (WATERAID, 2013). O processo construtivo é basicamente 
manual e está restrito aos tipos de solos que permitam avançar nas pro-
fundidades desejadas, até alcançar os níveis de água. 

As paredes dos poços amazonas podem ser compostas por vários 
materiais, como alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, alvenaria de 
tijolos cerâmicos de furos, alvenaria de tijolos cimentícios, alvenaria 
de pedras argamassadas ou de anéis de concreto armado, ou ainda da 
composição de mais de um desses materiais. As características cons-
trutivas em termos de dimensões (diâmetros e profundidades) também 
variam, em função dos volumes d’água necessários para certa finalidade, 
do equipamento de bombeamento, da experiência local do construtor, 
e quase nunca em função das características hidráulicas do aquífero. 

As profundidades de escavação de poços amazonas podem variar 
de aproximadamente 2 metros até mais de 20 metros. Na prática, a 
profundidade é determinada durante a própria escavação, de acordo 
com a profundidade do embasamento cristalino impermeável que se 
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procura atingir, ou mesmo dos níveis de água (ALBUQUERQUE & 
RÊGO, 1990). O diâmetro dos poços amazonas também é relevante, 
pois podem funcionar também como um reservatório de água. Os diâ-
metros encontrados podem variar de 1,5 metro até 5,0 metros, sendo 
comumente de 1,5 a 2,5 metros.

Nos poços mais antigos, é preponderante o uso de alvenaria de 
tijolos maciços (Figura 02). Atualmente tem crescido a utilização de 
anéis de concreto (PAIVA et al., 2014). Uma tecnologia de uso de anéis 
de concreto pré-moldados para a construção de poços, e cisternas, foi 
desenvolvida em 1980 por técnicos da AMAS – Associação Menonita 
de Assistência Social, entidade filantrópica das Igrejas Menonitas (SZI-
LASSY, 1989). Na região do Nordeste, com o uso de formas metálicas 
para a construção dos anéis de concreto, padronizaram-se o processo 
construtivo e as dimensões de diâmetro e espessura da parede. O uso de 
formas e a repetição da técnica construtivas neste processo lhe garante 
a padronização dos poços amazonas, diferentemente do uso dos demais 
materiais que têm uma grande variedade para cada construtor do poço. 
A profundidade é sempre definida em função da espessura da aluvião e 
da profundidade do nível de água.

Figura 02 - Exemplos de poços amazonas na região do Alto Capibaribe.
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Uma parte importante do poço é a seção filtrante, por onde haverá 
o fluxo de água para dentro do poço. Nos poços cacimbões encontram-
se dois tipos: aqueles desprovidos de uma seção lateral filtrante, nos 
quais a água percola para o poço praticamente através da base de suas 
paredes (no fundo do poço) e aqueles que dispõem de uma seção filtran-
te, representada pelo espaço resultante da justaposição de tijolos espe-
cialmente fabricados para tal fim ou furos radiais na parede da estrutura 
do poço (ALBUQUERQUE & RÊGO, 1990). Na Figura 03 é ilustrado 
o esquema de fluxo para o poço amazonas com anéis de concreto que 
possui seção filtrante ou não.

Figura 03 - Exemplos de esquema de poços amazonas sem (a) ou com (b) seção filtrante.

7.3 Cuidados construtivos e de manutenção dos poços

Primeiramente, deve-se entender que para o sucesso do projeto 
de construção do poço, ou de qualquer outra tecnologia aplicada às 
comunidades rurais, é importante o grau de envolvimento da própria 
comunidade, bem como sua capacidade de controle. 
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Um preparo prévio da comunidade sobre a construção e, principal-
mente, sobre a manutenção dos poços é essencial para o bom uso dos 
mesmos. No caso de construções custeadas pelos próprios agricultores, 
também existe interesse num treinamento para construção e operação.

Dentro da área de trabalho do Projeto Águas de Areias, realizou-se 
um levantamento cadastral de todos os poços existentes, cujo resultado 
indicou que a imensa maioria dos poços não possui tampa. A ausência 
de tampas nos poços causa diversos problemas. A Figura 04 mostra o 
risco de quedas de pessoas e animais nos poços. Segundo relatos dos 
próprios responsáveis pelos poços, não é incomum na região a queda 
de animais dentro de poços, sejam animais silvestres, como pequenos 
macacos ou sapos – que entram no poço para beber água e não con-
seguem mais sair – ou, eventualmente, algum animal de criação dos 
ribeirinhos, como bovinos e caprinos. Além da morte dos animais já ser 
um problema por si só, o contato da água com esses animais acaba por 
contaminá-la.

Como boa parte dos cacimbões têm paredes abaixo ou no mesmo 
nível do terreno (Figura 05), sem falar das cacimbas que não possuem 
parede alguma, existe o risco de entupimento dos poços por ocasião das 
enxurradas, quando são geralmente cobertos pelas águas e pelos resídu-
os sólidos arrastados pelas cheias. Por isso é comum que, após o período 
chuvoso, o poço tenha que ser desobstruído ou escavado novamente.

Na Figura 06, podemos identificar outros problemas de deposição 
de impurezas e consequente contaminação das águas. É mais provável 
que um poço destampado se torne um ponto de acumulação de lixo. A 
Figura 6A mostra a presença de algas em um cacimbão aberto. A Figura 
6B mostra garrafas PET que podem ter sido utilizadas para guardar água, 
sendo depois descartadas num dos poços da região.
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Figura 04 - Exemplos de poços amazonas com risco de queda de pessoas e animais devido à 
ausência de tampa. 

Figura 05 - Exemplos de poços amazonas com risco de obstrução devido à ausência de tampa. 

Figura 06 - Exemplos de poços com água poluída devido à ausência de tampa. 
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7.3.1 Desgaste dos tijolos

Em contato com a água, por vezes bastante salinizada, os tijolos 
cerâmicos, sejam maciços ou de furos, sofrem um forte desgaste. A Fi-
gura 07 mostra exemplos de poços amazonas no Alto Capibaribe com 
diferentes graus de desgaste dos tijolos, desde um desgaste incipiente 
até o completo desaparecimento dos tijolos. Esse problema soma-se a 
outros, em seguida apresentados, configurando uma problemática estru-
tural complexa inerente a esse tipo de poços.

Figura 07 - Desgastes dos tijolos em Poços Amazonas. 

7.3.2 Desmoronamento das paredes

Durante o levantamento cadastral, foram encontrados vários po-
ços amazonas com paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos com pa-
redes desmoronadas. Como se pode ver nas imagens da Figura 08, esses 
desmoronamentos aumentam os riscos de quedas e contaminação dos 
poços e podem levar até mesmo à inutilização completa do poço. O que 
se pode constatar é que, assim como outros problemas, esses desmoro-
namentos são consequência da ausência de um auxílio técnico qualifi-
cado durante o processo construtivo. Em geral, os poços não possuem 
armadura vertical ao longo da profundidade dos poços e as transversais 
ao longo da circunferência, quando existem, são normalmente inefi-
cientes. Assim, blocos de tijolos acabam, ao longo do tempo, se des-
prendendo e desmoronando.
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Figura 08 - Exemplos de poços amazonas com desmoronamento das paredes.

7.3.3 Fissuras nas Paredes

A Figura 09 mostra quatro exemplos de cacimbões com fissuras em 
suas paredes. Esse é um problema comumente encontrado nos poços da 
região aqui estudada. São fissuras consideráveis, chegando a centímetros 
de largura e metros de comprimento, que colocam em risco a estrutura 
dos poços. Pode-se considerar que essa é a situação que apresenta maio-
res riscos, pois, além de prejudicar o desempenho e o funcionamento 
do poço, a instabilidade da estrutura dos cacimbões coloca em perigo 
vidas humanas, uma vez que os ribeirinhos costumam entra nos poços 
para efetuar sua manutenção e, quando necessário, novas escavações. 
Durante o levantamento realizado foi relatado que já houve desmoro-
namento completo de um poço, enquanto eram realizadas tarefas no 
seu interior, levando a óbito, por soterramento, de uma pessoa.

Figura 09 - Exemplos de poços amazonas com fissuras. 
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7.3.4 Descolamento de parte da parede

Como já foi mencionado, o poço amazonas é uma estrutura, de 
certa forma, dinâmica. À medida que há um rebaixamento do nível de 
água para além da profundidade do poço, este é aprofundado. Na região 
em estudo, o aprofundamento é feito a partir da retirada da areia que 
apoia a parte inferior do poço. Com o auxílio de ferramentas manuais, 
escava-se a aluvião embaixo das paredes, e estas começam a descer. A 
Figura 10 mostra um problema que, às vezes, acontece nesse processo: 
uma parte da parede, cuja areia que a apoiava foi escavada, desceu, mas 
o poço não se aprofundou de maneira simétrica, havendo o descolamen-
to de parte da parede. Isso tende a acontecer com maior probabilidade 
em poços cuja parede de tijolos encontra-se bastante desgastada. Como 
normalmente esses poços não possuem nenhuma armadura vertical, a 
integridade da parede do poço depende apenas pela argamassa que liga 
os tijolos. Com o desgaste e o desaparecimento progressivo dos tijolos, 
essa ligação, que já é fraca, torna-se insuficiente para suportar o peso de 
parte da parede do poço.

Há uma tendência para o descolamento entre partes das paredes 
também em poços amazonas construídos com anéis de cimento, que 
não possuem armadura (vertical) de ligação entre os anéis. Esses poços 
são formados por anéis apenas justapostos. Em caso de deslocamento 
para baixo de um ou mais anéis inferiores, os anéis que estavam supe-
riores em sequência a estes que “desceram” podem não acompanhar o 
movimento de descida dos anéis inferiores. Este deslocamento descen-
dente dos anéis, e do próprio poço, é comum de acontecer, por razões 
como o aprofundamento do poço ou própria acomodação da estrutura 
com a areia na aluvião. Os anéis mais superiores sofrem compressão 
imposta pelos sedimentos no seu entorno e, normalmente, como estão 
numa profundidade seca da aluvião, gera-se esforços na parede do poço 
apenas de fora para dentro, e nestes anéis pode ocorrer a descontinui-
dade com os anéis mais profundos e que também estão sob efeito das 
pressões da água na parede interna do poço.
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Figura 10 - Exemplos de poços amazonas com descolamento de parte da parede.

7.3.5 Desalinhamento dos anéis

Os poços construídos com anéis de concreto podem sofrer com 
o desalinhamento dos anéis, se não existir uma ligação vertical entre 
eles. É comum realizar apenas uma cimentação na junção dos anéis, en-
quanto se constrói o poço e os anéis vão descendo. A Figura 11 mostra 
exemplos de poços da região de estudo que começam a apresentar esse 
problema. O desalinhamento dos anéis, que pode acontecer por não 
haver uma ligação entre eles, abre espaço para a entrada de areia nos 
poços, diminuindo sua profundidade e eficiência.
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Figura 11 - Exemplos de poços amazonas com desalinhamento dos anéis.

7.4 Bombeamento de poços

Para retirada de água do poço, pode ser instalado um sistema de 
bombeamento, formado pela motobomba e suas tubulações e conexões 
hidráulicas. No caso de poços escavados, é possível utilizar bomba ma-
nual, bomba movida a energia eólica (catavento), bomba com motor 
elétrico ou bomba com motor de combustão. Atualmente, a bomba 
com motor elétrico é a mais utilizada na região, podendo ser do tipo 
submersa, injetora ou centrífuga comum. Cada tipo de bomba tem sua 
finalidade e peculiaridade, suas vantagens e suas limitações e vale a 
pena analisa-las com cuidado para fazer uma boa escolha do ponto de 
vista técnico e econômico.

No caso de poços tubulares, é comum fazer testes de bombeamen-
to, para determinar a vazão de explotação do poço, e escolher o equipa-
mento de bombeamento adequado. No caso de poços de grande diâme-
tro, o teste é menos comum, mas também pode ser feito, realizando-se 
o bombeamento e anotando os rebaixamentos produzidos ao longo de 
algumas horas.

 Esses testes permitem determinar também os parâmetros hidrodi-
nâmicos do aquífero e das perdas de carga no poço e no aquífero, que 
são informações relevantes para um bom projeto do poço. Para tanto, 
durante o teste de produção ou de aquífero, são feitos os registros e con-
trole da vazão (Q), do nível estático (NE) e do nível dinâmico (ND) 
(CPRM, 1998).
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Quando o cano de sucção está seco, a bomba não consegue iniciar 
o bombeamento de água, e seu funcionamento em ausência de água 
pode causar sua queima em poucos minutos. Para evitar esse problema, 
é necessário encher o cano de sucção com água, na primeira vez em 
que a bomba for utilizada ou após muito tempo sem uso. Esse processo 
é chamado de “escorva da bomba”.

A seguir são descritos os diversos tipos de bombas que podem ser 
utilizados para poços em geral (Figura 12): bombas centrífugas, injeto-
ras, submersas, manuais, e com cata-vento.

Figura 12 - Exemplos de bombas para poços: a) centrífuga; b) injetora; c) submersa;  
d) manual; e) com uso de catavento. Fonte: www.schneider.ind.br; comercialteixeira.com.br; 
renov-arte.es/energias-renovables/energia-eolica/

A bomba centrífuga é utilizada para bombeamentos com vazões 
de pequeno porte (< 3.600 litros/hora), com baixas profundidades, e 
funciona tanto com energia elétrica como com combustível. Sua ins-
talação é feita fora do poço, apenas mediante um cano (tubo de suc-
ção), que sai do poço diretamente para a bomba, geralmente situada 
numa casa de bomba. Da bomba sai um segundo cano, que conduzirá 
a água ao reservatório, e um fio grosso, que liga o motor a um quadro 
elétrico. A bomba centrífuga consegue fazer sucção de até 7 metros. 
Atualmente, existe no mercado uma bomba semelhante à centrífuga, 
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que dispõe de um dispositivo para melhorar sua eficiência e consegue 
bombear uma altura de sucção de até 8,50 metros (chamada de bomba 
auto-aspirante).

 A bomba injetora é utilizada quando a profundidade da superfí-
cie d’água é maior que 7 metros e utiliza dois tubos dentro do poço; um 
injeta água no poço e outro recupera a água injetada, acrescida de uma 
quantidade adicional arrastada com a ajuda do injetor instalado no pé 
do cano. Como os poços são rasos, não é muito utilizada na região.

A bomba submersa, com uso comum para poços tubulares, é muito 
utilizada quando o nível dinâmico (nível de água no poço quando a 
bomba ligada) é mais profundo do que 7 metros. São bombas de forma-
to cilíndrico, de pequeno diâmetro e grande altura (chegando a mais de 
1 metro), com motor blindado, e geralmente são mais caras. No caso 
de cacimbões, podem ser utilizadas bombas submersas comuns, que são 
mais baratas. O uso de bomba submersa dispensa a escorva da bomba. 

A bomba manual é utilizada para bombeamentos manuais, com 
baixíssimas vazões (<500 litros/hora), com baixas profundidades, e re-
quer o trabalho braçal humano. Ela é acoplada diretamente à boca do 
poço, com um sistema de sucção dentro do poço. Seu funcionamento, 
como dissemos, é manual, mediante movimentos constantes de uma 
alavanca. O uso desse tipo de bomba é cada vez menos frequente, já que 
à energia elétrica alcançou quase toda a área rural.

O cata-vento consiste de uma estrutura metálica em torre, que 
contém em seu topo um sistema de hélices, as quais ativam a energia 
eólica (vento), e um pistão que funciona dentro do poço, instalado em-
baixo da torre. O movimento de subida e descida do pistão eleva a água 
por um tubo edutor até a superfície.

Atualmente, já se encontram à venda alguns sistemas de bombe-
amento com uso de painéis solares para alimentação da bomba. Ape-
sar dos preços dos painéis solares terem diminuído nos últimos anos, o 
custo inicial da bomba adaptada para o painel solar só compensa se na 
região não houver energia elétrica disponível. 



174

Em se tratando de bombas que funcionam com energia elétrica, é 
necessário bastante atenção para a segurança das instalações. O conta-
to de dispositivos eletrificados com o ambiente molhado eleva o risco 
de acidentes. O correto dimensionamento, instalação e manutenção 
dessa rede são primordiais.

7.5 Realidade dos poços no Alto Capibaribe

7.5.1 Breve histórico

Os agricultores e os moradores da região semiárida aproveitam a 
água de chuva que cai durante a estação chuvosa armazenando-a em 
reservatórios, como cisternas, tanques de pedra e barreiros. O poder 
público ao longo dos anos tem construído reservatórios, como açudes 
e barragens, para armazenar maiores volumes (capacidade de 1 a 100 
milhões m³) e abastecer os centros urbanos. Na época de estiagem, a 
população rural sente a falta de água, pois a oferta da água armazenada 
nos reservatórios é, infelizmente, sempre menor do que a demanda para 
consumo humano e animal. Nesse caso, costuma-se cavar cacimbas no 
leito dos rios e riachos secos intermitentes, para acessar à água armaze-
nada na camada arenosa (Figura 13) e obter com rapidez uma fonte de 
água próxima da comunidade.

Figura 13 - Moradora da zona rural de Brejo da Madre de 
Deus apanhando água numa cacimba rasa cavada no leito 
seco do rio Tabocas, afluente do rio Capibaribe.  
(foto antiga, recuperada com morador da região)
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Quando a demanda por água é pouca (uma família ou uma peque-
na comunidade) ou quando o período de estiagem for curto, as cacim-
bas rasas com 1 a 2 metros de profundidade atendem às necessidades. 
No entanto, além da questão da quantidade, a qualidade da água nessas 
cacimbas abertas é precária, pois animais podem utilizá-la para sua des-
sedentação. A água não é potável, mas nas secas prolongadas é consu-
mida pela população rural e pode acarretar vários problemas de saúde.

Contudo, quando a demanda por água é grande, com uma popula-
ção rural mais numerosa e/ou estiagem mais prolongada, as cacimbas são 
aprofundadas, chegando até 5 metros de profundidade, para aproveitar 
a água subterrânea no leito do rio seco. A água continua sendo apanha-
da manualmente, sem bomba, ou mediante um carretel com uma lata 
pendurada na extremidade de uma corda (Figura 14). A lata d’água é 
carregada na cabeça por distâncias de até 3 km. Para distâncias maiores 
(3 a 6 km), os moradores ribeirinhos carregam a água em carroças de 
burro ou em carros de boi dentro de tonéis ou tambores (Figura 15).

Figura 14 - População rural de Sítio Cafundó – Tacaimbó, apanhando água de cacimba  
profunda escavada em leito de um riacho, durante a seca de 1987. (foto antiga, recuperada 
com morador da região)



176

Figura 15 - Transporte de água para comunidades distantes das fontes de água.
(foto antiga, recuperada com morador da região)

Existia o risco de desabamento das barreiras das cacimbas e soter-
ramento de quem estivesse em seu interior. Por essa razão, a sabedoria 
tradicional da população da região semiárida decidiu revestir as cacim-
bas com alvenaria (tijolo e argamassa) para evitar o perigo, construindo 
assim os Poços Amazonas (Figura 16).

Figura 16 - Poço Amazonas revestido com tijolos, que abastecia centenas de mo-
radores da Fazenda Tacaimbó. (foto antiga, recuperada com morador da região)
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Para evitar rachaduras (Figura 17), pode ser acrescentado um re-
forço com barras de ferro, sendo possível aprofundar os poços para al-
cançar o lençol freático, e chegar a profundidades entre 10 e 20 metros, 
com diâmetros entre 1,5 m e 2,5 m.  

Com a chegada das motobombas potentes, nos anos 1980 – inicial-
mente, utilizavam-se motores a óleo diesel ou gasolina, mas nos anos 
1990 chegou a energia elétrica no campo – tornou-se possível bombear 
até 5.000 L por hora. A água não era mais usada apenas para consumo 
humano ou animal, mas para irrigação de plantios de hortifrutigranjei-
ros, com as motobombas ligadas durante 10 horas por dia, o que per-
mitiria a retirada de até 50.000 L/dia (50 vezes mais do que o volume 
retirado manualmente). Existia o perigo de retirar mais água do que 
o leito seco do rio poderia fornecer, especialmente se os poços fossem 
construídos a menos de 30 metros uns dos outros.

Figura 17 - Poço Amazonas rachado. Poço revestido com tijolo localizado no Sítio Poço 
da Lama na divisa entre Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus. (foto antiga, 
recuperada com morador da região)
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7.5.2 Descrição dos poços no Alto Capibaribe

No trecho do rio objeto do Projeto Águas de Areias (Alto Capi-
baribe), foram levantadas informações a respeito das características dos 
poços construídos. O levantamento foi realizado no período de janeiro 
a abril de 2014, período de seca na região, quando o leito do rio estava 
seco e o nível de água dos poços muito rebaixado. Ao longo de todo o 
trecho visitado foram registrados 119 poços. Observou-se que 84 (74% 
dos poços) são do tipo amazonas (cacimbões) e 35 (os 26% restantes) 
são poços só escavados (cacimbas).

O projeto utilizou uma divisão geográfica padrão da sua área de 
abrangência, dividindo-a em três trechos. O Trecho 1 compreende a 
área que vai desde a nascente até a área de acumulação da Barragem de 
Poço Fundo. O Trecho 2 vai desde a área de acumulação da barragem 
até a parede da Barragem de Poço Fundo. O Trecho 3 começa após a 
Barragem de Poço Fundo e estende-se até o encontro do Rio Capibari-
be com o Riacho do Arapuá.

Além desta divisão implementada nas atividades do projeto, no 
âmbito do levantamento dos poços existentes fez-se uma subdivisão 
no Trecho 1. Essa divisão foi realizada levando em consideração as di-
ferenças em suas áreas de abrangência que ficarão explícitas e serão 
comentadas adiante. O Trecho 1 foi dividido em Trecho 1A e Trecho 
1B, ficando o Trecho 1A entre a nascente do rio (Sítio Araçá) e o Sí-
tio Poço (também conhecido como Lagoa Seca) e o Trecho 1B entre 
o Sítio Canhoto (adjacente a Lagoa Seca) e o Sítio Logradouro. São 
evidentes as diferentes características entre os trechos 1A e 1B (Figura 
18 e Tabela 01). No Trecho 1A a maioria dos poços é do tipo cacimba: 
quatro (27% dos poços no trecho) deles são poços amazonas, enquanto 
onze (73%) são poços só escavados (cacimbas); no Trecho 1B a quase 
totalidade dos poços é do tipo poço amazonas: 56 (92%) poços são do 
tipo amazonas, enquanto 5 (8%) poços são só escavados (cacimbas). 
No Trecho 2, como é uma área inundável, bacia hidráulica da barra-
gem, não foi observado nenhum poço existente.
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Figura 18 - Tipos de poços na aluvião do Alto Rio Capibaribe, 
por trecho.

Tipo de Poço

Trecho 1
Trecho 1A
Trecho 1B
Trecho 3
Total

Cacimbões

60
4
56
24
84

Cacimbas

16
11
5
19
35

Total

76
15
61
43
119

Tabela 01 - Quantitativo de poços cadastrados no levantamento,  
por trecho.

No Trecho 3, os poços se distribuem entre 24 (56%) poços ama-
zonas e 19 (44%) poços só escavados. A grande maioria dos poços só 
escavados do Trecho 3 foi construída recentemente, em caráter emer-
gencial, por causa do prolongado período de estiagem em que se en-
contrava a região, onde os poços antes existentes já não suportavam a 
demanda.
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Notam-se mais uma vez (Tabela 02) as claras diferenças entre as 
características dos poços existentes nos trechos 1A e 1B, sendo que sua 
profundidade média no Trecho 1B ultrapassa de uma vez e meia maior 
que sua profundidade média no Trecho 1A. De forma geral, 55% dos 
poços estão entre as profundidades de 3 a 5 m.

Na Figura 19 são apresentadas as distribuições do número de po-
ços, em porcentagem, para faixas de profundidades em cada trecho. No 
Trecho 1, a maioria dos poços (21, correspondentes a 28%) encontram-
se na faixa entre 4 e 5 metros de profundidade. No Trecho 1A, a faixa 
com maior concentração de poços (6, correspondentes a 40%) é a de 
1 a 2 metros de profundidade. O Trecho 1B contém o maior número 
de poços de maior profundidade, comparado com o trecho 1A e com o 
trecho 3, sendo que 21 poços (35%) estão na faixa entre 4 e 5 metros. A 
maior incidência de poços (15, correspondentes a 36%) ocorre na faixa 
de profundidade da aluvião entre 3 e 4 metros, no Trecho 3.

Profundidade

Máximo
Mínimo
Média

Desvio Padrão

10,00
1,00
4,54
1,88

1

Trecho
Total

10,00
0,40
4,13
1,74

6,00
1,60
2,92
1,20

1ª
10,00
1,00
4,95
1,802

1B
6,00
0,40
3,40
1,14

3
Amazonas

10,00
0,40
4,50
1,76

Só
Escavado

10,00
1,35
3,40
1,84

Tabela 02 - Profundidade dos poços na aluvião do Alto Capibaribe, por trecho.
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Figura 19 - Distribuição das profundidades dos poços na 
aluvião do Alto Capibaribe, por trechos.

Verificou-se que os diâmetros dos poços amazonas e dos poços 
só escavados são bem distintos: os poços só escavados têm diâmetros 
maiores e de grande variabilidade que os poços amazonas. Mesmo sa-
bendo que as cacimbas possuem geometria irregular tanto na superfície 
quanto em profundidade, considerou-se um diâmetro representativo 
da área superficial da cacimba para efeito de comparação entre eles e 
com os cacimbões. O que caracteriza o processo construtivo realizado 
por máquinas retroescavadeiras, sem um padrão específico para aber-
tura da escavação. Uma maior abertura pode transmitir a ideia de uma 
maior disponibilidade de água, por observar uma maior área superficial. 
No entanto, dagrava os riscos relacionados a qualidade da água e à sua 
evaporação, devido a maior exposição da fonte hídrica. As estatísticas 
sobre os diâmetros encontrados são apresentados na Tabela 03.

A Figura 20 representa as distribuições das quantidade de poços 
por diâmetros, em porcentagem, por trecho. O maior percentual de po-
ços possui diâmetros inferiores a 4 metros, devido a característica dos 
poços amazonas. A grande quantidade de poços amazonas no Trecho 
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1B faz com que haja uma regularidade no diâmetro dos poços, a peque-
na dispersão estatística representa isso. Essa observação contrasta com 
a dispersão mostrada no Trecho 1A, no qual a maioria dos poços são só 
escavados.

Profundidade

Máximo
Mínimo
Média

Desvio Padrão

12,00
1,40
3,02
1,68

1

Trecho
Total

20,00
0,90
3,70
2,76

12,00
1,40
4,63
2,90

1ª
4,00
1,45
2,60
0,74

1B
20,00
0,90
4,84
2,76

3
Amazonas

7,00
0,90
2,72
1,07

Só
Escavado

20,00
1,50
6,05
3,93

Tabela 03 - Diâmetros dos poços na aluvião do Alto Capibaribe, por trechos.

Figura 20 - Distribuição de diâmetros dos poços na aluvião do 
Alto Capibaribe, por trechos.

Para os poços amazonas, registramos as técnicas construtivas utili-
zadas, as quais compreendem os seguintes materiais: alvenaria de tijolos 
cerâmicos maciços (65 poços); alvenaria de tijolos cerâmicos de furos 
(3 poços); anéis de concreto (11 poços); alvenaria de pedras assentadas 
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(1 poço); cano de ferro (1 poço); alvenaria de blocos de cimentos (1 
poço); composição de mais de um material (3 poços). As Figuras 21 a 
26 ilustram os tipos de poços na área. Nos poços construídos recente-
mente, vêm sendo utilizados anéis de concreto.

Os poços em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços foram os pri-
meiros poços amazonas a serem construídos na região. Parte desses 
poços datam, segundo relato dos moradores responsáveis por eles, da 
primeira metade do Século XX. Os mais antigos foram construídos com 
tijolos cerâmicos artesanais, fabricados pelos próprios ribeirinhos com 
uso de técnicas transmitidas por gerações. Boa parte desses poços possui 
algum tipo de reforço metálico em suas paredes, seja aço de constru-
ção civil ou arame de cerca, na tentativa de evitar o fissuramento e o 
rompimento das paredes. Contudo, na maior parte das vezes, o reforço 
metálico tem se mostrado ineficiente.

Figura 21 - Exemplos de poços amazonas construídos com tijolos cerâmicos maciços.
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Figura 22 - Exemplos de poços amazonas construídos com tijolos cerâmicos de furos.

Figura 23 - Exemplos de poços amazonas construídos com anéis de concreto.

Figura 24 - Exemplo de poço amazonas construído com 
tijolos de cimento.
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Figura 25 - Exemplo de poço amazonas construído em 
alvenaria de pedras argamassadas.

Figura 26 - Exemplos de poços amazonas com paredes construídas pela composição de mais 
de um tipo de material base.
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Mais recentemente, difundiu-se a construção de poços amazonas 
com paredes construídas com anéis de concreto, devido às condições 
de custo e agilidade construtiva, além de poder ter maiores garantias 
de segurança para o poço. Em geral, esses poços têm diâmetros inter-
nos de 1,50 m ou de 2,50 m, correspondentes aos dois tipos de formas 
metálicas disponíveis na região (Figura 23). Cada um dos anéis tem 
paredes com altura de 50 cm e espessura de 5 cm. Os poços visitados 
durante a pesquisa não contavam com nenhuma ligação entre os anéis 
que os constituem, os quais estavam apenas sobrepostos. Normalmente, 
os poços dispõem de armaduras em aço longitudinais nos anéis. Parte 
desses poços foi construída com anéis moldados in loco, outros foram 
construídos sobrepondo-se anéis pré-moldados adquiridos em lojas de 
materiais de construção.

A Tabela 04 apresenta a distribuição quantitativa dos materiais das 
paredes dos poços amazonas em cada trecho e em toda área do projeto. 
A Figura 27 mostra a distribuição em porcentagens. Todos os quatro 
poços amazonas do Trecho 1A são de alvenaria de tijolos cerâmicos 
maciços.

 No Trecho 1B, onde a maioria dos poços amazonas é antiga, a 
grande maioria dos poços (89,29%) tem paredes em alvenaria de tijolos 
cerâmicos maciços. Todavia, nesse mesmo trecho, já se iniciou a cons-
trução de poços com paredes de anéis de concreto, os quais representam 
atualmente 7,14% do total dos poços nesse trecho. Em geral, os poços 
do Trecho 3 são de construção mais recente que os poços do Trecho 
1B. Por isso, no Trecho 3, observou-se uma diversidade de materiais. A 
porcentagem de poços com paredes de anéis de concreto já é relevante 
(25,00%), ainda que menor que a quantidade de poços com paredes 
em tijolos cerâmicos maciços (45,83%). Entre os poços do Trecho 3 
foi possível notar que aqueles de construção mais recente têm, em sua 
maioria, paredes de anéis de concreto.



187

Material da Parede do Poço

Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Maciços
Alvenaria de Tijolos Cerâmicos de Furos
Anéis de Concreto
Alvenaria de Pedras Assentadas
Cano de Ferro
Alvenaria de Blocos de Cimentos
Composição de mais de um Material
Total

54
1
4
0
0
0
1

60

1

Trecho
Total

65
3
10
1
1
1
3

84

4
0
0
0
0
0
0
4

1A
50
1
4
0
0
0
1

56

1B
11
2
6
1
1
1
2

24

3

Tabela 04 - Distribuição dos tipos de materiais utilizados nos poços amazonas na aluvião do 
Alto Capibaribe, por trechos.

Com relação à proteção sanitária, observou-se que 81% dos poços 
amazonas não possuem nenhuma tampa, o que deixa o poço suscep-
tível a diversas fontes de contaminação, principalmente em períodos 
de cheias. Essa questão possui uma dimensão fortemente cultural, pois 
os habitantes da região tendem a ignorar os problemas decorrentes da 
falta de uma tampa para o poço. Ao contrário, muitos acham que com a 
tampa, a qualidade da água seria pior. Além disso, os grandes diâmetros 
de alguns poços dificultavam a construção de uma tampa de proteção. 
Já no caso das cacimbas, é inerente o potencial de contaminação, pois 
são usadas principalmente pelos animais para dessedentação.

Figura 27 - Distribuição dos tipos de materiais utiliza-
dos nos poços amazonas na aluvião do Alto Capibari-
be, por trechos.
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Observou-se também que o nível da borda inferior das paredes de 
43 poços estava abaixo da superfície do terreno. Isso se deve à variação 
da espessura da camada aluvionar ao longo do tempo, que torna neces-
sárias escavações permanentemente ao redor do poço, após os períodos 
de cheia, com a finalidade de visualizá-lo. Nos outros 19 casos, a boca 
do poço encontrava-se no nível do terreno. Todos esses poços tendem 
a ser preenchidos com sedimentos, cujo acúmulo diminui sua profun-
didade, ou os soterra completamente. Dos poços amazonas, apenas 22 
apresentavam o nível da borda inferior da parede acima daquele do 
terreno, sendo que na metade dos casos, a borda estava a mais de 0,5 m 
acima da superfície.

A maioria dos poços amazonas (65%) está construída próximo ao 
eixo da calha principal da aluvião em 65% dos poços. Isso se deve à bus-
ca por maiores profundidades, para captar maiores volumes d’água no 
período seco. Essa localização, no entanto, traz transtornos no período 
das cheias. Segundo as informações fornecidas pelos responsáveis dos 
poços, 93 poços (78,14%) são cobertos pelas águas do rio em épocas de 
cheias.

Cabe observar também que, após as chuvas, o escoamento sub-
terrâneo, repentinamente mais rápido, gera pressões que aumentam o 
carreamento de areia pelo fundo do poço para o interior do mesmo. 
Consequentemente, a profundidade do poço sofre pequena redução, ao 
longo do tempo, obrigando muitos proprietários a retirar a areia.

7.6 Proposta de construção de poço amazonas

Diante dessas dificuldades para se obter água no semiárido, técnicos 
da Associação Menonita de Assistência Social (AMAS) e o Ir. Urbano 
do Convento dos Redentoristas – Campina Grande / PB, que atuavam 
na região semiárida de Pernambuco e da Paraíba, desenvolveram no 
fim dos anos 1970, uma tecnologia mais resistente de revestimento dos 
poços amazonas: a utilização de anéis de concreto armado, construídos 
no local, com uso de formas de metal, e desmontáveis. Essa tecnolo-
gia já era usada por empresas construtoras de grandes silos ou caixas 
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d’água com diâmetros entre 5 e 10 m, para armazenar ração animal 
ou água.  As organizações acima mencionadas adaptaram a tecnologia 
para comunidades rurais, na construção de obras hídricas de menores 
dimensões, com diâmetros entre 1,5 até 3,0 m, sendo o mais comum de 
2,5 m. A altura de cada anel é de 0,5 m. Os anéis de concreto podem 
ser utilizados também para a construção de reservatório de água (cister-
nas), bebedores d’água (um anel), silos para guardar ração animal ou 
até sanitários (banheiros) redondos. Essa tecnologia foi difundida na 
área de atuação das organizações no Agreste e Sertão pernambucano 
e paraibano, onde também se fornece às comunidades rurais o jogo de 
formas (um investimento além do poder aquisitivo da maioria da popu-
lação rural) às comunidades rurais. Nas áreas fora de atuação das orga-
nizações, a tecnologia não era difundida, e a população ainda utilizava 
alvenaria para o revestimento dos poços amazonas. A Figura 28 ilustra 
um exemplo de poço construído pelas organizações em Bom Jardim, em 
1984, e com bomba manual.

a) Cacimba d’água, antes. b) Depois: Poço amazonas de diâmetro 1,5 m, 
tampa e bomba manual.

Figura 28 - Poço amazonas construído por ONGs no Sítio Várzea Alegre, Bom Jardim (1984).
(fotos antigas, recuperadas com morador da região)

No Projeto Águas de Areias, a equipe da ANE utilizou uma forma 
de 1,5 m de diâmetro (Figura 29), com 0,5 m de altura, e dividida em 
três partes para o manuseio e transporte. Para otimizar e facilitar a en-
trada de água da aluvião, foram colocados 18 furos laterais (diâmetro de 
15 mm) na forma de cada anel, sendo seis em cada uma das três peças 
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da forma. Na execução do poço com a forma, a colocação dos furos 
laterais é opcional. Devem-se observar as características locais da alu-
vião: em se tratando de um material não consolidado (mais solto), não 
se recomendam os furos laterais, pois podem facilitar o carreamento de 
material da aluvião para dentro do poço. É importante também manter 
os 50 cm acima do nível do terreno e a tampa para proteção sanitária.

Figura 29 - Jogo da fôrma de 1,5 m adquirida pela ANE.

Inicialmente, a construção de poço amazonas mediante uso da for-
ma da ANE foi divulgada nas comunidades de Poço da Lama e de Poço 
Comprido, no Rio Capibaribe, na divisa entre os municípios de Brejo 
da Madre de Deus e Santa Cruz do Capibaribe.  O processo construti-
vo consiste na preparação de massa de concreto com areia do próprio 
rio, pedra britada e cimento, além de ferro de estribo com 5 mm de 
diâmetro. Como inovação na construção destes poços, propôs-se o uso 
das barras verticais de ferro (diâmetro de meia polegada), para garan-
tir a verticalidade do poço e a prevenção de desalinhamentos (Figura 
30). Com apoio técnico do Projeto Águas de Areias, foram construídos 
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nove poços amazonas no Trecho 3 (Tabela 05). Em média, o custo de 
cada poço foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), exceto a mão de obra, 
que ficou por conta de cada proprietário. A profundidade média dos po-
ços construídos foi de 3 m (6 anéis), incluindo o anel acima do terreno. 
A Figura 31 apresenta as etapas da construção do poço.

Figura 30 - Esquema da proposta de poço amazonas implementada no projeto Águas de Areias.
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Figura 30 - Esquema da proposta de poço amazonas implementada no projeto Águas de Areias.
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Ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

07º 57,74106' S, 36º 18,95034' W
07º 57,53604' S, 36º 18,60498' W
07º 57,44976' S, 36º 18,51600' W
07º 57,31908' S, 36º 18,43968' W
07º 57,15216' S, 36º 18,23562' W
07º 57,01369' S, 36º18,04611' W
07º 56,91225' S, 36º17,90672' W
07º 56,92025' S, 36º17,92119' W
07º 56,72483' S, 36º17,80864' W

Nº de Anéis
Construídos

8
5
6
4
6
6
6
7
6

Coordenadas

Poço Comprido BMD
Poço da Lama SCC
Poço da Lama BMD
Poço da Lama BMD
Poço da Lama SCC
Poço da Lama BMD
Poço da Lama SCC
Poço da Lama SCC
Poço da Lama SCC

Localidade

Tabela 05 - Relação dos poços amazonas construídos no Trecho 3 entre março e maio de 2014. 
BMD: Brejo da Madre de Deus; SCC: Santa Cruz do Capibaribe.

No mês de julho 2014 foi iniciado o processo de mobilização (Fi-
gura 32) para a construção de poços amazonas com anéis de concreto 
no Trecho 2, entre as localidades de Logradouro da Costa e Impueiras, 
no município do Brejo da Madre de Deus, próximo à divisa com o mu-
nicípio de Jataúba, ao longo do rio Capibaribe.

Figura 32 - Reunião de mobilização com a comunidade do Sítio Impueiras.
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Devido às características locais e à demanda de água superior àque-
la no Trecho 3, a comunidade optou pela construção de poços amazo-
nas com diâmetro de 2,5 m, pois cada anel comporta 2.500 L, ao invés 
dos 900 L, garantidos pelo uso da forma de 1,5 m. Entre os meses de 
setembro 2014 e janeiro 2015, foram construídos seis poços amazonas 
(Tabela 06). Nessa área não foram colocados furos nos anéis dos poços, 
pois, por experiência local, avaliou-se que os furos facilitariam o carre-
amento de material da aluvião para dentro do poço. A profundidade 
dos poços foi em média de 5,0 metros (10 anéis). a Figura 33 ilustra as 
etapas da construção dos poços amazonas nas localidades Logradouro 
da Costa e Impueiras, no município de Brejo da Madre de Deus.

Ord.

1
2
3
4
5
6

07° 59�24,5� S, 36° 22�41,7� W
07° 59�33,4� S, 36° 22�52,6� W
08°00�34,4� S, 36° 23�03,3� W
08°00�58,7� S, 36° 23�23,3� W
08° 01� 05,1� S, 36° 23� 31,1� W
08° 01' 46,1� S, 36°24' 04,8� W

Nº de Anéis
Construídos

12
8
12
8
9
10

Coordenadas

Logradouro da Costa
Logradouro da Costa
Logradouro da Costa
Impueiras
Impueiras
Serrote Apertado- Jataúba

Localidade

Tabela 06 - Relação dos poços amazonas construídos no Trecho 2 entre setembro/2014 e 
janeiro/2015.
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Figura 33 - Poços Amazonas construídos no Trecho 2, setembro/2014.

Por último, iniciou-se a construção de quatro poços amazonas com 
a forma de 1,5 m da ANE, no Assentamento Baraúnas – município de 
Brejo da Madre de Deus. Mais poços serão construídos no Sítio Baiacos, 
localizado próximo ao Assentamento Baraúnas.

Ord.

1
2
3
4

07°58' 129� S, 36°14' 277� W
07° 58' 162� S, 36° 14' 407� W
07° 58' 334� S, 36° 14' 389� W
07° 58' 141� S, 36° 14' 559� W

Nº de Anéis
Construídos

7
7
7
7

Coordenadas

Assentamento Baraúnas
Assentamento Baraúnas
Assentamento Baraúnas
Assentamento Baraúnas

Localidade

Tabela 07 - Relação dos poços amazonas de 1,5 m de diâmetro construídos em novembro/2014 
e fevereiro/2015.
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7.7 Comentários finais

Os poços amazonas são de extrema importância para as comunida-
des rurais ribeirinhas, pois em períodos de estiagens, normais na região 
semiárida, representam praticamente a única fonte de água nas redon-
dezas de suas localidades. Nas informações hora apresentadas fica evi-
dente que tais comunidades buscam de qualquer forma se abastecer das 
águas armazenadas nas aluviões, construindo poços mediante técnicas 
nem sempre apropriadas, mas utilizadas por gerações.

Mais recentemente, já se observa uma mudança de cultura em re-
lação à construção de poços amazonas, pois cada vez mais vêm sendo 
construídos poços com anéis de concreto. Isso se deve ao barateamento 
dos insumos necessários, à possibilidade de facilitar o processo constru-
tivo e à maior segurança construtiva, além da contribuição técnica de 
diversas organizações não governamentais.

Os anéis de concreto são a técnica mais apropriada na atualidade, 
considerando a facilidade construtiva quando de dispõe de formas, que 
já é possível encontrar em algumas comunidades ou mesmos junto a 
ONGs. No entanto, é importante observar alguns cuidados na constru-
ção: considerar o uso de barras de ferro verticais para garantir a vertica-
lidade e amarração dos anéis; utilizar furos radiais nos anéis de concreto 
distribuídos ao longo da circunferência dos anéis que estão no fundo 
do poço, formando uma zona filtrante que facilite a entrada de água 
lateralmente da aluvião para o poço, uma vez conhecidas as caracterís-
ticas do material da aluvião; e ,principalmente, pensar na estrutura de 
tampa para o poço, de maneira a garantir a proteção sanitária da água 
armazenada.

Cada captação tem influência sobre os poços vizinhos, que captam 
água do mesmo manancial, e é necessário ter uma visão de conjunto da 
água armazenada na aluvião, de modo que o volume armazenado possa 
ser bem gerido por toda a comunidade. Isso envolve até a possibilidade 
de um controle das vazões, principalmente quando a água é utilizada 
para irrigação, a qual, sem planejamento, pode demandar uma quanti-
dade excessiva de água e exaurir o aquífero.
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As tecnologias avançam e as possibilidades, tanto em materiais 
como em equipamentos, estão cada vez mais acessíveis. É necessário 
escolher o tipo de bomba mais adequado a cada situação de uso ou 
características do poço. A decisão depende também da facilidade de 
acesso à energia. Atualmente, já se pode pensar em tecnologias com 
uso de energia solar, em localidades sem acesso à energia elétrica.

É também muito importante que as comunidades ribeirinhas sejam 
envolvidas no processo de construção desses poços, para que possam 
maturar um senso de pertencimento, valorizar os cuidados de manuten-
ção e participar do processo de gestão da água. 
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8.1 Introdução

Este capítulo lança um olhar reflexivo sobre a situação conflituosa 
instaurada no Alto Capibaribe, referente à extração de areia em leito 
seco de rio e seus impactos sobre as condições de acesso e uso da água 
de aluvião1 pelos moradores locais. O ponto de partida é que o conflito 
naquele contexto exige de nós uma abordagem abrangente, visto que 
não se resolve tão somente com o conhecimento técnico e científico, 
nem tampouco com o conhecimento das dinâmicas sociais locais. É 
justamente no entrecruzamento dessas perspectivas, às quais se entre-
laçam também os conhecimentos não científicos, que está o potencial 
desse conflito para aprendizagens fundamentais à educação ambiental 
e científica.

Partimos da concepção de que há muitas possibilidades de apren-
dizados quando somos lançados à aventura de compreender situações 
ambientais reais, sem receio de sermos levados pela relatividade que 
caracteriza o campo das disputas sociais, das lutas políticas e das discus-
sões éticas. Pois é justamente nessa condição que se abrem caminhos 
para enxergamos além da visão normativa sobre o que é certo e errado 
em questões socioambientais, e para exercitar o pensamento crítico so-
bre a realidade com vistas à sua transformação.

1 Sobre o conceito de água de aluvião, consultar o capítulo 1.

Capítulo 8

O Conflito Socioambiental
Sob um Enfoque Educativo

Carmen Roselaine de Oliveira Farias, Thais Karoline Ferreira da Silva,  
Ricardo Augusto Pessoa Braga, Renata Priscila da Silva e Cleópatra Maria do Ó
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Autores como Carvalho (1992) e Layrargues (2003) nos acompa-
nham no percurso de uma educação ambiental crítica, a qual já apren-
deu que, para transformar a realidade, não basta almejar mudanças de 
comportamentos ignorando-se as implicações políticas, como se esti-
véssemos descolados do mundo social. De fato, a ação política contra-
põe-se a uma tendência comportamentalista e normatizadora, pois vai 
ao encontro de novos ideais societários, buscando a conquista e exercí-
cio da cidadania socioambiental.

Também Acselrad (2010) nos orienta na compreensão das ques-
tões problemáticas do debate ambiental. Seus trabalhos nos incitam a 
refletir sobre a maneira como interpretamos os problemas ambientais, 
e a questionar os fins pelos quais frequentemente nos aproximamos dos 
limites ecológicos da natureza. É comum ver, na grande imprensa e no 
debate corrente, as questões ambientais serem simplificadas e reduzidas 
a problemas de ordem econômica ou de escassez de recursos naturais. 
Essa abordagem reducionista dificilmente considera a desigualdade so-
cial que vigora nas condições de acesso aos recursos naturais e na per-
manente disputa entre demandas e usos alternativos.

As desigualdades sociais também se refletem na distribuição dos 
riscos e danos ambientais, que tendem a penalizar os grupos sociais de 
mais baixa renda e certos grupos étnicos, enquanto o desenvolvimento 
econômico e tecnológico beneficia prioritariamente os grupos sociais 
de mais alta renda. Portanto, as injustiças ambientais também fazem 
parte das reflexões inerentes a uma abordagem crítica da educação am-
biental.

Frente a essas considerações, assumimos que a questão ambiental 
não pode se reduzir a um discurso universalista e consensualista, pois 
não se sustenta o argumento da escassez absoluta de recursos naturais, 
independentemente das formas sociais de apropriação e uso. Nem os 
impactos ambientais dos empreendimentos são, de forma alguma, igua-
litários. Portanto, uma abordagem abrangente dessa questão requer 
considerar que em toda realidade social concreta existem sujeitos dis-
tintos, significados culturais diversos, formas de apropriação material 
e simbólica também diversificadas, assim como desigualdades sociais e 
ambientais que se sobrepõem (ACSELRAD, 2010).
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Estamos todos em um mundo de muitos conflitos socioambientais, 
que surgem e se multiplicam colocando em questão a organização da 
nossa sociedade e as formas de conhecimento convencionais. Isso por-
que os conflitos expõem a complexidade das relações entre ciência e 
tecnologia, natureza e economia, consumo e cultura, direito e ética. 

A chamada crise ambiental que enfrentamos é social, ecológica, 
econômica, cultural e política. Uma crise que se expressa no agrava-
mento da degradação ambiental, das injustiças, da biopirataria, do acir-
ramento das disputas pelos recursos naturais indispensáveis à vida, e 
que expõe, principalmente, tensões decorrentes da expansão da produ-
ção sobre uma base material limitada e distribuída pelo planeta segundo 
processos naturais e sociais diferenciados.

O cenário que se vislumbra não é dos melhores. A tendência dos 
conflitos relacionados à questão ambiental indica um futuro tenso. Ri-
beiro (2007) lembra que o uso crescente de alguns recursos naturais os 
tornará raros e cada vez mais estratégicos. Mesmo que se argumente que 
novas tecnologias estão surgindo e que poderiam contribuir para oti-
mizar o uso dos recursos na produção, as escalas de utilização e a lógica 
econômica prevalecente são fundamentalmente predatórios e engen-
dram sempre novos conflitos de ordem social, econômica e política.

No Brasil são várias as tensões ambientais que marcam nossa his-
tória recente. Basta lembrar os conflitos decorrentes do deslocamento 
de populações para a construção de barragens na Amazônia, que deram 
origem à organização do Movimento dos Atingidos por Barragens; ou 
a constante luta dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos para 
manterem suas terras diante da exploração mineral ou de instalações 
de hidrelétricas. O caso da resistência ao projeto de transposição do rio 
São Francisco constitui outro foco de tensão e conflito já conhecido 
internacionalmente.

Em Pernambuco, os conflitos socioambientais compõem um mo-
saico diversificado que se estende desde o Litoral ao Sertão. No Litoral, 
os conflitos são deflagrados por investimentos industriais e turísticos 
que se chocam com interesses de conservação e preservação dos ecos-



204

sistemas, e com as demandas das populações tradicionais, as quais se 
veem excluídas da tomada de decisões. Na Zona da Mata, por sua vez, 
a histórica presença da monocultura da cana-de-açúcar e de ativida-
des agropecuárias e agroindustriais divide espaço com a implantação de 
novos empreendimentos impactantes, como os pólos farmoquímico e 
automotivo (LYRA; BEZERRA; ALBUQUERQUE, 2015).

Por ser um dos estados nordestinos com menor disponibilidade 
hídrica, também se encontra entre aqueles mais marcados por confli-
tos por recursos hídricos. Mesmo nas áreas com maior disponibilidade 
hídrica, como na Região Metropolitana do Recife (RMR), há grandes 
problemas de acesso à água potável: abastecimento precário (intermi-
tência, alto desperdício por perda de água), ausência ou precariedade 
de esgotamento sanitário e superexploração da água subterrânea. Esse 
quadro, contudo, não se restringe à RMR, visto que problemas da mes-
ma natureza são observados na maioria dos centros urbanos do Estado, e 
revelam as consequências inerentes aos modelos vigentes de ocupação 
e desenvolvimento urbano.

No semiárido pernambucano, os conflitos socioambientais ligados 
à água reeditam as controvérsias dos grandes projetos de desenvolvi-
mento. O Sertão do Araripe, por exemplo, convive com intensa mi-
neração da gipsita, no chamado polo gesseiro, a qual acarreta desma-
tamentos, queimadas, erosão dos solos, assoreamento e alteração dos 
recursos hídricos na Região (ARAUJO, 2004)2. Já no Sertão do rio 
Pajeú, Lucena (2015) analisa a eclosão de conflitos socioambientais no 
meio rural, os quais derivam da disputa em torno do acesso à água para 
atender a distintos projetos, o de agricultura familiar e o da avicultura. 

Outros exemplos podem ser destacados na bacia do rio Capibari-
be. No Agreste, mais especificamente no Alto Capibaribe, as cidades 
de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama sustentam uma imensa rede 
de confecção e comércio de roupas3, com uma demanda expressiva de 

2 O polo gesseiro de Pernambuco é responsável por cerca de 90% da produção de gispsita do 
país e estima-se que constitua a principal atividade econômica do Araripe (ARAUJO, 2004).
3 Segundo o SEBRAE (2013), em Santa Cruz do Capibaribe foi inaugurado em 2006 o Moda 
Center, o maior shopping atacadista de confecções da América Latina, composto por quase 
10.000 boxes e 707 lojas, numa área coberta de 120.000 metros quadrados.
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água. Muitas dessas indústrias captam a água diretamente do rio Capi-
baribe por meio de pequenos barramentos. Ao mesmo tempo, despejam 
os efluentes industriais não tratados diretamente nos rios, comprome-
tendo gravemente a qualidade de suas águas. Como a região Agreste 
é sujeita à semiaridez e ao déficit hídrico, são comuns os conflitos que 
envolvem grupos sociais afetados pelos efeitos negativos da expansão 
econômica (BRAGA et al. 2015).

Nessa mesma região, na área que se estende da nascente mais dis-
tante do rio Capibaribe, em Poção, até o riacho Arapuá, em Santa Cruz 
do Capibaribe, desenrola-se um conflito em torno da exploração de 
águas e areias no leito do rio, o qual será melhor detalhado no próximo 
tópico. Neste caso, a disputa pelos recursos ambientais (água e areia) 
não deriva da implantação de um grande empreendimento ou projeto 
de desenvolvimento, mas de duas atividades tradicionais na região: a 
exploração de água para diversas finalidades e a exploração da areia 
do leito dos rios para a construção civil. Trata-se, portanto, de práticas 
sociais difusas, não regulamentadas, em um contexto no qual o próprio 
Estado costuma ter pouca presença e efetividade.

Esse conflito socioambiental, que aqui chamaremos de Águas 
e Areias, produziu, para todos que participaram do Projeto Águas de 
Areias, várias reflexões e aprendizagens, que poderão ser transpostas 
para outros contextos educativos, especialmente às escolas que aceitam 
o desafio de oferecer uma educação pautada em questões locais e orien-
tada para valores sociais de cidadania socioambiental. 

8.2 Águas e areias: narrativa de um conflito socioambiental

Quando chegamos na região do Alto Capibaribe para trabalhar 
com os professores e educadores era início de 2012, durante uma ação 
de extensão para formação continuada com foco em práticas de educa-
ção socioambiental na bacia do rio Capibaribe4. Estavam lá reunidas 

4 Essa ação refere-se ao Programa Capivara de Educação Socioambiental na Bacia do Capiba-
ribe, com apoio do MEC através do Programa de Extensão Universitária (PROEXT/2012). A 
equipe a que nos referimos neste parágrafo era constituída por um grupo de aproximadamente 
15 pessoas, entre as quais estavam os autores deste capítulo.
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pessoas de três municípios5, professores do ensino fundamental, do en-
sino médio, gestores educacionais, membros do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Capibaribe (COBH Capibaribe) e lideranças comunitárias. 
Nossa equipe era constituída de professores universitários, estudantes 
de graduação e pós-graduação, alguns dos quais também eram integran-
tes da Associação Águas do Nordeste. Foi nessa oportunidade que nos 
aproximamos e, posteriormente, abraçamos a causa da conservação das 
águas de aluvião na região, ajudando a configurar a natureza socioam-
biental de uma problemática que passamos a conhecer.

Do grupo de trabalho fazia parte uma educadora ambiental, proprie-
tária de um sítio da região diferenciado, por possuir uma área conserva-
da de vegetação de caatinga. Ela e sua família6, com quem convivemos 
por dois anos, trouxeram ao nosso conhecimento uma problemática 
instigante, já conflituosa, que apresentava naquele momento o perfil de 
uma briga de vizinhos.

Em termos muito gerais, o que se observava à distância, era a pre-
sença de máquinas pesadas, como retroescavadeiras e draga, que esca-
vavam a superfície arenosa do leito do rio Capibaribe, na porção que 
atravessava aquela propriedade. Seus proprietários, visivelmente con-
trariados, nos informavam que aquela exploração de areia, da manei-
ra intensiva e agressiva como era feita, se opunha aos interesses con-
servacionistas e educacionais a que se dirigiam todos os seus esforços. 
Contudo, naquele momento, lutavam com as ferramentas do direito de 
propriedade e posse e buscavam na justiça a ordem contra a violação 
de seu direito.

A exploração minerária no leito do rio intermitente fez aparecer 
aquilo que a areia, por muito tempo, mantinha escondida: a água. No 
Alto Capibaribe, os leitos de rios costumam ficar por muitos meses sem 
água aparente e, por isso, são injustamente apelidados de rios secos. O 
surgimento do espelho d’água não deixava de ser um espetáculo sur-

5 Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte e Brejo da Madre de Deus.
6  A família proprietária deste sítio gentilmente nos recebeu para trabalhos de pesquisa e 
extensão, tornando-se uma das principais parceiras dos nossos projetos no Alto Capibaribe, 
motivo pelo qual a agradecemos.
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preendente naquela terra quente e semiárida. Nas crateras escavadas 
formavam-se piscinas translúcidas e convidativas ao saudoso banho de 
rio. Para quem era da região, representavam o sonho de um mergulho 
no Capibaribe; para quem era de fora, a oportunidade de nadar em um 
Capibaribe limpo. Naquele ano, inúmeros visitantes frequentaram o sí-
tio para admirar as águas limpas do Capibaribe e fotografavam-se tendo 
por fundo a natureza revirada (Figura 1 e 2).

Figura 1- Banho de rio de estudantes. Foto: Arnaldo Vitorino.

Figura 2- Detalhe da retroescavadeira e dos montes de areia 
no leito do rio. Foto: Arnaldo Vitorino.
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Não tardou para percebermos que não se tratava de um conflito 
passível de ser solucionado no terreno do direito privado. Ao contrário, 
logo percebemos que o problema era de direito ambiental, pois estava 
em questão a integridade do ambiente, seu equilíbrio e o que passamos 
a chamar de sustentabilidade hídrica das populações difusas. Segundo Bra-
ga et al. (2015):

[...] em decorrência da mineração mecanizada da areia 
surgem lagoas na dimensão das cavas criadas, com espe-
lho d’água que lembra um rio caudaloso e largo, aparen-
temente rejuvenescido. Logo em seguida, porém, o sol e 
o vento se encarregam de levar as águas por evaporação, 
deixando no fundo da cratera escavada apenas a rocha 
cristalina e, por vezes alguma água empoçada. Esta se 
torna imprestável, devido à proliferação de algas, inclusi-
ve das cianobactérias, que produzem temíveis substâncias 
tóxicas (BRAGA et al., 2015, p. 58)

O problema colocado, portanto, era fundamentalmente de natu-
reza socioambiental. Começaram, então, a surgir muitas perguntas, tais 
como: quem está tirando areia? Quanta areia está sendo retirada? Que 
impactos a extração de areia no leito do rio seco pode causar? O que 
acontece com a água depois que a areia é retirada? A lei permite que 
se extraia essa areia? Essas e outras questões eram feita por nossos in-
terlocutores, e a estes não conseguíamos dar respostas claras e certeiras, 
ainda que fôssemos reiteradamente solicitados a fazê-lo. A presença de 
pesquisadores da universidade na região, pousados justamente na zona 
rural do município7, atiçava a expectativa de uma resposta da ciência 
aos problemas locais.

7 A configuração da problemática socioambiental referente à extração da areia no leito seco 
do rio Capibaribe levou a equipe coordenadora do Programa Capivara a elaborar o Projeto 
Águas de Areias, aprovado em 2013, pela Petrobras através do Programa Petrobras Socioam-
biental. No período de vigência do projeto, a Sede funcionou no Km 20 da PE 160, zona rural 
do município de Santa Cruz do Capibaribe.
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Perguntas e expectativas desencadearam uma atitude investiga-
tiva – inicialmente pouco estruturada nas formas usuais de produção 
científica do conhecimento, e muito mais guiada pela intuição e pela 
experiência – que nos conduziu a questionar o que acontecia diante dos 
nossos olhos e a buscar respostas. O conhecimento local, normalmente 
alijado dos processos formais de produção da ciência e da tecnologia 
contemporâneas, era o que poderia nos oferecer mais elementos para 
incursões investigativas. Foi através de conversas informais, mas tam-
bém de reuniões planejadas e encontros intencionais com lideranças 
locais, que se obtiveram relatos esclarecedores sobre a relação até então 
suposta entre a extração de areia e a conservação da água de aluvião8.

Pode-se associar este percurso ao que Flickinger (1994) relata, a 
respeito da chegada de um grupo de pesquisadores da sua universidade 
a uma pequena região da Alemanha, que enfrentava desde o início dos 
anos 1980 uma série de problemas de contaminação da água e do solo, 
e para os quais não se encontravam explicações racionais.

Diante disso, os pesquisadores se lançaram em outro caminho 
para poder compreender os fatos. Ao invés de recorrer aos tradicionais 
instrumentos de pesquisa analítico-experimentais, os cientistas esco-
lheram um procedimento pouco comum: começaram a frequentar os 
lugares de encontro da população, inteirando-se gradativamente das 
preocupações e histórias da região.

A atitude de buscar diferentes caminhos para compreender situ-
ações pouco conhecidas implica também lidar com aspectos aos quais 
não estamos habituados, de tão acostumados a dialogar exclusivamente 
entre pares e a nos fecharmo-nos nas caixas das disciplinas acadêmicas. 
Embora nossas experiências profissionais fossem assentadas em áreas de 
fronteira por serem frequentemente associadas às questões ambientais, 
ainda assim, o caso específico nos fez deparar com questões às quais não 
conseguíamos responder com as ferramentas da ciência e, tampouco, da 

8 Um produto desse trabalho de aproximação com as expressões da população local, próxima 
ao conflito acompanhado, pode ser visto no vídeo ‘Areia ou Água?’ produzido por Braga e 
Fieza (2013). 
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tecnologia ou dos estudos sociais. Eram questões formadas no entrecru-
zamento de tudo isso, que nos remetiam a uma reflexão relacional, mais 
ou menos como a que segue:

Com efeito, pode-se aceitar e reforçar a estrutura binária 
que se tornou “normal” entre natureza e cultura, fato 
e política, ciência e sociedade, ou, ao contrário, tratar 
do tecido que interliga as naturezas e as culturas. No 
entanto, apesar de nos defrontarmos diariamente com 
“objetos híbridos” – nem puramente objetos de ciência, 
nem puramente objetos de política (LATOUR, 1994, 
2004) – nossos arcabouços de conhecimento, sobretudo 
aqueles que constituem o meio escolar, não sustentam 
possibilidades concretas de se lidar com essas redes de re-
lações sem recorrer a reducionismos. De fato, a cultura 
na qual estamos imersos sempre nos ensinou a separar os 
conhecimentos exatos do exercício do poder, assim como 
a natureza da cultura. Dessa forma, optar por um modo 
de compreender o nosso mundo a partir de novas “len-
tes”, de uma perspectiva que considere a complexidade 
dos fenômenos e suas inter-relações, exigiria tanto uma 
visão crítica dos nossos “modelos” epistemológicos, me-
todológicos, investigativos e didáticos, quanto à possibili-
dade de se tomar caminhos que apontem, inclusive, para 
a construção de novas subjetividades e intersubjetividades 
(FARIAS; BAROLLI, 2013, p.1137).

O reconhecimento da natureza socioambiental da questão foi o 
primeiro passo. Depois era necessário estabelecer diálogos entre pesso-
as, tipos de conhecimentos e instituições, buscando construir pontes e 
instrumentos para compreender o contexto, as inter-relações e a com-
plexidade dos fenômenos. Estávamos convencidos de que os modelos 
interpretativos e as regras geralmente utilizadas em situações aparen-
temente idênticas (dragagem em leitos de rios, mineração de areia e 
impactos socioambientais) não nos serviriam. Pelo contrário, era justa-
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mente a utilização de modelos triviais e regras gerais que impediam aos 
agentes do poder público, quando acionados, de enxergar que o caso 
exigia um olhar compreensivo. Mais de uma vez, motivados por de-
núncias de pessoas da comunidade, fiscais do Estado estiveram na área 
com a responsabilidade de dar um parecer com base em conhecimento 
in loco. Nessas oportunidades, ficava patente a limitação das “lentes” 
através das quais analisavam o que viam, seja porque não atribuíam sig-
nificativo potencial de degradação à atividade de mineração; seja por-
que utilizavam critérios importados de outros contextos da prática de 
mineração (como os dos rios perenes, por exemplo); ou mesmo porque 
não percebiam as relações, que depois se tornaram nítidas, entre água e 
areia no contexto do leito seco. Em outro momento, afirmamos que:

A água, sob o sol e o vento, é eliminada rapidamente, 
inviabilizando-se não só o seu uso em curto prazo, mas 
também a possibilidade de armazenamentos futuros, já 
que esses mantos de areia funcionam como grandes cis-
ternas naturais. Nas próximas chuvas, as águas já não 
terão como se infiltrar e ficar guardadas, portanto não 
estará disponível ao morador rural do semiárido, que terá 
de enfrentar os novos e previsíveis momentos críticos de 
estiagem (BRAGA et al., 2015, p. 57).

A percepção de que a areia acumulada no leito do rio seco fun-
ciona como uma cisterna natural já era um entendimento presente no 
cotidiano das famílias agricultoras que vivem próximas ao Capibari-
be. A experiência de vida no semiárido lhes ensinou há muito tempo 
que uma das poucas alternativas para se obter água durante grandes 
estiagens é cavar um buraco na areia do leito seco do rio e ali fazer a 
coleta. Outra forma é a construção de poços amazonas no leito do rio9. 
Esses são “cacimbões redondos de paredes espessas feitas em alvenaria, 
fincados na areia e capazes de resistir às enxurradas anuais. Mais recen-
temente, têm sido usados anéis de concreto e bombas hidráulicas fixas 
para a captação da água” (BRAGA et al., 2015, p. 55)

9 No Capítulo 7 há mais informações sobre métodos construtivos de poços.
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Essas tecnologias no contexto em que foram desenvolvidas decor-
rem de uma longa história de observação e interação com a natureza 
do semiárido por aqueles que vivem próximos às margens de rios ou 
riachos, apesar dos extensos períodos de estiagens. As populações di-
fusas da zona rural acostumaram-se a buscar em cacimbas e cacimbões 
a água que usam para o gasto, irrigação ou dessedentação de animais, 
quando não encontram mais água disponível nas barragens e barreiros. 
As areias que sustentam essas cacimbas e cacimbões são decorrência 
de milhares de anos da erosão do solo raso e pedregoso do Sertão e, de 
tempos em tempos, são carreadas por enxurradas, depositando-se nos 
leitos de rios e riachos. No entanto,

Depois que as enxurradas desaparecem, aquele rio cau-
daloso e alegre de algumas semanas volta a ficar seco e si-
lencioso. A areia do leito, porém esconde parte das águas 
em seus poros, dificultando sua ida para o mar. Desse 
fenômeno é que possibilita, em plena seca, famílias se 
abastecendo, gado bebendo água, agricultura subsistindo 
e o homem rural continuando a viver. (BRAGA et al., 
2015, p. 57).

A relação entre água e areia, então, começa a ficar mais bem esta-
belecida no cenário do Semiárido. A conservação da água, fundamen-
tal para a subsistência das famílias da zona rural que a acessa por meio 
de cacimbas e cacimbões, depende da presença da areia de aluvião. Ou 
seja, sem areia não há água, pelo menos não em condições para os usos 
gerais da população rural.

É interessante observar que esta inusitada relação, embora bem 
conhecida pelos moradores locais, não constituía um entendimento so-
cialmente compartilhado. Ao contrário, tornou-se objeto de acirrados 
debates até vir a se tornar, como de fato se tornou, questão de política 
pública. Esses debates foram marcados por tensões e disputas em torno 
de argumentos que, em última análise, remetem ao clássico conflito 
entre, por um lado, o que se pode chamar genericamente de “desen-
volvimento” da região e, por outro lado, a sustentabilidade hídrica de 
populações rurais difusas e de pequenos aglomerados urbanos.
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É importante dizer que, naquela região, a exploração da areia, assim 
como a da água, é tradicionalmente realizada em leitos de rios intermi-
tentes. Historicamente, as areias serviram somente às edificações locais 
e construções de cisternas, sem provocar conflitos. É que a retirada em 
outros tempos acontecia de forma artesanal, sem uso de maquinários 
pesados, e permitia que a areia fosse gradativamente recomposta a cada 
nova chuva forte. Mais recentemente, era uma situação completamente 
diferente que desencadeava o conflito. Tratava-se, de fato, de enfrentar 
a demanda por água em um período de seca que se arrastava por quatro 
anos e, ao mesmo tempo, à intensa demanda por areia para atender às 
necessidades da construção civil, nas cidades que crescem em razão do 
desenvolvimento econômico. O cenário que se formava, então, era de 
grande impacto socioambiental para as populações usuárias das águas 
de aluvião, ribeirinhos do Capibaribe e de seus afluentes.

A atividade minerária com fins comerciais não encontrava, contu-
do, uma oposição contundente nas áreas em que ocorria. Ao visitar as 
localidades rurais e urbanas, podia-se perceber o desagrado e a convic-
ção de que havia problemas relacionados à água e à areia, mas o assun-
to representava um tabu, devido ao poder dos chamados “areeiros” na 
região. Os “areeiros” designam pessoas que exploram comercialmente 
a areia, permitem mediante pagamento a entrada na sua propriedade 
para o fim da extração, e também daqueles que os amparam tecnica-
mente, como geólogos e outros especialistas.

Concordamos com Acselrad (2010) que os conflitos socioambien-
tais expõem uma dimensão contestatória frente à apropriação do espa-
ço e dos recursos naturais. Segundo o autor, esses conflitos:

[...] eclodem quando a legitimidade de certas formas de 
apropriação do espaço é contestada sob a alegação da 
ocorrência de efeitos interativos indesejados de uma práti-
ca espacial sobre outras. Denuncia-se, assim, a ausência 
ou a quebra de compatibilidade entre certas práticas es-
paciais, colocando-se em questão a forma de distribuição 
do poder sobre os recursos do território. Uma particula-
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ridade: os meios predominantes de transmissão dos efei-
tos indesejáveis de certas práticas espaciais sobre outras 
caracterizam-se por seu caráter não mercantil - espaços 
de uso comum como os corpos hídricos, a atmosfera, os 
sistemas vivos, o espaço acústico etc. (ACSELRAD, 
2010, p.2-3)

A passagem da percepção de um problema para a configuração de 
um conflito socioambiental também levou à discussão sobre a impossibi-
lidade de seu enfrentamento no contexto local, em vista das assimetrias 
de poder, e a deflagração de um debate em outras instâncias de decisão. 
Em razão disso, a questão foi levada ao Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Capibaribe, fórum apropriado para discussões dessa natureza no 
contexto da bacia. A problemática e o conflito foram apresentados à 
plenária do Comitê e este recorreu à instância com atribuições norma-
tizadoras em matéria ambiental no estado de Pernambuco, o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), que a partir da criação de 
um Grupo de Trabalho (GT) específico para este fim, do qual partici-
param representantes da sociedade civil, dos setores produtivos, e dos 
órgãos de controle, formulou uma minuta de resolução, posteriormente 
aprovada pelo próprio CONSEMA (Resolução 01/2013):

Em decorrência de solicitação formulada pelo Comitê da 
Bacia do Rio Capibaribe (COBH Capibaribe, 2012 b), 
o Conselho Estadual de Meio Ambiente criou Grupo de 
Trabalho para analisar o conflito e, baseado nas conclu-
sões do GT, aprovou resolução (CONSEMA, 2013) 
que prioriza a conservação e o uso da água em leito seco 
de rios intermitentes e estabelece limites à exploração da 
areia nesses ambientes, sendo um deles a proibição da mi-
neração próxima aos tradicionais cacimbões e abaixo do 
nível freático, o que inviabiliza por completo o uso de dra-
gas e a prática devastadora, como vinha acontecendo.
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A Resolução 01/2013 do CONSEMA estabelece nor-
mas e procedimentos para o licenciamento ambiental da 
exploração de areia e argila em leitos secos de rios inter-
mitentes no Estado de Pernambuco.

A nova norma exige que a exploração em leito de rios 
intermitentes seja precedida de pesquisa através de ma-
lha de sondagem, de licença ambiental e de outorga dos 
recursos hídricos. Além disso, veda qualquer exploração 
de aluviões em local onde exista alguma intervenção para 
uso das águas superficiais: barragens, açudes, barreiros e 
correlatos; ou de águas subterrâneas: barragens subterrâ-
neas, poços amazonas ou em locais em que exista alguma 
cultura agrícola, quer temporária, quer permanente.

Outro aspecto importante, é que a exploração das aluvi-
ões não poderá exceder em 50% (cinquenta por cento) da 
espessura do depósito aluvial e não poderá ser executada 
sob a superfície freática do aquífero aluvial... (BRAGA 
et al, 2014, p.8)

A criação da norma, no entanto, teve pouco alcance nos muni-
cípios do Semiárido pernambucano: não estancou a extração de areia 
ilegal, nem garantiu acesso e uso prioritário da água de aluvião para as 
populações rurais difusas ao longo do seu percurso. Gerou efeitos so-
mente nos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e de Brejo da Madre 
de Deus. Nos meses seguintes à aprovação da Resolução CONSEMA 
01/2013, enquanto ainda acompanhávamos aquelas populações, tive-
mos frequentemente notícias de novas ilegalidades que demandaram 
denúncias aos poderes públicos, vindas de municípios vizinhos.

De fato, uma norma ou lei pode ser facilmente ignorada se não 
houver na sociedade grupos organizados de cidadãos e instituições que 
garantam o exercício dos direitos coletivos e difusos, bem como pro-
fissionais imparciais e com competência técnica e política na gestão 
dos recursos hídricos. Além dos instrumentos legais, institucionais e 
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dos conhecimentos científicos e técnicos, é preciso fomentar processos 
sociais que conduzam ao empoderamento dos grupos sociais locais, com 
vistas à participação pública em matéria de ambiente e água. De acordo 
com Layrargues (2000):

Se existem sujeitos mais atingidos do que outros e que não 
necessariamente compartilham do mesmo ideário sociocul-
tural e político, ou do mesmo perfil econômico, configu-
rando, assim, uma relação assimétrica de poder, torna-se 
necessário investigar quais são os atores sociais envolvidos 
com o problema, para a seguir identificar aqueles que de-
sejam alterar a situação daqueles que não querem. Dessa 
forma, trata-se a questão do uso dos recursos naturais 
não mais sob uma ótica unidimensional, focalizando-se 
seus aspectos ecológicos, e sim interdisciplinarmente. Os 
conflitos socioambientais são, em síntese, conflitos sociais 
cujo objeto são elementos da natureza e que expressam re-
lações de tensão entre interesses coletivos/espaços públicos 
x interesses privados/tentativas de apropriação de espaços 
públicos (LAYRARGUES, 2000, p.16-17).

Vistos desse ângulo, os conflitos favorecem o entendimento das 
questões socioambientais na sua interface ecológica e política, e contri-
buem para que se perceba na prática a importância de se construir con-
dições para um processo mais complexo de produção de conhecimen-
tos, que seja capaz de apreender as distintas percepções das questões 
ambientais (causas dos problemas, desigualdades no desenvolvimento, 
distribuição social dos custos ecológicos) e as suas demandas diferencia-
das de conhecimentos teóricos e práticos.

Por essa perspectiva, para além da abordagem das ciências natu-
rais e tecnológicas, o conflito nos defronta com outros sentidos sociais 
atribuídos à natureza, justamente aqueles que foram historicamente 
jogados à margem dos processos formais de conhecimento e que hoje 
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reaparecem como fundamentais para uma reapropriação social da natu-
reza10. Assim, para avançar na compreensão da problemática em foco, 
foi preciso ir além dos conhecidos caminhos da ciência que se isola 
em departamentos universitários, para fazer o caminho em direção aos 
significados presentes na vida das pessoas que habitam a região, na pers-
pectiva de um diálogo de saberes (LEFF, 2011).

8.3 Sem areia não tem água: as pessoas do lugar e suas  
perspectivas11

Na linha da narrativa apresentada, vale somar algumas impressões 
sobre o que podemos chamar de perspectivas das populações locais sobre 
o lugar em que vivem às margens do leito seco do rio Capibaribe e seus 
afluentes e a relação dessas pessoas com a água e a areia. Não queremos 
com isso oferecer um retrato das concepções populares sobre esse tema 
tão vasto e tão cheio de meandros, nem tampouco construir uma repre-

10 De acordo com Leff (2011): “Isso significa que os conflitos ambientais não serão resolvidos 
pelo poder científico da economia ou da ecologia, senão através de sentidos existenciais, de 
valores culturais e de estilos de desenvolvimento diferenciados, nos quais a exploração, a 
conservação ou o uso sustentável dos recursos dependem dos significados sociais atribuídos à 
natureza. O ambiente não é só um objeto complexo a ser controlado por meios mais eficazes, 
senão também um co-relato de processos significativos que mobilizam osagentes sociais para 
tomar posição frente à posse e ao usufruto da natureza. O conflito ambiental está marcado por 
interesses pela apropriação da natureza como fonte de riqueza e suporte de práticas produtivas. 
Nesses processos, os conhecimentos e os saberes jogam um papel instrumental ao potenciar 
a apropriação econômica da natureza; mas também jogam como saberes que forjam sentidos 
e que mobilizam a ação com valores não mercantis e para fins não materiais nem utilitários” 
(LEFF, 2011, p.318-319).
11 Esse tópico foi construído a partir de 10 entrevistas feitas com moradores de localidades 
próximas ao leito seco do rio Capibaribe, algumas das quais estiveram envolvidas com a 
extração de areia. Os entrevistados são agricultores, agricultoras, donas de casa, líderes comu-
nitários, entre os quais estão representantes em conselhos e sindicatos, com idades, em geral, 
entre 45 e 75 anos. Essas entrevistas foram realizadas no ano de 2014 e analisadas em dois 
trabalhos de conclusão de curso (TCC) apresentados ao Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas da UFRPE (SILVA, 2015 e Do Ó, 2014)
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sentação das visões presentes em uma região sócio e biodiversa12, mas 
apenas contribuir para um cenário de questões socioambientais, que 
tem entre seus principais elementos pessoas reais que vivem e subsistem 
da inter-relação com a natureza do Alto Capibaribe.

Sobreviventes das intempéries e do próprio conflito, a população ru-
ral do Alto Capibaribe lida diariamente com a escassez dos recursos hídri-
cos, mas construiu ao longo do tempo uma cultura de forte ligação com a 
natureza, sendo capaz de utilizá-la em sua convivência com o Semiárido, 
o que denota a forte relação com o lugar. Reconhecendo suas experiên-
cias, crenças e valores de populações locais, somos capazes de compreen-
der melhor os aspectos que ligam a comunidade ao seu meio, assim como 
as demandas de poder que têm por consequência injustiças e conflitos 
socioambientais (FOLCHI, 2001; COSENZA; MARTINS, 2012).

Agricultores, líderes comunitários, costureiras13 têm em comum 
sua ligação, por razões de sobrevivência, com as águas do leito do rio. 
Por isso, muitas das suas tradições e histórias são contadas fazendo-se 
referência ao Capibaribe, e decorrem de uma vida em contato direto 
com a natureza do lugar. A observação atenciosa da fauna e da flora, 
bem como as histórias e experiências locais ajudam a interpretar os 
sinais que o meio oferece, sendo utilizadas, por exemplo, na predição 
do tempo por muitos moradores da zona rural. Formigas, caranguejeiras, 
rouxinóis e quero-queros agindo como um tarô sem cartas, e apenas 
com seu comportamento, são capazes de fornecer indícios da chegada 
das chuvas (SILVA, 2015). Em nossas inserções de campo, tivemos a 
oportunidade de conhecer o senhor Souza14, dono de uma propriedade 
próxima ao leito do rio, e criador de ovinos na região, que nos contou:

12 Como se pode depreender do capítulo 1, o Alto Capibaribe não é uma região homogênea, 
ainda que enfrente problemas similares. Sua geografia física e humana é diversa, composta por 
brejos de altitude e caatingas, o que tem influência sobre a formação social atual.
13 Como mencionado anteriormente, hoje a costura faz parte da realidade de muitas famílias 
com as quais trabalhamos, haja vista o imenso crescimento que teve nos últimos anos a indús-
tria da confecção na região. Em função dela, muitos agricultores e pecuaristas deixaram suas 
atividades produtivas na terra. 
14 Os nomes atribuídos ao longo do texto são fictícios para preservar a identidade dos entrevis-
tados.
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Eu vejo muito assim, formiga quando ela tá se mudando, 
a caranguejeira quando ela tá atravessando uma estra-
da, já sabe que é período que vem chuva. Você vê uma 
caranguejeira, eu mesmo desvio, não mato, ela já está 
indicando que chuva tá chegando (Souza).

Há inúmeras histórias locais que revelam uma tradição em pre-
ver as chuvas ou anunciar a escassez de água. Algumas dessas histórias 
têm um claro sentido moral, como, por exemplo, a que nos foi contada 
sobre certo senhor, morador da região, que tendo seu poço cavado em 
um ponto muito bem servido de água, negou-se a atender a vizinhos 
que necessitavam desse bem, vindo o seu poço a secar como castigo. A 
avareza diante da água é uma postura socialmente reprovada.

Ouvimos também muito a respeito dos anos de três e anos de qua-
tro, crença que pouco guardava em comum com cálculos meteorológi-
cos, mas sim com experiências construídas ao longo de décadas: Olhe, 
ano ímpar não presta, ano par é bom, nos disse Dona Leda com um sem-
blante um pouco incrédulo, afinal, passávamos por um período intenso 
de seca em pleno ano par (2014). Esse mesmo sentimento foi sentido 
por Dona Iraci, nascida e criada na região, que aos seus 71 anos nos 
relatava sobre os últimos anos:

Ano de três é fraco de inverno, ano de quatro é bom de 
inverno, mas esse ano (2014) foi negativo, foi, esse ano 
foi negativo viu. 2012 foi fraco demais, não teve inverno. 
2012 de jeito nenhum aqui, não choveu nada, 2012 nem 
rama fez. Aí 2013, no mês de maio, começou a chover, 
não fez muita água, mas fez pasto pro bicho. E esse 2014 
também, as águas são poucas, mas tem um pastinho, 
pouco, mas tem. Agora 2012 não teve, nem rama fez, 
assim ó... as caatingas, como se fala, as madeiras morreu 
no mato, da seca tão grande, foi a seca dos últimos 50 
anos mais forte que se viu, foi essa de 2012, aí veio 2012 
sem chuva e os outros com chuva pouca (D. Iraci).
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Historicamente, o rio Capibaribe é lembrado na região com entu-
siasmo. Ele era conhecido como um local de encontros, passeios, uma 
verdadeira praia de água doce. Suas enxurradas também estão guarda-
das na memória, pois invadiam as casas abastecendo-as. Os tempos de 
cheias, quando o rio corria, relembram fartura e produtividade esperadas 
todos os anos. Entretanto, as secas apareciam em determinados perío-
dos, modificando a paisagem, o modo de vida e a economia da região:

Antigamente era melhor porque tinha muita areia, o rio, 
o pessoal não vendia tanta areia, água, era bem melhor, 
tinha poço pra gente tomar banho, tinha bastante água e 
água limpinha, o pessoal pescava né, quem gosta de pes-
car, mas hoje em dia é muito diferente. Quando dava en-
chente era muito bom, vinha gente de todo canto de Santa 
Cruz tomar banho aqui no rio, era bonito viu. Esse rio 
tinha cada banco de areia, aquela areia bem alvinha, bem 
‘boinha’, mas o pessoal vendeu a areia melhor que tinha, 
deixaram só os barros (D. Leda).

Contudo, nos últimos tempos, o acesso aos recursos hídricos é sem-
pre mais limitado, e isso contribui para o surgimento de conflitos pelo 
uso da água e areia, provocados por interesses individuais e coletivos, 
como esse que acompanhamos. Os conflitos, nesses casos, frequente-
mente decorrem de usos que levam à degradação ambiental (BERLIN-
CK et al, 2003).

O leito seco impõe suas dificuldades que são enfrentadas pelo em-
prego de tecnologias alternativas desenvolvidas pela população para 
captação de água, principalmente nos períodos de seca. Por todo lei-
to são visíveis cacimbas, cacimbões, barragens, cisternas, que revelam 
como a população interage com seu meio, modificando-o para atender 
a suas demandas. Gilmar, outro morador local, nos conta sobre seus 
meios de obter o acesso à água:
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A gente cava os poços e subtrai ela. Tenho um cacimbão 
e a gente fez um poço protegido de parede e cobriu com 
uma laje, para quando o rio vier na enchente não entupir o 
poço mais. Aí todo tempo ele tá protegido da enchente, né? 
E não cria lodo, não cria, não entra bicho, não cai dentro, 
por que tem uma laje e tem uma tampa (Gilmar).

De um modo geral, são muitos os usos da água captada na aluvião, 
dependendo da qualidade que apresenta. A água boa, aquela que é doce, 
é destinada à higiene e alimentação; a água ruim, aquela que nem água 
da praia, salgada ou salobra, é usada na agricultura, para matar a sede 
dos animais ou como água de gasto15 .

As mudanças na qualidade e quantidade da água são percebidas 
pela população, que aponta a extração da areia no leito do rio como 
uma das causas. Como já mencionado, a areia age como um filtro prote-
tor da água subterrânea, evitando a perda por evaporação, a concentra-
ção de sais e a proliferação de algas. Com a mecanização da extração, as 
pessoas passaram a racionalizar as relações existentes entre água e areia 
de aluvião, e a alimentar um discurso favorável à manutenção da areia, 
para assegurar a qualidade da água; no dizer popular local: sem areia não 
tem água.

Todavia, não podemos generalizar essa forma de pensamento, visto 
que alguns moradores, como Souza, sentem a necessidade de compro-
vação dos aspectos negativos da extração, pois acreditam que ela não 
tem influência direta na vazão das águas do rio. Pelo contrário poderia 
ajudar como ele mesmo fala:

Em época de seca as pessoas procuram um culpado para 
culpar, sempre alguém tem que ser o culpado por faltar 
água. Um cara que tirou areia do rio, ele é o vilão por 
conta de tirar areia do rio, eu discordo. Eu não concordo 
que tire tanta areia, mas eu discordo que.... Eu acho que 

15 Água utilizada para os serviços domésticos: lavar louças, piso, roupas.
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a gente.... Até ajuda no caso lá do Palmares, daquela 
região lá que a cheia acabou com tudo, só o que passava 
na televisão era questão de que você tem que drenar, tem 
que tirar as areias para a água correr, fluir, se não invade 
as casas e vai destruindo, até que fizeram aquelas barra-
gens para conter as águas se um dia voltar.... É deixar o 
leito do rio livre.

Então se você me disser um argumento que tirar areia é 
ruim, aí eu passo a dizer no outro dia ‘olhe, tirar areia é 
ruim’, agora na minha concepção ainda não é ruim, é 
bom, porque você tá deixando o rio livre, você tá facili-
tando (Souza).

Em nossa trajetória, encontramos moradores que também defen-
dem a atividade. Esses costumam permitir, mediante pagamento, a en-
trada de máquinas em suas terras para a extração da areia no leito seco 
de rio; ou, quando são proprietários dos equipamentos, extraem e ven-
dem a areia atendendo aos interesses da construção civil nos centros 
urbanos da região. Ouvimos falar ainda que a areia do Alto Capibaribe 
teria também destinos mais distantes, como Recife ou mesmo cidades 
da Paraíba16. Contudo, é impossível deixar de reconhecer que esse co-
mércio representa uma fonte de renda, especialmente quando as opções 
de subsistência baseadas na agricultura e na pecuária se apresentam 
muito prejudicadas em razão da escassez da água.

Outros defendem a retirada da areia para um fim considerado de 
maior valor, como a construção de cisternas para o armazenamento de 
água da chuva para uso durante os períodos de estiagem (DO Ó, 2014; 
SILVA, 2015). Essa motivação de natureza social aparece no discurso 
de Lucas: na minha propriedade eu devo ter tirado uns 10 ou 15, 10 % da 
areia. Eu tiro só para as cisternas.

As diferentes formas de compreender e de se relacionar com o en-
torno e seus recursos, refletem-se nos diferentes modos de apropriação, 

16 Sabe-se que nem todos responsáveis pela extração da areia são moradores locais, porém 
esses não participaram dessa pesquisa.
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uso e significação do território. Essas diferenças, sejam elas de natureza 
material ou simbólica, entre grupos com posições sociais também dife-
rentes, são responsáveis pelas externalidades ambientais das diversas 
atividades e pelos embates entre representações e discursos dos atores 
envolvidos. (ZHOURI; LASCHESFKI, 2010).

Evidentemente, quando falamos da população local não fazemos 
referência a um bloco homogêneo de pensamento e ação. Pelo contrá-
rio, nossa inserção em campo mostrou que há visões divergentes entre 
os moradores e até mesmo opostas, e isso deve dificultar bastante os 
processos organizativos populares.

No entanto, cabe notar que é da população local que vieram dis-
cursos de questionamento dos efeitos indesejados e contraditórios da 
atividade minerária; bem como atitudes de valorização de outro direi-
to, tão importante quanto o do desenvolvimento econômico, que é o 
direito à água. A luta dos ribeirinhos pela água da aluvião contempla, 
assim, o significado atribuído à água como bem indispensável à vida, 
mas também seu significado cultural, na medida em que torna possível 
a continuidade de suas tradições no contexto de semiaridez.

É nessa direção que a população inserida no cenário das decisões 
políticas percebe a importância da Resolução 01/2013. Segundo Gil-
mar, morador que combate a extração:

Bom seria que não tirasse, mas o outro lado tem que vê 
de quem precisa da água e tem o outro lado que precisa 
da areia para construir, né? Tem que vê. Tem que ter 
uma regra, por que quando o povo tira, acaba com tudo 
(Gilmar).

Para os moradores, a Resolução do CONSEMA é, em princípio, 
socialmente proveitosa, visto que, em tese, atenderia tanto às deman-
das dos areeiros quanto dos moradores. Todavia, houve quem expressas-
se interesse em uma norma mais branda no que diz respeito aos limites 
de retirada de areia, como se vê na fala de Lucas, que no passado já 
“vendeu areia”:
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O que poderia ajudar é assim, cada proprietário que ti-
vesse a “sua” areia poderia extrair uma parte dela sem 
pagar essa licença, sem nada, né? Se tem aquela parte ali, 
100 metros de areia, retirasse 50m e deixasse 50m. De-
pendendo do canto, você tirar 100m, por que tem canto 
que repõe rápido. É feito o Capibaribe, você retira hoje 
amanhã ele repõe rápido, porque ele vai correndo e vai 
repondo, né? Mas tem outros cantos do riacho que você 
chega tem uma baixada e você tem erosão ali. Eu acho 
assim, dependendo da localização, você tira 50% ou, no 
máximo, uns 80% (Lucas).

De fato, segundo a Resolução CONSEMA 01/2013, há um con-
junto de limites à atividade de extração de areia, com vistas à difícil 
conciliação entre as demandas socioeconômicas e as de sustentabilida-
de hídrica, e esses limites priorizam a conservação e uso da água. En-
tre esses limites está a proibição da mineração em locais próximos aos 
tradicionais cacimbões e abaixo do nível freático. Também exige que 
a exploração em leito de rios intermitentes seja precedida de pesquisa, 
através de malha de sondagem, licenciamento ambiental e outorga dos 
recursos hídricos. Além disso, a resolução veda a exploração da aluvião 
em locais onde exista alguma intervenção para uso das águas superfi-
ciais, como barragens, açudes, barreiros e semelhantes, ou das águas 
subterrâneas, como barragens subterrâneas, poços amazonas, ou ainda 
em locais nos quais exista alguma cultura agrícola, temporária ou per-
manente. Em qualquer desses casos, a distância mínima a ser observada 
é de 500m (quinhentos metros) para montante e 500m (quinhentos 
metros) para jusante. Outro aspecto fundamental diz respeito à espes-
sura do depósito aluvial, pois a extração de areia pode se estender até 
50% da espessura desse depósito, desde que não afete a zona do lençol 
freático17. A Resolução CONSEMA/PE 01/2013 encontra-se no Ane-
xo deste capítulo.

17 Por exemplo, se existirem 8 (oito) metros de areia de coluna da aluvião, será permitida a 
extração de até 4 (quatro) metros, desde que não atinja o nível freático, resguardando assim a 
água que ficará protegida.
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Todas essas disposições buscam minimizar o risco de impactos ne-
gativos da retirada da areia de aluvião sobre a água ali presente e bene-
ficia diretamente o morador, o qual tem o amparo da lei para fiscalizar as 
atividades indevidas. Entretanto, os trâmites do licenciamento dificul-
tam o andamento dos processos e alguns empresários procuram alter-
nativas que fogem às normas da Resolução. Isso preocupa e gera certa 
descrença entre a população local, que já não acredita na eficiência da 
fiscalização da atividade extrativista. 

Assim, podemos afirmar que a Resolução surgiu de uma situação 
conflituosa. Contudo, não de um conflito isolado, mas de uma situação 
que trouxe à tona a problemática mais abrangente da extração de areia 
versus o uso da água em leito de rios intermitentes do semiárido nordes-
tino.  Na situação analisada, a população demonstra ter ciência de que 
é parte do conflito e deseja ter sua voz ouvida. Afinal, são os moradores 
locais e, especialmente, os rurais, que sentem mais diretamente os efei-
tos da degradação ambiental sobre o acesso e uso da água de aluvião. 
Por isso, consideramos fundamental registrar seus pontos de vistas e 
acompanhar seu envolvimento na definição do conflito. Logo, como 
temos argumentado ao longo deste capítulo, o conflito deve ser anali-
sado mais sob uma ótica moral do que política, sob uma perspectiva de 
valores antes que de interesses (LAYRARGUES, 2003).

8.4 Imbricações de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente

Ao propor um olhar educativo sobre o conflito, somos convidados 
a dialogar com algumas perspectivas pedagógicas. Iniciamos este tra-
balho refletindo sobre a educação ambiental e seu potencial de leitura 
crítica da realidade, sem a qual as questões ambientais não apareceriam 
com tanta clareza e ênfase.

Mas não poderíamos deixar de mencionar o aporte complementar 
da educação científica, particularmente a perspectiva que busca destacar 
o potencial crítico das situações socioambientais, que é a das relações 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente ou simplesmente relações 
CTSA. Essa é uma abordagem que procura elucidar a complexa rede de 
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relações que liga conhecimentos científicos, tecnológicos, organização 
social e questões ambientais, interpelando os efeitos do intenso avanço 
tecnocientífico da sociedade contemporânea e suas consequências de-
sejáveis e indesejáveis (FARIAS; FREITAS, 2007, RICARDO, 2007).

Concordamos com a ideia de que a ciência se constitui atualmente 
em um padrão de racionalidade não dissociado da tecnologia, podendo-
se dizer que estamos diante de uma tecnociência18 (LACEY, 2008). Por 
outro lado, ciência e tecnologia, não estão livres dos processos e valores 
sociais. De fato, ao mesmo tempo em que é influenciada pela sociedade, 
a ciência exerce influência sobre ela, e participa de sua própria consti-
tuição. Mas, o que de fato confere imensa importância e autoridade à 
ciência e tecnologia na sociedade contemporânea é justamente o poder 
racional e instrumental desse tipo de conhecimento. Nas palavras de 
Schor (2007, p.337), “isso explica os atrativos da ciência: um padrão 
de racionalidade, que dá conta não só de explicar o funcionamento do 
mundo (e do universo), mas também de desenvolver mecanismos de 
monitoramento e controle de determinados processos naturais e de si 
mesma”.

Um conhecimento com aspirações tão universais e utilitárias não 
poderia deixar de conquistar estima social, sobretudo ao compatibilizar-
se com o capitalismo e oferecer as bases dos processos produtivos. Além 
disso, cada vez mais, ciência e tecnologia são evocadas para a solução 
dos problemas contemporâneos. Nos termos da autora citada:

Assim, é no capitalismo que a imbricação entre ciência e 
tecnologia passa a ser constitutiva do auto-entendimento 
da sociedade. E é na plena consciência dessa imbricação 
que áreas do conhecimento, que lidam conjuntamente 
com o desenvolvimento teórico e tecnológico, passam a 

18 Segundo Lacey (2008, p. 208), a tecnociência reflete uma “pesquisa fundada por, orien-
tada para e conduzida em associação com interesses comerciais, suplementada por fontes de 
financiamento público, que exige que a pesquisa científica seja determinada pelas prioridades 
do desenvolvimento econômico nacional e que, assim, enfatiza as inovações tecnocientíficas 
(e questões relacionadas, como a obtenção de patentes sobre descobertas) que se ajustam a 
tais prioridades”.
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ganhar força significativa, dentre elas, as tecnologias da 
informação (sistemas de informação geográfica ou bio-
informática/biotecnologia, além dos desenvolvimentos 
farmacêuticos e de nanotecnologia, por exemplo) e a ci-
ência ambiental (no singular ou no plural ou, mesmo, 
da sustentabilidade), para citar duas delas. Essas novas 
áreas ganham força na atualidade, pelo fato de associa-
rem fortemente a ciência e a tecnologia aos novos temas 
de preocupação social (SCHOR, 2007, p.340).

A força e o poder da ciência e tecnologia em nossa sociedade as-
socia-se ao que se pode chamar de “mito da autonomia” (LATOUR, 
1994), que cobre a ciência com o manto da neutralidade, objetivida-
de e imparcialidade, como se estivesse pairando sobre a sociedade. Ao 
contrário, diversas perspectivas atuais dos estudos da ciência indicam 
que é preciso considerar que o conhecimento científico não acontece 
à margem da sociedade, mas é produzido no interior de uma rede, com 
inúmeros atores dos quais a ciência depende, e com os quais dialoga e 
negocia19. Essas perspectivas têm contribuído para a compreensão da 
natureza social e histórica da ciência e argumentam pela sua inerente 
imbricação com a sociedade.

Essas reflexões sobre a supremacia da racionalidade instrumental, 
do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico, que se 
curvam à economia, em detrimento da vida, dos costumes e do ambien-
te, evidenciam aspectos perversos da sociedade moderna, cujo efeito 
mais evidente é a crise ecológica, revelada por problemáticas ambien-

19 Usando a noção de rede sócio-técnica formulada por Latour, Schor (2007, p. 343) explica 
que “a ciência é a estrutura de articulação da rede sócio-técnica, que caracteriza a produção 
do conhecimento e a consequente explicação, bem como o desenvolvimentotecnológico, 
característico das sociedades modernas. A pesquisa é um aspecto dessa rede sócio-técnica, que 
se articula entre teorias, conceitos e pessoas, e se exprime comorede, no momento em que se 
percebe que os melhores cientistas negociam permanentemente com o governo, os movimen-
tos sociais, os financiadores privados, a imprensa, a opinião pública, mas só o podem fazer, 
se tiverem reconhecimento de sua própria comunidade, sob forma de publicações, prêmios, 
entre outras.”
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tais complexas, cujo equacionamento exige muito mais que soluções 
puramente tecnológicas, centradas nos efeitos e não nas suas causas 
profundas (RODRIGUES; PINTO, 2009).

Lacey (2008) lembra que se, por um lado, os desenvolvimentos 
científicos modernos atualmente incorporados ao crescimento econô-
mico têm eventualmente contribuído para a corrente crise ambiental, 
por outro lado, não temos um conhecimento adequado para tratar dessa 
crise. Além disso, os benefícios do progresso tecnocientífico não são 
uniformemente distribuídos entre pobres e ricos. Ao contrário, sob as 
condições socioeconômicas dominantes, um grande contingente de 
empobrecidos sofre as consequências materiais, sociais e ambientais 
negativas do progresso.

Para fazer frente a essa crise, acredita-se ser necessário um novo 
conhecimento, fundado em outras bases científicas e políticas. O saber 
ambiental (LEFF, 1997) é um conhecimento que emerge da crise e se 
inscreve no campo discursivo do ambientalismo e nas práticas discursi-
vas da “sustentabilidade”, incorporando novos princípios e valores re-
lacionados à diversidade cultural, à sustentabilidade social, econômica 
e ecológica, à equidade e solidariedade transgeracional. Em particular, 
o saber ambiental refere-se a um saber com um forte sentido crítico 
da racionalidade dominante no campo das ciências e, ao mesmo tem-
po, com um sentido estratégico na construção de uma “racionalida-
de ambiental”. Segundo o autor citado: “não será possível dar resposta 
aos complexos problemas ambientais nem reverter suas causas, sem 
transformar o sistema de conhecimentos, valores e comportamentos 
que conformam a atual racionalidade social que os gera.” (LEFF, 1997, 
p.205, tradução livre).

Nessa linha, o saber ambiental não constitui um novo campo do 
conhecimento nem mais uma disciplina a ser inserida na formação pro-
fissional, mas aparece como um saber “emergente”, que tende a atraves-
sar toda a estrutura científica e acadêmica devido ao caráter complexo 
de seu objeto. A compreensão deste requer abordagens epistemológicas 
e metodológicas abrangentes, que permitam apreender, ao menos em 
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parte, os diversos processos que constituem problemáticas diferenciadas 
e ligações com distintas formas de conhecimento. Trata-se de um saber 
em plena construção, que coloca desafios às investigações interdiscipli-
nares, à integração nos currículos dos diferentes cursos e aos paradigmas 
científicos atuais. Segundo Leff (1997, p.206, tradução livre) “[...] é um 
saber que vai se diferenciando na relação com o objeto e com o campo 
temático de cada ciência, questionando e induzindo a uma transforma-
ção desigual de seus conceitos e métodos”.

Assim, o saber ambiental não é somente o conhecimento da biolo-
gia e da ecologia e não se refere apenas ao ambiente, mas é construído 
a partir de uma racionalidade que integra sentidos coletivos e signifi-
cações culturais diversas na perspectiva de um futuro sustentável. Por 
isso, constrói estratégias de reapropriação social do mundo e da natu-
reza e nega as certezas que estão na origem dos processos de insusten-
tabilidade socioambiental. Para isso, o saber ambiental exige sensibili-
dade para abrir as portas a um devir, a um porvir que não seja somente 
a inércia dos processos desencadeados por um mundo economizado e 
tecnologizado.  É isso que Leff (2008) chama de um “diálogo de seres e 
saberes”, em que nem tudo é cognoscível e pensável de antemão, visto 
que se trata de aprender uma ética para construir as possibilidades de 
convivência na diferença.

8.5 O conflito sob o enfoque CTSA: algumas potencialidades 
educativas

É nesse âmbito de reflexões que se torna relevante lançar luz so-
bre as relações CTSA presentes no caso de conflito socioambiental vi-
venciado no Alto Capibaribe. Na região, observa-se o acelerado cres-
cimento de cidades e de aglomerados urbanos, assim como mudanças 
consideráveis nas atividades produtivas, que se tornam cada vez mais 
urbanas e dependentes de insumos tecnológicos. De fato, é no contexto 
industrial e urbano que a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento 
econômico fazem aliança e prometem trazer desenvolvimento social e 
humano. No entanto, essa equação não é tão simples e as concepções 
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clássicas de desenvolvimento e de sustentabilidade demonstraram não 
estar adequadas para as realidades complexas nas quais nós estamos in-
seridos.

Vemos, por um lado, no Agreste do Capibaribe, suas paisagens 
cada vez mais impactadas pelo crescimento do polo de confecções, o 
qual demanda mais recursos naturais para prover a suas necessidades, 
entre eles areia e água. Nesse cenário de crescimento, surgem da noite 
para o dia novos loteamentos urbanos, construções públicas, edifica-
ções de moradias e comercias, para abrigar as multidões que chegam à 
cidade de Santa Cruz do Capibaribe para se abastecer de produtos para 
revenda, ou até mesmo para se fixar lá. No entanto, como dissemos an-
teriormente, a extração da areia para a construção civil não se restringe 
ao atendimento de demandas locais, mas se expande para atender ao 
crescimento de outros centros urbanos, mais distantes, dentro e fora do 
estado de Pernambuco. A lógica do crescimento econômico, em todos 
os casos é a mesma e, como na maioria das vezes, movimenta-se como 
um rolo compressor de outros saberes, práticas e modos de vida.

Sob o rolo compressor vemos subsistir grupos sociais ausentes do 
processo de desenvolvimento tecnocientífico e do crescimento econô-
mico. Como a natureza, são grupos não contemplados pelos benefícios 
sociais advindos desses processos, ficando eles com os prejuízos socioam-
bientais ou tornando-se peças de uma máquina que não podem dirigir. 
Fazemos referências aqui a grupos de pequenos agricultores, pecuaristas, 
moradores de vilarejos ribeirinhos que vivem ao longo do leito seco do 
Capibaribe e de seus afluentes. Pessoas que geralmente não participam 
dos debates sobre o futuro da região, nem cabem nos discursos de de-
senvolvimento do Estado. São realidades muitas vezes tomadas como 
objetos de pesquisas, mas raras vezes são tomados como interlocutores 
de pesquisadores, cientistas e tomadores de decisão.

Por outro lado, há que se admitir a possibilidade de um redireciona-
mento das práticas de produção e compartilhamento de conhecimentos 
para promover mudanças do cenário socioambiental. Podemos destacar 
aqui os trabalhos motivados pelo Projeto Águas de Areias, que visam, a 
partir da comunicação e colaboração com a população do lugar, conhe-
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cer a dinâmica hídrica e otimizar as tecnologias de captação de água, a 
fim de facilitar a convivência com o Semiárido. Essa atitude corrobora 
o papel relevante da ciência e tecnologia na sociedade, todavia não se 
rende aos mitos de um conhecimento superior, neutro e autônomo dos 
determinantes sociais, econômicos, políticos e históricos (SANTOS; 
QUINATO; OLIVEIRA, 2011).

Ao contrário, é preciso que se faça uma ciência e tecnologia que 
dialogue com as condições concretas da sociedade, suas demandas, suas 
aspirações e conflitos. No caso das populações ouvidas em nossos per-
cursos pelo Alto Capibaribe, elas são portadoras de um conhecimento 
particular, que não pode ser substituído pela racionalidade instrumental 
do conhecimento científico e tecnológico. Sua presença foi fundamen-
tal para a própria construção do conhecimento científico, e sua partici-
pação em audiências públicas, reuniões, debates, formações, denúncias 
e ações comunitárias (como no caso da construção de cacimbões no 
leito do rio) contribuiu para a legitimação das demandas formuladas 
em torno da sustentabilidade hídrica das reservas aluvionais. Podemos 
dizer que a população estava sedenta por mostrar sua experiência, e 
ajudar nas tomadas de decisões públicas de interesse comum. 

Ao olhar para a malha de relações envolvidas no conflito socioam-
biental, percebe-se a natureza social e histórica da ciência e tecnologia, 
bem como sua natureza controversa, diante da qual caem por terra os 
mitos da neutralidade e objetividade do conhecimento científico. Os 
olhares especialistas tendem a se aproximar de diferentes formas das 
realidades concretas, conferindo chancela científica a visões parciais. 
Embora na natureza a areia e a água sempre tenham estado juntas, cons-
tituindo as reservas hídricas aluvionais, do ponto de vista técnico elas 
foram historicamente separadas e tratadas fora de seus contextos reais. 
De um lado, os especialistas da água avaliavam as condições hídricas 
com parâmetros das regiões de rios perenes; de outro, os especialistas da 
areia apresentavam suas conclusões sobre as possibilidades de extração 
do minério. Nos processos de tomada de decisão, essas visões conferiam 
embasamentos superficiais na medida em que desconsideravam a inte-
ração que esses dois recursos estabelecem entre si na região semiárida e 
na vida das populações ribeirinhas.
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Esse caso, portanto, ilustra novas expectativas para a ciência na 
sociedade contemporânea. A ciência não pode ficar nas mãos apenas 
de seus produtores e especialistas, mas se constitui em uma responsa-
bilidade de todos, sendo necessária a construção e o exercício de uma 
cidadania que pondere sobre as demandas do desenvolvimento científi-
co e tecnológico e as demandas sociais e ambientais. No horizonte das 
possibilidades há “uma ciência cidadã”, nos termos de Santos (2009):

Uma ciência para as pessoas que não se limite a respostas 
à resolução universal de problemas; que tenha em conta 
os contextos em que os problemas são gerados; que esba-
ta fronteiras entre laboratório e sociedade; que dê “voz” 
aos cidadãos e que valorize os conhecimentos empíricos 
das pessoas afetadas por ameaças ambientais (SANTOS, 
2009, p.532).

De acordo com a autora, a ciência nesta acepção abre caminho 
para uma ciência fundada na solidariedade de saberes e racionalidades. 
Trata-se de convocar diferentes matrizes de racionalidade (como, por 
exemplo, a científica, a tecnológica, a social) e questioná-las, dialogar 
com todas. Claro que, para isso, é preciso mais que disposição. É preci-
so, de fato, construir pontes que interliguem cientistas e população, vi-
sando o fortalecimento da cidadania. Mas quando se fala em cidadania, 
Santos (2009) nos alerta:

Esta ponte requer uma reflexão sobre de que é que fala-
mos quando falamos de cidadania, uma vez que “toda 
e qualquer cidadania é um conceito em construção his-
toricamente situado”. Na realidade, é diferente erguer 
uma ponte para formas de cidadania semelhantes à ci-
dadania clássica, à cidadania moderna ou à cidadania 
pós-moderna. Também é diferente falar de cidadania civil 
ou de cidadania social. Nesta ainda podemos distinguir 
a cidadania liberal (a que se tornou mais universal no 
século XX) de formas emergentes de cidadania, como a 
cidadania ambiental. É esta que priorizamos no erguer da 
referida ponte para a ciência como cultura (SANTOS, 
2009, p.532).
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 Concordamos com a autora quando defende que considerar a 
ciência como parte da cultura contemporânea implica reconhecer seu 
valor e importância na nossa sociedade, e não é impeditivo de ponderar 
sobre suas contradições e reconhecer suas controvérsias e ambivalências 
éticas e políticas. Uma ciência cidadã requer essas reflexões, pois nega 
os mitos científicos modernos e propõe uma aproximação entre conhe-
cimento científico e senso comum, sob a égide de um novo paradigma, 
no qual predominem demandas de novas concepções multiculturais e 
de pluralidade de conhecimentos.

A construção de uma cidadania socioambiental, individual e co-
letiva, está relacionada à formação do sujeito. No entanto, nas escolas 
ainda observamos uma forte tendência a priorizar um ensino confor-
mador, que investe na informação de leis que regem a estrutura e dinâ-
mica da natureza (CASTILLO, 1999), relegando ao segundo plano a 
educação ambiental, que busca a transformação do conhecimento e da 
inovação tecnológica para atender a necessidades humanas, sociais e 
ambientais (LEFF, 2008).

É necessária uma visão integradora dessas concepções (FARIAS; 
FREITAS, 2007), de modo a não só valorizar a dimensão conceitual da 
aprendizagem, como também a dimensão formativa e atitudinal, tor-
nando a educação cultural e socialmente relevante (GOUGH, 2002). 
Para promover essa perspectiva, alguns autores (SANTOS; MORTI-
MER, 2009; MARTÍNEZ, 2012) acreditam no uso de questões socio-
científicas (QSC) como maneira de fomentar condições pedagógicas e 
didáticas que auxiliem os indivíduos na construção de sua aprendiza-
gem, de modo a refletirem e atuar responsavelmente sobre as contro-
vérsias científicas e tecnológicas. 

As QSC se apresentam como questões sociais que envolvem dis-
cussões sobre ciência e tecnologia (REIS, 2004). São temáticas, discus-
sões, controvérsias que envolvem o avanço científico-tecnológico na 
sociedade – a exemplo dos transgênicos, aquecimento global, clona-
gem, manipulação genética – as quais requerem uma visão abrangente 
de suas implicações sociais, econômicas, ecológicas, éticas, morais, cul-
turais, educacionais.
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Há uma estreita relação entre as QSC e o enfoque CTSA, pois am-
bos questionam o ensino tradicional da ciência e propõem a compre-
ensão das imbricações que existem entre ciência, tecnologia, sociedade 
e ambiente. Ambas as abordagens também requerem a reorientação de 
saberes e metodologias de ensino, que estimulem o interesse e mobili-
zem conhecimentos, visão crítica e criatividade. Por isso, frequente-
mente, para tratar de QSC e relações CTSA são propostas estratégias 
como a resolução de problemas, a dramatização, o debate, a ação cívica 
na comunidade e discussão de temáticas controversas.

A problemática apresentada neste livro, referente à água e à areia 
no Alto Capibaribe, suscita reflexões do tipo CTSA, pois trata de um 
tema controverso envolvendo formas distintas de uso dos recursos na-
turais e juízos de valores sociais conflitantes. Trata-se de um caso que 
revela a complexidade da problemática ambiental em um contexto lo-
cal e que depende de abordagens multidisciplinares para ser elaborado e 
compreendido. As questões colocadas por este conflito não se explicam 
por uma abordagem pragmática e empírica, típica das ciências naturais 
e tecnológicas. Tampouco se resolvem apenas com as perspectivas lan-
çadas pelas ciências humanas e sociais. Para além das ciências, reque-
rem a ausculta de outros saberes, não científicos, de quem vive no lugar 
e aprendeu com a experiência da própria vida. Água e areia no Alto 
Capibaribe trazem à tona conflitos sobre direitos humanos, desenvolvi-
mento local e justiça ambiental, constituindo o que podemos chamar 
de um “bom caso controverso” para fins educativos: possui um enredo 
interessante e coerente, é atual e desperta empatia, reduz a distância 
entre teoria e prática, contém um conflito, força a tomada de decisão e 
possui utilidade pedagógica (HERREID, 1997).

Baseados nessas características, podemos observar o valor desta 
controvérsia, tanto para a educação ambiental e científica, quanto para 
integrar as duas, uma vez que desperta habilidades investigativas, possi-
bilita a formação de opinião e o exercício da argumentação e contribui 
para o desenvolvimento individual e coletivo, no que se refere ao forta-
lecimento de princípios e práticas democráticas.
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ANEXO 
Resolução CONSEMA/PE 01/2013

Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco 
CONSEMA/PE

Resolução CONSEMA/PE nº 01/2013

Estabelece normas e procedimentos para o licenciamento ambien-
tal para a exploração de areia e argila em leitos secos de rios intermiten-
tes no Estado de Pernambuco.

O Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco – CON-
SEMA/PE, no uso das competências que lhe são conferidas no artigo 2º 
da Lei nº 13.614, de 4 de novembro de 2008, tendo em vista o disposto 
no seu Regimento Interno, e a deliberação dos Conselheiros e Conse-
lheiras na XXXIX Reunião Extraordinária do Conselho, realizada no 
dia 26 de abril de 2013.

Considerando a Decisão nº 02/2012 deste CONSEMA/PE, no sen-
tido de instituir Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Recursos Hí-
dricos para propor a regulamentação do licenciamento ambiental para 
extração de areia e argila em leitos secos de rios intermitentes no Estado 
de Pernambuco, e os resultados apresentados por aquele Grupo;

Considerando o caráter intermitente dos rios estaduais do Estado 
de Pernambuco, com escoamento anual durante média de três meses;

Considerando a necessidade de regulamentar a exploração de sedi-
mentos depositados no leito fluvial, incluindo a calha viva e os terraços 
aluviais;

Considerando a necessidade de preservação ambiental do curso 
hídrico superficial e a necessidade de preservar o aquífero aluvial que 
constitui um manancial hídrico explotado para vários usos pela comu-
nidade rural e urbana;
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Considerando a necessidade de assegurar condições para explota-
ção de material detrítico que se constitua em insumos para o desenvol-
vimento comercial e industrial, resolve:

Art. 1° Esta Resolução estabelece as diretrizes gerais e os procedi-
mentos referenciais para o licenciamento ambiental para a exploração 
de aluviões em leito de rios intermitentes, que só poderá ser realizada 
após concessão da licença ambiental e outorga de uso dos recursos hí-
dricos.

Parágrafo único. Entende-se como aluvião, todo depósito de se-
dimentos transportados pelo rio ou riacho, de granulometria variável 
incluindo argila, silte, areias de fina a grossa e cascalho assim como 
as composições granulométricas mistas, tais como areia argilosa, argila 
arenosa, barro ou equivalentes.

Art. 2º A exploração de aluviões em leito de rios intermitentes 
deverá ser precedida de pesquisa, através de uma malha de sondagem 
investigativa que permita a coleta de amostras do material aluvial, atra-
vessando todo o depósito sedimentar até alcançar o substrato rochoso.

§ 1º A malha de sondagens deverá ser constituída de furos distan-
ciados entre si de 25 (vinte e cinco) metros segundo a secção transver-
sal ao rio e 50 (cinquenta) metros segundo o sentido longitudinal, ao 
longo de toda a área a ser pesquisada;

§ 2º Dos furos de sondagem deverá ser apresentada uma descrição 
granulométrica, de classificação visual e ao tato, até o nível freático e a 
profundidade do substrato rochoso, assim como a profundidade onde se 
situa o nível d’água.

Art. 3º É vedada qualquer exploração de aluviões em local onde 
exista alguma intervenção para uso de águas superficiais: barragens, açu-
des, barreiros e correlatos; ou de águas subterrâneas: barragens subterrâ-
neas, poços amazonas com ou sem drenos, e correlatos; ou em locais em 
que exista alguma cultura agrícola, quer temporária, quer permanente.

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, a distância mí-
nima a ser observada será de 500 (quinhentos) metros para montantee 
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500 (quinhentos) metros para jusante, da obra de captação ou cultura 
existente no leito aluvial, correspondente à calha viva e terraços alu-
viais, conforme mostrado na Figura1 no Anexo I.

§ 2º Na existência de instalações prediais domiciliares ou comer-
ciais, localizadas na calha viva e terraços aluviais, a distância mínima a 
ser observada será de 250 (duzentos e cinquenta) metros para montante 
e 250 (duzentos e cinqüenta) metros para jusante.

§ 3º A restrição apresentada no caput deste artigo somente será vá-
lida para obra hídrica, cultura agrícola ou instalação predial já existente 
quando do requerimento da licença ambiental para a pesquisa.

Art. 4º O empreendedor deverá requerer previamente ao órgão es-
tadual competente a licença ambiental e outorga dos recursos hídricos, 
segundo formulário próprio.

Parágrafo único - Para os serviços de manutenção, retirada de en-
tulhos, recuperação da bacia, retificação e correções a serem executados 
em barragens, açudes, poços, será exigida a Autorização Ambiental, 
nos limites do projeto executado anteriormente, indicando o botafora 
do material a ser retirado, que deve ter utilização prioritária nas obras 
necessárias no próprio empreendimento, vedada a sua comercialização 
sem a regularização no órgão gestor do setor mineral.

Art. 5º Ao concluir a pesquisa o empreendedor deverá apresentar 
ao órgão estadual competente, relatório circunstanciado do resultado-
dos estudos, segundo modelo específico – anexo II, com indicação dos 
volumes que poderão vir a ser explorados, devidamente assinado pelo 
geólogo ou engenheiro de minas responsável e acompanhado da devi-
da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Sistema CREA-
Confea.

Art. 6º A exploração de aluviões não poderá exceder em 50% 
(cinquenta por cento) da espessura do depósito aluvial e não poderá 
ser executada sob a superfície freática do aquífero aluvial, conforme 
ilustrado na Figura 2 no Anexo I.
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§ 1º Para aferição e acompanhamento da variação da superfície 
freática o empreendedor deverá construir um poço piezométrico, reves-
tido com tubos de plástico de 2 (duas) polegadas de diâmetro, em área 
protegida contra a erosão, dentro do depósito aluvial, como mostra a 
Figura 2 do Anexo I.

§ 2º O nível de referência da superfície freática do depósito aluvial 
será aquele obtido na medição realizada depois de decorridos no máxi-
mo 5 (cinco) meses em que cessou o escoamento superficial do rio;

§ 3º É vedatda a exploração de areia por dragagem durante o perí-
odo de escoamento superficial.

Art. 7º É vedada a exploração de material aluvial na ocorrência de 
soleira do embasamento rochoso que proporcione a acumulação de alu-
viões a montante, permanecendo o depósito aluvial saturado durante 
todo o ano, conforme ilustra a Figura 3 do Anexo I.

Art. 8º A exploração do material aluvial deverá ser efetuada com 
terminação rampada em relação às margens do rio conforme figura 4 
do Anexo I, de modo a evitar instabilidade de taludes com desmorona-
mentos ao longo do leito fluvial.

Art. 9º Para a exploração de material aluvial não poderá ser utili-
zado nenhum insumo que venha a poluir o rio, devendo responder por 
dano ambiental o responsável por qualquer ato dessa natureza.

Art. 10º. A licença ambiental de que trata o art. 1º desta Re-
solução, terá o prazo de validade de até 3 (três) anos e será exigido o 
relatório semestral de execução da atividade licenciada, devidamente 
elaborado por profissional habilitado nos termos do Art. 5º, especifi-
cando a situação do depósito aluvial e do nível da água.

Art. 11º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 26 de abril de 2013

Sérgio Luis de Carvalho Xavier 
Presidente do CONSEMA/PE
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O conflito socioambiental mobiliza uma rede de pessoas e insti-
tuições interessadas em discutir a sustentabilidade hídrica na região do 
Alto Capibaribe. Os contornos e formatos que a rede toma se configu-
ram a partir da realidade encontrada na região e dos distintos lugares 
de onde seus atores são provenientes. Tecer a rede passa por reflexões 
acerca da participação social, que não pode ocorrer sem uma educação 
que empodere. Neste capítulo trazemos algumas discussões sobre esses 
pontos à medida que compartilhamos a nossa experiência com a Rede 
de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe.

9.1 Um olhar crítico sobre a participação social

O uso da expressão “participação social” é recorrente em múltiplos 
discursos, tanto governamentais como de outros setores sociais. Nessa 
expressão, há o interesse de convocar a sociedade a participar das to-
madas de decisão, embora os mecanismos para lidar com essa partici-
pação possam ser questionados. Para Rocha (2008), a intensificação do 
discurso da participação social é reflexo das novas conjunturas sociais 
tecidas a partir da década de 1970, fruto de uma insatisfação com os 

Capítulo 9

Tecendo a Rede de Sustentabilidade 
Hídrica: Participação Social e

Educação Comunitária

Renata Priscila da Silva, Carmen Roselaine de Oliveira Farias 
Edneida Rabelo Cavalcanti
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rumos políticos da repressão durante a ditadura militar, e também dos 
questionamentos contraculturais que aconteciam em diversos países. 

Vale ressaltar que, antes desse período, já havia movimentos so-
ciais organizados, no entanto, a repressão durante a ditadura fez com 
que muitos desses movimentos silenciassem ou acontecessem na clan-
destinidade. É em meados dos anos 1970 que a participação social se 
intensifica e surgem diversos movimentos sociais fortes e representati-
vos, como as Comunidades Eclesiais de Base (CEB), o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), a refundação da União Nacional de 
Estudantes (UNE), dentre outros movimentos de diferentes classes e 
ligados a diversas questões. 

A Constituição Federal de 1988 ao apresentar o Brasil como um 
Estado Democrático e de Direito estimula a participação social, enten-
dendo-a como exercício pleno da cidadania, o que possibilitou a forma-
ção de mecanismos que visassem garantir o controle e a participação 
da sociedade na tomada de decisões, como o direito à informação. No 
inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição, temos que:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Esse inciso deu origem à Lei 12.527 de 2011, que regula o acesso à 
informação nos âmbitos federal, estadual e municipal. O 2º parágrafo 
do artigo 74º da Constituição prevê que: “qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 
da União”. Essa normativa possibilitou a criação de canais de denúncia 
como o ministério público e as ouvidorias, entre outros. 

Para Milani (2008) a participação social é um dos mais almejados 
princípios organizativos atuais, tanto em âmbito nacional como inter-
nacional, sendo prerrogativa básica para formulação de políticas pú-
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blicas e da tomada de decisões de acordo com critérios democráticos. 
A participação direta através de referendos e plebiscitos, bem como a 
iniciativa popular e a democracia participativa, a partir da formação 
de conselhos gestores de políticas públicas, são também previstas na 
Constituição. Essas são estratégias que descentralizam a ação política 
e permitem que a população participe mais ativamente de decisões co-
letivas. 

Os canais que o poder público criou para que a participação social 
ocorresse foram instituídos graças à pressão exercida pela sociedade ci-
vil organizada e mobilizada, reconhecida como movimento social. De 
acordo com Gohn (2011, p.366), os movimentos sociais “representam 
forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas não como força-tarefa 
de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação 
social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e inova-
ções socioculturais”. Para a autora, com o passar do tempo, a institu-
cionalização da participação através de leis e regulamentos modificou o 
cenário político brasileiro e levou a novos rearranjos dos movimentos 
sociais populares.

Os movimentos sociais da década de 1980, como o estudantil, o 
ambientalista e o dos trabalhadores, vão paulatinamente perdendo es-
paço enquanto agentes representativos da sociedade, sendo substituí-
dos por outras vozes, que emergem de uma série de organizações não 
governamentais (ONGs), associações, iniciativas privadas, sem fins 
lucrativos e que lidam com interesses públicos, contando com o apoio 
da sociedade e do governo, o chamado terceiro setor (MONTAÑO, 
2010). 

A gama de termos e sentidos que designam o que seja atualmente a 
sociedade civil e suas formas de representação no diálogo com o poder 
público pode, de acordo com Dagnino (2004), levar a dois projetos po-
líticos distintos na construção da democracia: o primeiro é um projeto 
participativo que de fato busca o aprofundamento do diálogo, e que se 
contrapõe a um projeto neoliberal, que visa uma contínua subtração 
das funções do Estado delegando-as para a sociedade civil, produzindo 
um efeito de Estado Mínimo. Em ambos os projetos se requer uma so-
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ciedade ativa e propositiva e, por isso, a autora considera que essa falta 
de clareza do que seja a sociedade civil é deveras perversa. Para Mar-
ques e Pereira (2011, p.7),

a precisão conceitual da expressão sociedade civil se faz 
necessária, pois com a sua popularização e a consequente 
entrada em cena de novos sujeitos no espaço público, é 
possível observar uma complexa ramificação no que se 
refere a sua atuação, partindo desde grandes questões so-
ciais de abrangência global até micro discussões de âmbito 
local e extremamente restritas, o que acaba englobando 
uma imensa quantidade de entidades e organismos, entre 
os quais estão as organizações não-governamentais.

Na conjuntura política atual, as ONGs têm exercido papel de lide-
rança e representação na sociedade civil, atuando em diversas questões, 
como meio ambiente, pobreza, desigualdades, infância, dentre outras, 
no diálogo com o Estado (MARQUES; PEREIRA, 2011).

Segundo Dagnino (2004), a proliferação das ONGs é uma tendên-
cia mundial incentivada pelo financiamento de agências internacionais 
em áreas de interesse. Além disso, os governos veem nessas organizações 
a possibilidade de parcerias para a transferência de responsabilidades. 
Por isso, Montaño (2010) tece duras críticas às ONGs, considerando 
que as mesmas tomaram o lugar dos movimentos sociais e estabelece-
ram com o Estado e empresas uma relação que não é de enfrentamento 
do sistema e sim de parceria, o que leva a um relacionamento dócil. 
Para o autor,

[...] despolitizado e despolitizador, funcional ao projeto 
neoliberal de reestruturação sistêmica. Da luta (dos mo-
vimentos sociais), passa-se à negociação (entre ONG e 
Estado), de relação de interesses conflitantes (das organi-
zações populares), à relação clientelista (MONTAÑO, 
2010, p.273, grifo do autor).
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Para além dessa visão “docilizada” Marques e Pereira (2011) con-
sideram que a atuação das ONGs pode se dar através da luta na produ-
ção de políticas públicas adequadas; no fornecimento de serviços como 
opção ao aparelho do Estado; no auxílio prestado ao combate como no 
caso de questões de fome, pobreza, educação. Não é possível negar o 
papel de representação social que as ONGs têm, mas é preciso refletir 
sobre essa participação, e se de fato ela dá vez e voz aos excluídos para 
o diálogo em espaços no quais não teriam condições de participar, ou se 
ela contribui para um projeto que é de silenciamento dos excluídos e de 
reprodução de condições sociais da lógica neoliberal. 

Ao refletir sobre a participação social, Bandeira (1999) aponta 
cinco argumentos geralmente empregados em favor dessa participação, 
são eles: 1) a necessidade de consulta aos segmentos da comunidade di-
retamente afetados, na elaboração e execução de planos e projetos; 2) a 
importância da atuação da sociedade civil para uma boa governança; 3) 
a acumulação de capital social, que, para o autor, permite a colaboração 
e o engajamento em ações coletivas; 4) a formulação e implementação 
de políticas públicas e, por último, 5) a formação e consolidação de 
identidades de grupo, o que facilita os consensos e o desenvolvimento 
local.

Embora se reconheçam os avanços e a forte emergência de dis-
cursos de participação, há de se questionar as formas como a ideia de 
participação e o poder de decisão apresentam-se à população: de que 
decisões a população efetivamente participa? Em que espaços ela é con-
vidada a se manifestar? Quem representa a população? A que infor-
mações ela tem acesso e que informações são omitidas? Diante dessas 
prerrogativas, Toth, Mertens e Makiuchi (2012) apontam falhas nos 
processos participativos tradicionais, ao indicarem que eles podem des-
considerar a heterogeneidade das comunidades trabalhadas, as relações 
de poder dentro dessas comunidades, além de limitações em relação à 
legitimidade, à representatividade, e à sustentabilidade dos processos e 
espaços tradicionais. 
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De acordo com Bandeira (1999), dentro de um processo participa-
tivo é preciso levar em consideração os procedimentos adotados, tendo 
em vista tanto a característica do plano ou projeto, como também da 
comunidade. Por exemplo, o grau de conhecimento que a comunidade 
possui a respeito do tema sobre o qual se espera que decida repercute na 
qualidade de sua participação. Segundo Demo (1993), a pressão exer-
cida por atores externos pode inibir a atuação de atores menos favore-
cidos, influenciando o direcionamento de seus interesses. Esses exem-
plos ilustram os múltiplos fatores que podem repercutir na participação 
social, e que não podem ser negligenciados quando se pretende que os 
interesses da sociedade sejam representados. 

Um processo participativo é efetivamente democrático quando 
permite a expressão dos reais interesses dos grupos afetados, quer direta 
ou indiretamente, pelo tema em discussão. Ademais Bandeira (1999, 
p.31) ressalta que:

[...] processos mal concebidos ou mal implementados não 
só podem levar a resultados evidentemente inadequados, 
mas também podem gerar descrença quanto à própria 
viabilidade, conveniência e credibilidade das práticas par-
ticipativas. Além disso, as práticas participativas podem 
ter sua credibilidade comprometida pela existência de ob-
jetivos não declarados por detrás da atuação de algum, ou 
alguns dos atores-chave do processo.

A falta de credibilidade dos processos de participação social tam-
bém leva a uma desmotivação dos atores sociais, que terminam por 
evitar ou não se comprometer com os mesmos. São necessárias trans-
parência e clareza acerca dos conflitos existentes, bem como o estabe-
lecimento de diálogos para que essa participação gere transformação e 
melhoria social. Para Souza (2014), a participação ocorre mediante a 
conscientização, a organização e a formação contínua e crescente da 
população em relação à própria realidade. Só desse modo, ela poderá 
comprometer-se com a melhoria social.
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Essas reflexões sobre a participação formaram o arcabouço teórico 
para pensaras ações desenvolvidas pela Associação Águas do Nordeste 
(ANE), como ONG no campo ambiental. Essa ONG tem procurado 
contribuir para o empoderamento e a ampliação da participação social 
em questões voltadas para o conhecimento, conservação e gestão das 
águas na Região Nordeste, criando espaços para que, devidamente in-
formados e conhecedores dos aspectos científicos, tecnológicos e sociais 
da realidade local, os cidadãos se engajem na resolução de problemáti-
cas ligadas à sustentabilidade hídrica em seus contextos de vida.

Entre os projetos da ANE, o Projeto Águas de Areias buscou rea-
lizar um conjunto de ações voltadas para as populações ribeirinhas do 
Alto Capibaribe, com o desafio de envolver as pessoas numa partici-
pação mais efetiva na gestão hídrica local. Procurando contribuir para 
a superação das dificuldades na gestão da água na região e enfrentar o 
desafio da participação, foi criada a Rede de Sustentabilidade Hídrica 
do Alto Capibaribe, cujas bases e formação serão temas dos próximos 
pontos. 

9.2 Bases teóricas e políticas para a construção de uma rede 
para a sustentabilidade hídrica no Semiárido

Com o avanço científico e tecnológico dos últimos séculos, é pos-
sível afirmar que mudamos radicalmente a maneira de nos relacionar-
mos com a natureza; já não somos tão vulneráveis ao frio, ao calor ou 
à escassez ocasionada por fenômenos naturais, mas, em contrapartida, 
nos tornamos responsáveis ou corresponsáveis por muitas das catástro-
fes e problemas ambientais emergentes, que ameaçam a vida: as desi-
gualdades sociais, a perda da biodiversidade, o desperdício e a escassez 
de recursos, as mudanças climáticas, a desertificação, dentre outras. 
Diante desse cenário de crise, despontam muitas e diversas propostas 
para solucionar ou amenizar tais problemas. Embora diferentes, elas se 
inscrevem em um paradigma comum: a sustentabilidade. 
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No relatório Brundtland, organizado pela Comissão Mundial de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas 
(CMMAD/ONU) na década de 1980, a sustentabilidade é compreen-
dida como: “[...] a capacidade de satisfazer as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas 
próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.9). Em que pese toda a dis-
cussão sobre os possíveis conteúdos ideológicos e as diferentes concei-
tuações em torno da expressão “satisfação das necessidades”, ou mesmo 
a atribuição de valor a um ator social ainda não existente – as “gerações 
futuras”, a sustentabilidade foi se configurando como uma nova visão 
de mundo. 

Estratégias diversas têm aparecido com esse propósito de redire-
cionar o desenvolvimento para a sustentabilidade. Segundo Sartório, 
Latrônico e Campos (2014), práticas voltadas para a produção mais 
limpa, controle da poluição, eco-eficiência, responsabilidade socioam-
biental, gestão ambiental, ecologia social, economia verde, eco-design, 
consumo sustentável, agricultura sustentável, resíduos zero, reuso, são 
indicadores desse processo. 

Cabe ressaltar que o termo sustentabilidade pode ser interpretado 
de diferentes maneiras, e gera assim diferentes práticas, mais ou menos, 
comprometidas com o bem-estar das gerações. Aqui adotamos o con-
ceito cunhado por Ignacy Sachs (1995) que, embora nessa época ainda 
não utilizasse o termo sustentabilidade e sim ecodesenvolvimento, traz 
elementos que até hoje fundamentam essa ideia. Para o autor são cinco 
as dimensões essenciais para o desenvolvimento de práticas comprome-
tidas com as gerações presentes e futuras: social, econômica, ecológica, 
espacial e cultural.

A dimensão social diz respeito a relações sociais mais igualitárias 
e dignas para todos. A econômica refere-se à promoção de crescimento 
econômico de modo viável, sem prejuízo permanente ao ambiente e 
com vistas a minimizar as discrepâncias na distribuição das riquezas. A 
ecológica relaciona-se à conservação ambiental e à busca por processos 
de desenvolvimento humano que não degradem ou comprometam per-
manentemente o ambiente, respeitando os limites dos diferentes ecos-
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sistemas. A espacial refere-se a uma distribuição adequada entre áreas 
urbanas e rurais, investimento para a melhoria da qualidade de vida e 
estratégias diferenciadas para áreas ambientalmente mais vulneráveis. 
Por fim, a cultural refere-se a relações mais respeitosas e equilibradas 
diante da diversidade cultural e das realidades de cada contexto, evi-
tando-se assim a homogenia cultural e buscando a harmonia entre e a 
tradição e a inovação (SACHS, 1995).

Ao falarmos sobre sustentabilidade hídrica reconhecemos essas 
dimensões: o uso da água de modo economicamente viável, ambien-
talmente correto, socialmente justo, diverso culturalmente e equilibra-
do territorialmente. Um dos maiores desafios para a sustentabilidade 
hídrica é a promoção de uma gestão eficiente. A gestão das águas as-
sume crescente importância na medida em que aumentam os efeitos 
da degradação ambiental sobre a quantidade e qualidade da água doce 
disponível. Longe de ser um terreno de certezas e de decisões unânimes, 
a área da gestão ambiental e dos recursos hídricos é conflituosa e vive-
se, atualmente, o que alguns autores chamam de “crise da água”. Para 
Shiva (2006, p. 17),

[...] a crise da água é a dimensão mais difusa, mais seve-
ra e mais invisível da devastação ecológica da Terra. Em 
1998, vinte e oito países sofreram escassez ou falta de 
água. Espera-se que esse número cresça para cinquenta e 
seis países em 2025. Entre 1990 e 2025, projeta-se que o 
número de pessoas vivendo em países sem água suficiente 
terá um crescimento de cento e trinta e um milhões para 
817 milhões. 

Em termos de políticas públicas, houve importantes avanços ao 
longo dos últimos 20 anos. O país mudou de uma gestão essencialmente 
tecnocrática e fragmentada para uma legislação que visa integrar e des-
centralizar a tomada de decisões. A Lei 9.433, de 9 de janeiro de 1997, 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou a Agência 
Nacional de Águas (ANA), reconhecendo o papel das instituições de 
bacias hidrográficas no processo de negociação entre os diversos agen-
tes públicos, usuários e sociedade civil organizada (BRASIL, 1997).
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Com efeito, a bacia hidrográfica é a unidade regional de planeja-
mento e gerenciamento das águas, cujo órgão consultivo e deliberativo 
é o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH). Esse sistema está baseado na 
tríade “descentralização, participação e integração” e no princípio de 
que as ações na bacia devem promover os usos múltiplos da água.

Isso quer dizer que a legislação propõe uma política participativa 
e um processo decisório democrático que envolva os diferentes atores 
sociais e usuários, e prevê a revisão de seus papeis. Ao Estado cabe ge-
renciar a água como bem de domínio público e de uso comum do povo 
(não há propriedade privada da água); aos usuários cabe respeitar os 
padrões legais de quantidade e qualidade da água; e a água passa a ser 
dotada de valor econômico, podendo haver cobrança por seu uso como 
forma de administrar a exploração desse recurso, e gerar fundos que 
permitam investimentos na conservação ou preservação dos próprios 
rios e bacias.

A legislação brasileira prevê também instrumentos de gestão dos 
recursos hídricos, entre os quais: planos de recursos hídricos (elabora-
dos por bacia); outorga do direito do uso da água; cobrança pelo uso da 
água; enquadramento dos corpos d’água em classes de uso; e o Sistema 
Nacional de Informações de Recursos Hídricos. De acordo com a Lei 
das Águas, esses instrumentos devem ser utilizados de forma articulada 
com a gestão ambiental, cujas bases se encontram na Política Nacio-
nal de Meio Ambiente, Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 
1981). Sendo assim, concordamos com Braga (2009), quando afirma 
que a educação ambiental, os sistemas de informação e as instâncias de 
decisão colegiadas, entre outros, constituem instrumentos de tomada 
de decisão para a sociedade civil organizada se empoderar e protagoni-
zar o controle social.

Esse modelo orienta-se pela lógica de que a sociedade é corres-
ponsável pela gestão do ambiente e dos recursos hídricos. O espaço dos 
colegiados, nesse sistema, é particularmente importante, pois é nesse 
âmbito que se fortalece uma gestão democrática, integrada e compar-
tilhada. A presença de vários setores da sociedade civil constitui um 
contexto apropriado à participação e à cidadania, e favorece qualitati-
vamente a representação dos interesses e demandas sociais.
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Ao pensarmos no Semiárido brasileiro, as questões relacionadas ao 
déficit hídrico requerem ações de integração e diálogo entre diferentes 
instituições, pessoas e entidades interessadas em buscar soluções viáveis 
para melhorar a convivência e a adaptabilidade dos sistemas ecológicos 
e sociais ali presentes. Na verdade, atualmente, todo esforço que permi-
ta diminuir a pressão exercida pelas forças econômicas sobre as reservas 
hídricas da região, reveste-se de importância acadêmico-científica e de 
elevado valor social.

9.3 Linhas e nós: a formação da Rede de Sustentabilidade  
Hídrica do Alto Capibaribe

Como explicitado no Capítulo 8, havia na região do Alto Capiba-
ribe um conflito ambiental em torno dos usos das águas aluvionais, mas 
que vinha sendo silenciado devido, principalmente, a uma história de 
povoação e de relações sociais, nas quais os conflitos ali presentes, por 
vezes, se tornam conflitos familiares e restritos ao local.  Além dis-
so, a falta de políticas públicas voltadas para comunidades rurais difu-
sas, e de conhecimentos acerca da dinâmica hídrica local, agravada por 
seu isolamento, contribuía para a vulnerabilidade do morador rural da 
região frente ao clima semiárido e às condições de escassez hídrica. 

Nesse contexto, apoiá-los para que se ampliasse a sua resiliência 
como grupo social e produtivo era uma ação prevista pela ANE no 
âmbito do Projeto Águas de Areias. O projeto contava com a formação 
de uma rede de pessoas e instituições interessadas na discussão e na pro-
posição de iniciativas voltadas para as questões hidroambientais locais, 
visando à sustentabilidade hídrica na região do Alto Capibaribe.

Na sociedade civil, as redes têm constituído estruturas que reno-
vam as formas de organização e ação de movimentos sociais, organi-
zações não governamentais, instituições governamentais, institutos de 
pesquisa, universidades, escolas, igrejas e grupos populares, possibili-
tando a conexão e comunicação entre os atores sociais (pessoas e ins-
tituições).
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É importante ter clareza de que uma rede pode consistir em vários 
nós, que representam os indivíduos ou grupos, e de ligações ou laços, 
que são as interações entre os nós. Os nós e as interações, dependendo 
da quantidade e do tipo, podem tornar a rede mais “solta” ou “aperta-
da”. Com o passar do tempo, a rede, de acordo com seus propósitos, 
pode sofrer alterações e assimilar relações antes inexistentes ou, ao con-
trário, desfazer outras.. O que importa são os propósitos comuns, pois 
sem estes não é possível formar uma rede. De fato, estratégias, metas, 
formas de atuação, objetivos e resolução dos problemas só emergem a 
partir da identificação desses propósitos (OLIVARES, 2003). 

Desse ponto de vista, a rede é uma articulação social entre diversas 
unidades, que por meio de ligações trocam elementos entre si, fortale-
cendo-se reciprocamente e podendo se multiplicar em novas unidades, 
as quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto na medida em que 
são apoiadas por ele. A rede permite a flexibilidade e a adaptabilida-
de das relações entre pessoas e instituições, e são apropriadas por uma 
sociedade que, cada vez mais, se define pela inovação, globalização e 
descentralização.

Diante do potencial das redes sociais, no Projeto Águas de Areias 
deu-se início à formação da Rede de Sustentabilidade Hídrica, um con-
junto articulado de pessoas e instituições interessadas em trocar entre 
si informações e experiências em prol da conservação da água e estra-
tégias para uma melhor convivência com o Semiárido. A ONG estava 
aberta às possibilidades que se abririam no contato com os interessados 
em integrar a Rede. O desenho desta se configuraria à medida que o 
projeto fosse desenvolvido e ações se mostrassem necessárias. 

Contudo, havia alguns pressupostos que guiavam o trabalho de co-
ordenação do projeto, entre eles destacamos: a promoção da inclusão 
social na gestão dos recursos hídricos; o fortalecimento de estratégias 
de governança local da água; a gestão compartilhada da água; o aper-
feiçoamento de políticas públicas que estimulassem ações para o desen-
volvimento socioambiental da região; o compartilhamento de técnicas 
e tecnologias de acesso à água das aluviões; o protagonismo juvenil e 
a participação das mulheres na construção e desenvolvimento da sus-
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tentabilidade local, e o acesso a informações e conhecimentos sobre 
quantidade e qualidade e acesso à água.

A tessitura da Rede se deu em sucessivos encontros e nos víncu-
los estabelecidos com pessoas ao longo da atuação da ONG no local. 
Embora a descrição que trazemos aqui não faça jus à importância dessa 
experiência, nos ajuda a sistematizar as opções metodológicas, e pode 
nortear as ações de grupos e entidades interessadas em processos de par-
ticipação social. Na síntese que apresentaremos, relatamos a entrada da 
ONG na área de atuação do projeto e o que foi feito a partir disso. 

Para dar a início ao que seria a Rede, foi preciso tanto conhecer 
o Alto Capibaribe em relação às características socioambientais, como 
identificar em cada município de atuação do projeto as lideranças e 
instituições potencialmente envolvidas com a sustentabilidade hídrica. 
Isso foi feito a partir do contato com pessoas que conheciam a realidade 
local e nos ajudavam a compreendê-la. Eram pessoas da região, que já 
conheciam a ANE e tinham contribuído para a construção do Projeto 
Águas de Areias, ou eram indicadas por estarem ligadas a movimentos 
sociais e ambientais, ou por terem algum interesse na questão. 

Cabe ressaltar que, embora o projeto tenha sido iniciado em me-
ados de 2013, a ANE já desenvolvia ações em conjunto com o COBH 
- Capibaribe e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
em dois municípios da região: Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da 
Madre de Deus. Esses laços locais facilitaram não apenas a inserção 
local, como também o contato e a inclusão de dois outros municípios: 
Jataúba e Poção. 

Os quatro municípios foram visitados pela coordenadora executiva 
da Rede de Sustentabilidade, com o propósito de conhecer e contatar 
possíveis lideranças e instituições que poderiam se envolver com o pro-
jeto. Fez-se, assim, um levantamento de informações ligadas a movi-
mentos sociais, instituições públicas e privadas potenciais, em especial 
prefeituras e câmaras de vereadores, escolas, empresas etc. 

Também foram levantadas as características dos municípios, como 
datas comemorativas, dias de feira, pois se trata de eventos que marcam 
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e afetam as rotinas dos moradores, principalmente os das comunida-
des rurais. Essas informações são relevantes para a proposição de ações 
mais assertivas no contato com as pessoas1, principalmente quando se 
propõe a participação em um projeto que, apesar de lidar com questões 
locais, é trazido por uma entidade que não é local e que lida com uma 
questão controversa. O respeito pelas características dos municípios e a 
dinâmica de vida dos moradores foi uma premissa do projeto e fez com 
que os planos fossem reconfigurados ao longo do processo. 

Feito esse primeiro contato, foi realizado, em cada município, o 
Encontro de Lideranças e Instituições com o Projeto Águas de Areias, 
com o intuito de apresentar o projeto para o público e conhecer as 
expectativas e perspectivas dos convidados em relação ao projeto. Para 
isso, foram contratados agentes locais que visitavam os municípios, 
contatavam pessoas e definiam os locais onde as reuniões seriam reali-
zadas. Ao final de cada reunião, os interessados em participar do projeto 
eram convidados a preencher uma ficha de cadastro com informações 
pessoais e institucionais.

Os quatro encontros contaram com a participação de aproxima-
damente 150 pessoas, entre lideranças e representantes de instituições 
(Figura 1 A, B, C, D). Dessas, 77 pessoas mostraram interesse em parti-
cipar das ações propostas, preenchendo a ficha de cadastro.

1 Por exemplo, a feira em Jataúba é realizada na sexta-feira, a maioria dos agricultores está no 
centro da cidade comercializando, é um ótimo dia para encontrá-los, mas um dia ruim para 
marcar reuniões, pois estão trabalhando.
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Figura 1 – Encontros de Lideranças e Instituições com o Projeto Águas de Areias.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias

A adesão espontânea era uma premissa para que a Rede pudesse se 
constituir. Certamente não é simples conceituar a participação popular 
na gestão pública, inclusive no que se refere aos recursos hídricos, mas 
sem ela ficaria comprometido o processo de exercício da cidadania. 

Para Arnstein (1969), é a redistribuição do poder que oferece aos 
cidadãos excluídos dos processos políticos e econômicos a oportunida-
de de deliberar sobre temas fundamentais para o futuro de uma dada 
sociedade. Mas a principal contribuição da autora consistiu em criar 
uma tipologia, ainda hoje utilizada, hierarquizando modalidades de par-
ticipação (e não participação). De forma sucinta, nos degraus inferiores 
dessa hierarquia estão a manipulação e a terapia, que corresponderiam 
à não participação ou a um falseamento da participação. Na sequência, 
vêm as informações e consultas, níveis nos quais as pessoas podem ouvir 
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e ser ouvidas, mas inexistem linhas que garantam que suas perspectivas 
e vontades sejam assimiladas no processo em pauta, ou seja, o poder de 
decisão permanece na mão de poucos. 

Subindo nessa escada o nível seguinte é o da pacificação, de acordo 
com a qual as pessoas exercem certo grau de influência nas decisões, 
mas sem o compromisso por parte dos tomadores de decisão de levá-la 
efetivamente em conta. E o da parceria, no qual o poder é distribuído 
entre os cidadãos e os detentores do poder, mas com correlação de força 
desigual. Nos últimos níveis, encontram-se a delegação de poder e o 
controle social, nos quais a participação atingiria seu auge e ocorreria 
em todas as fases do processo, inclusive nas questões de aplicação dos 
recursos.

Após esses encontros, foram organizadas duas oficinas preparató-
rias da Rede de Sustentabilidade Hídrica, que ocorreram na Fazenda 
Fieza, em Santa Cruz do Capibaribe, onde se localizava a sede do pro-
jeto. As oficinas foram voltadas para as lideranças e instituições cadas-
tradas e envolveram, no primeiro dia, representantes dos municípios de 
Brejo da Madre de Deus e Jataúba, e, no segundo dia, de Santa Cruz do 
Capibaribe e Poção. O objetivo das oficinas foi discutir a formação da 
Rede de articulação e mobilização social na região, com vistas aos usos 
e conservação da água.

As oficinas, entendidas como lugar de trabalho e construção, eram 
momentos planejados para discussões conceituais e a proposição de 
ações coletivas que permitissem a sintonia entre os participantes acerca 
dos conceitos e ações em pauta. Do ponto de vista pedagógico, a oficina 
representa a abertura de espaços de aprendizado e de diálogos entre os 
participantes. Para Luengo et al (2000), a oficina quebra com as hie-
rarquias de conhecimento, não há espaço para que os saberes especiali-
zados dominem sobre outros tipos de saberes, pois os diferentes saberes 
são apresentados e discutidos na medida em que atendam ao produto 
esperado da oficina. 

Em um primeiro momento das oficinas preparatórias, foram feitas 
discussões em pequenos grupos sobre os seguintes conceitos: água em 
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leito seco, sustentabilidade hídrica, gestão local e Rede. As discussões 
nos pequenos grupos foram posteriormente socializadas em um grupo 
maior que incluiu todos os participantes (Figura 2 A, B).

Figura 2 – Discussões em pequenos grupos durante a Oficina Preparatória da Rede.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

Em um segundo momento foi discutida a Rede. Primeiro, foram 
descritos alguns tipos de redes existentes e suas características, em um 
exercício de levantamento das concepções prévias. Depois, em peque-
nos grupos, os participantes buscaram responder às seguintes questões: 
O que é? Para que serve? O que é necessário? Como atuar? Quem par-
ticipa? Qual o perfil do mediador ou facilitador? E foi solicitado que 
citassem ao menos dois integrantes da equipe com esse perfil.

De acordo com as respostas, a Rede de Sustentabilidade Hídrica 
do Alto Capibaribe, nome dado pelo grupo, firmou-se como um grupo 
de pessoas com objetivos comuns e direcionadas para uma causa, no 
caso, a conservação da água na região do Alto Capibaribe. Ela promo-
ve encontros para compartilhar experiências e discutir sobre o uso dos 
recursos hídricos e a manutenção do meio ambiente, sendo necessária a 
articulação e união dos interessados e a construção de mídias de comu-
nicação para integrar a Rede. Sua atuação se dá por meio de reuniões, 
debates e formação dos componentes, isso é, todos aqueles que tiverem 
interesse no projeto, sejam eles agentes públicos ou particulares, movi-
mentos sociais, igrejas, associações, sindicatos. 
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Sobre o perfil dos facilitadores, foi apontado que deveriam ser pes-
soas dinâmicas, responsáveis, comunicativas, articuladas e com dispo-
nibilidade de tempo.

Foram escolhidos pelos participantes 34 facilitadores da Rede, pú-
blico diverso, formado por agricultores, professores, representantes de 
prefeituras, câmaras de vereadores, agentes comunitários, dentre outros. 
Os facilitadores teriam o papel de fazer essa articulação entre o projeto 
e os demais membros da Rede, contribuindo para o compartilhamento 
de informações e com a organização de ações locais (Figura 3 A, B).

Figura 3 – Facilitadores da Rede. Fonte: Arnaldo Vitorino (2014).

Para os facilitadores, foi propiciado um momento específico de for-
mação, denominado Oficina de Formação dos Facilitadores da Rede 
de Sustentabilidade Hídrica. A oficina teve como objetivo apresentar 
e discutir com o grupo de facilitadores a Carta de Princípios da Rede 
de Sustentabilidade Hídrica (Anexo), cujo esboço tinha sido feito nas 
oficinas preparatórias. Nessa formação, foram traçadas as metas para 
as linhas de atuação da Rede e realizadas vivências de campo, com re-
flexões e demonstrações sobre a dinâmica das águas aluvionais, além 
de visitas aos experimentos realizados pelo Projeto Águas de Areias 
(Figura 4 A, B).
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Figura 4 – Oficina de Formação dos Facilitadores da Rede de Sustentabilidade Hídrica.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

Sobre a Carta, é possível afirmar que sua elaboração representa 
um momento de construção coletiva vivenciado pelo grupo de faci-
litadores, e que os situa no processo de engajamento social e político 
na medida em que os ajuda a refletir sobre a realidade hídrica local 
e a se posicionarem como agentes transformadores dessa realidade. A 
proposição das metas aponta para o amadurecimento do grupo no to-
cante a conhecimentos sobre a sustentabilidade, pois caminham para 
o fortalecimento do grupo mediante ações educativas, envolvimento 
na gestão local e no uso de estratégias de comunicação que permitam o 
compartilhamento de informações. A partir da Carta foi elaborado um 
folder (Figura 5) de apresentação da Rede de Sustentabilidade Hídrica 
do Alto Capibaribe.

Figura 5 – Folder publicado com os princípios e funções da Rede.



262

Para o fortalecimento da Rede, foram organizados outros momen-
tos formativos, como o Curso de Formação de Agentes de Sustentabi-
lidade Hídrica, no qual foram abordados aspectos climáticos, hídricos e 
sociais do Semiárido, com vistas a oportunizar uma aprendizagem cien-
tífica sobre a dinâmica ecológica e social do Semiárido e, mais especifi-
camente, da região do Alto Capibaribe (Figura 6 A, B).

Figura 6 – Curso de Formação de Agentes de Sustentabilidade Hídrica.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

A partir dessa formação, foram selecionadas pessoas para trabalhar 
no Cadastro de Usuários da Água, para levantar o perfil dos usuários e 
fazer um balanço hídrico da região2  (Figura 7 A, B).

2 Saiba mais sobre o cadastro de usuários da água no capítulo 06. 
3 Esta resolução encontra-se na íntegra no capítulo 8

Figura 7 – Curso de Formação para Cadastro de Usuários da Água.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

Foram produzidos, para divulgação junto à população, panfletos 
sobre a Carta de Princípios da Rede e sobre a Resolução Nº 1 de 20133 
do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Figura 8), que estabelece 
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Figura 8 – Publicação didática da Resolução Nº 01/2013 do Consema.

Os membros da Rede também participaram da organização de di-
versos eventos do Projeto Águas de Areias, apoiando a divulgação e 
coordenação dos mesmos. Foram feitas reuniões em Conselhos de De-
senvolvimento Rural e apresentações em escolas, dentre outras ativida-
des (Figura 9 A, B, C, D).

normas e procedimentos do licenciamento ambiental para a explora-
ção de areia e argila em leitos secos de rios intermitentes no Estado de 
Pernambuco.

Figura 9 – Ações da Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias.
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As Exposições Itinerantes do Projeto Águas de Areias, que ocor-
reram nos Municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus e Santa Cruz 
do Capibaribe também contaram com a participação dos Membros da 
Rede, que inclusive eram os que articulavam os contatos locais, divul-
gavam os eventos e apresentavam a Exposição (Figura 10).

Figura 10 – Exposições itinerantes em Brejo da Madre de Deus e Poção.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

Outra ação da Rede foi feita a partir do interesse dos seus mem-
bros em participarem de ações educativas voltadas para as comunidades 
rurais, com o objetivo de divulgar informações entre agricultores e mo-
radores da região. Os facilitadores solicitaram materiais didáticos que 
lhes permitissem apresentar a dinâmica hídrica da região. Assim, foi 
elaborado o álbum seriado intitulado “Agadoisó no Semiárido” (Figura 
11), que conta a história do ciclo hidrológico na região, bem diferente 
que em outros lugares

Figura 11 – Álbum “Agadoisó no Semiárido”.
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Além disso, formaram-se grupos em mídias sociais como Facebook 
e Whatsapp, espaços de compartilhamento de informações e também de 
contato entre os participantes, que ajudaram na criação de vínculos de 
afeto entre as pessoas dos diferentes municípios. O processo e alguns 
dos produtos aqui apresentados nos permitem tecer breves reflexões so-
bre o processo educativo escolhido e seu potencial para uma formação 
cidadã. É o que será visto no próximo item.

9.4 A experiência com a Rede de Sustentabilidade Hídrica do 
Alto Capibaribe como processo de educação comunitária

A educação enquanto invenção humana não é única nem imutá-
vel, podendo atender a diferentes propósitos. Segundo Brandão (2013), 
a educação pode servir para a reprodução das desigualdades e da opres-
são, mas também para a produção de conhecimentos e a libertação. De 
fato, educar é um ato intencional, não alheio às questões sociais de seu 
tempo. Antes, dialoga com essas questões sem neutralidade. 

A educação não é um empreendimento exclusivo da escola, pois 
acontece em diferentes espaços e tempos ao longo da nossa existência. 
Somos educados e, em contrapartida, educamos em todos os momen-
tos da vida, em contextos diferentes e com pressupostos, objetivos e 
ferramentas diferentes, o que nos permite falar em tipos diferentes de 
educação. De acordo com uma classificação comumente aceita, temos a 
educação formal, a não formal e a informal.

Para Gohn (2010) a educação formal é aquela que ocorre dentro 
da escola, com currículo e conteúdos próprios. Podemos ampliar essa 
concepção para abrangermos espaços institucionalizados submetidos a 
regimentos de órgãos superiores, e onde o processo educativo ocorre de 
forma metódica durante períodos de tempo determinados. A educação 
informal teria como característica principal a não organização. Trata-se 
de uma educação permanente, cujo conteúdo é ensinado e aprendido 
a partir de práticas e experiências em processos de socialização intra e 
extrafamiliar. É ligada a emoções e sentimentos; a transmissão dos cos-
tumes familiares, por exemplo, se dá no âmbito da educação informal. 
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Já a educação não formal, na qual se enquadra a educação comu-
nitária, objeto principal das nossas reflexões, difere das demais por não 
estar confinada a espaços e tempos determinados, e por não tratar-se 
de um processo espontâneo no nosso percurso de socialização como 
indivíduos. De acordo com Gohn (2010, p. 16), “o aprendizado gerado 
e compartilhado na educação não formal não é espontâneo por que os 
processos que o produzem têm intencionalidade e propostas”.

Usualmente o termo educação não formal é empregado em con-
traposição à educação que acontece na escola. No entanto, seu sentido 
é bem mais complexo, pois se institui enquanto um lugar de produção 
de conhecimento em contextos diferentes da estrutura escolar, mas que 
pode dialogar com a escola. Os contextos da educação não formal são 
múltiplos, entre estes, associações, organizações não governamentais, 
igrejas, sindicatos, partidos políticos e nas próprias escolas se pensarmos 
os espaços interativos entre escola e comunidade do entorno (GOMES; 
SILVA; SILVA, 2012).

Consideramos a definição de Gohn (2010, p. 33), que conceitua 
educação não formal como:

[...] um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de 
formação para a cidadania [...] Ela designa um conjunto 
de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de 
saberes, que envolve organizações/instituições, atividades, 
meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade 
de programas e projetos sociais.

Oportunizar aos indivíduos a aprendizagem de conteúdos que per-
mitam uma leitura mais crítica da realidade em que vivem, aprender 
sobre seus direitos e deveres de cidadãos, resgatar sua dignidade e au-
tonomia, permitindo que desenvolvam competências e habilidades e 
dialoguem de forma consciente e ativa sobre as decisões que os afetam 
individual e coletivamente são desafios da educação não formal, quan-
do esta tem em vista uma formação cidadã. 
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Dentro dessa perspectiva, evidenciamos a necessidade de uma edu-
cação para o empoderamento do cidadão e, no contexto do projeto, 
esse empoderamento passava pelo letramento científico em relação às 
características hídricas e ambientais da região. Embora a população ti-
vesse um conhecimento empírico sobre a dinâmica hídrica local, os 
problemas advindos dos usos dos recursos naturais e os conflitos poten-
ciais e reais existentes, como no caso da exploração de areia e da água 
de aluvião, seus saberes não alcançavam um patamar de argumentação 
que ajudasse as comunidades a reivindicar a atuação do poder público. 
Certamente, os aportes técnicos e científicos se constituem em impor-
tante contribuição para a entrada de novos atores sociais na discussão e 
para o encaminhamento de demandas e proposições junto às instâncias 
de tomada de decisão.

O conhecimento científico, como linguagem construída pelos seres 
humanos para explicar o mundo natural, é uma forma de representação 
dos fenômenos aceita, e muitas vezes, imposta universalmente. Apro-
priar-se dessa linguagem significa ter acesso a outros modos de pensar, 
estar a par de uma cultura científica e poder dialogar com grupos que 
também a utilizam (CHASSOT, 2011).

Ter domínio sobre o conhecimento científico é importante para 
questionarmos certos discursos sedimentados em nome da ciência, para 
agirmos politicamente, para resistirmos a certos processos de opressão 
aos quais somos submetidos pela nossa falta de conhecimento da lin-
guagem científica, e para vivermos melhor (CHASSOT, 2011; LOPES, 
1993). Desse ponto de vista, o letramento científico deve nos ajudar 
a avaliar as informações, interpretar o mundo e atuar nele de maneira 
crítica. Além disso, representava a oportunidade de introduzir outras 
formas de conhecimento e suas linguagens específicas, contribuindo 
para construção de espaços nos quais fosse possível a prática do dialogo 
dos saberes. 

O letramento científico com vistas ao empoderamento dos parti-
cipantes da Rede foi uma necessidade tanto observada pela equipe de 
coordenação do projeto, quanto trazida pelos membros da Rede. Havia 
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a urgência em compreender as dinâmicas das águas aluvionais e rever-
ter a situação em locais considerados críticos. Empoderar, no sentido 
adotado pelo projeto, significava criar processos de mobilização para 
impulsionar os diferentes grupos que participavam do projeto na busca 
por melhoria de suas condições de vida, e também maior iniciativa na 
reivindicação e salvaguarda de seus direitos. 

Trata-se de um processo, pois o empoderamento não é algo que se 
fornece ou que se faz para alguém, antes é apropriação, um empoderar-
se de si mesmo, a saída de um estado de tutela, dependência e impo-
tência para uma postura ativa e de luta individual e coletiva. Segundo 
Kleba e Wendausen (2009) o processo de empoderamento possui duas 
dimensões, a psicológica e a política. Na primeira dimensão, temos a 
valorização do sujeito, o aumento de sua autoestima, ações nas quais as 
pessoas possam se sentir mais competentes. A outra dimensão envolve 
transformações estruturais na sociedade para que se criem oportunida-
des de atuação. É na convergência dessas dimensões que as pessoas se 
apropriam de habilidades de participação mais democráticas e da to-
mada de decisões. A última parte deste capítulo compreende reflexões 
sobre a experiência da ANE na indução e facilitação da formação da 
Rede.

Entre os desafios enfrentados nos deparamos com o medo e a des-
confiança de uma população vulnerabilizada após um longo período de 
seca, pela sensação de impotência diante dos danos ambientais e, mais 
especificamente, da exploração de areia em leito seco. De fato, esta se 
intensificava justamente em uma ocasião climática crítica, competindo 
com a exploração da água de aluvião. Desconfiada, pois o diálogo com 
instâncias políticas que poderiam participar da resolução do problema 
não estava ocorrendo. Acuada, com receio de causar inimizades com 
vizinhos, muitos dos quais eram parentes e tolerantes, ou até responsá-
veis, em relação à exploração da areia em suas propriedades. Superar o 
desafio de estabelecer relações de confiança entre o grupo do projeto e 
os moradores foi sem dúvida o mais difícil, e os caminhos perseguidos 
foram os da transparência e do diálogo, para que as ações do projeto 
tivessem correlação com o mundo da vida das pessoas e comunidades.



269

Outro desafio foi o desconhecimento da relação entre água e areia 
na região, não por parte dos moradores mais antigos, que tinham um 
conhecimento empírico sobre o tema. Referimo-nos, sobretudo, aos 
administradores, aos moradores dos centros urbanos, aos empresários e 
comerciantes que exploravam a areia, e que não percebiam a gravidade 
da problemática. Também por essa razão, não se viam manifestações 
políticas de questionamento dessa situação. Tornar essa problemática, 
que parecia restrita aos moradores das comunidades rurais, tema de in-
teresse político e público foi também um desafio.

A criação da Rede permitiu a consolidação de laços entre as comuni-
dades rurais difusas e os centros urbanos, na medida em que possibilitava 
trocas de saberes entre pessoas e instituições vindas de diferentes esferas 
sociais, num diálogo onde suas vozes não eram reprimidas ou ignoradas. 
Entre as oportunidades criadas, assistimos ao aparecimento de lideran-
ças, ao engajamento de grupos e pessoas no projeto, ao protagonismo de 
jovens, à facilidade na divulgação de informações e ao envolvimento e 
interesse de comunidades nas ações articuladas com a Rede. 
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ANEXO

CARTA DE FORMAÇÃO DA REDE DE SUSTENTABILI-
DADE HÍDRICA DO ALTO CAPIBARIBE

1. O que é: A Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capiba-
ribe é constituída de pessoas e instituições de diferentes setores sociais 
do Alto Capibaribe, interligadas pelo objetivo comum de articulação 
social em favor da conservação e do uso sustentável das águas dos leitos 
de rios intermitentes (temporários) da região.

2. Missão: Tem por missão promover e apoiar ações responsáveis 
para a conservação do meio ambiente e dos recursos hídricos em leitos 
de rios intermitentes e em nascentes, visando amenizar os problemas 
vivenciados no Semiárido em sua área de atuação, e destacar a dimen-
são social da sustentabilidade hídrica.

3. Objetivos: Produzir e compartilhar informações e experiências, 
que possibilitem a ampliação da cidadania na convivência com o Semi-
árido, principalmente no que diz respeito ao uso sustentável das águas 
de areias de rios intermitentes.

4. Princípios: A Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capi-
baribe compartilha dos seguintes princípios:

• A sustentabilidade hídrica significa uma tomada de posição em 
favor do uso racional da água e de seus usos múltiplos e requer educação 
ambiental e ação coletiva na gestão local das reservas hídricas;

• A gestão local da água visa à melhoria da qualidade de vida da 
população rural e urbana, devendo estar direcionada ao seu uso coleti-
vo, embasada no conhecimento da realidade e na participação comuni-
tária organizada; 

• A água da chuva acumula-se nos leitos dos rios intermitentes e, 
na época de estiagem as águas das areias no leito seco representam um 
reservatório hídrico natural para as famílias de agricultores;
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• A água reservada nos leitos secos de rios intermitentes precisa 
ser conservada para uso prioritário pela população local, em atividades 
domésticas, criação de animais e agricultura familiar;

• É necessária a racionalização da retirada da areia em leito de 
rios intermitentes, utilizando-se de critérios técnicos e devidamente le-
galizada;

• A discussão sobre a gestão local da água deve ser estimulada em 
colegiados e outras instâncias de tomadas de decisão existentes; 

• O licenciamento e a fiscalização da exploração de areia e água 
e da vegetação protetora dos mananciais devem estar comprometidos 
com a sustentabilidade hídrica nos leitos dos rios intermitentes;

• Os cacimbões (poço amazonas) devem ser universalizados para 
os moradores rurais as margens do leito seco do rio Capibaribe e seus 
afluentes, quando tecnicamente viável, compatibilizando disponibili-
dade e demanda; 

• A população é corresponsável pela gestão local da água e sus-
tentabilidade hídrica do Alto Capibaribe.

5. Quem faz parte: Participam da rede pessoas interessadas na te-
mática, usuários da água, associações, governos, agricultores, conselhos 
municipais, poderes públicos, professores, estudantes, organizações não 
governamentais, agentes de saúde e de defesa civil, escolas, famílias, 
sindicatos de trabalhadores rurais, pesquisadores, grupos religiosos e 
movimentos sociais e populares.

6. Atuação: Atua junto à população do Alto Capibaribe de for-
ma conjunta e participativa, por meio de reuniões de grupos, debates, 
visitas, formação, seminários, palestras, produção de materiais educati-
vos, comunicação em redes sociais, promovendo o compartilhamento 
de informações, conhecimentos e experiências que aprimorem a con-
vivência com o Semiárido; o intercâmbio de experiências exitosas; o 
planejamento coletivo; bem como fortalecer políticas e parcerias que 
deem sustentação ao Projeto Águas de Areias; e contribuam com a 
construção de espaços para decisões compartilhadas.
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6.1 Formação para a Sustentabilidade Hídrica

Prevê um processo dinâmico de capacitação e troca de experiên-
cias nos temas que facilitem a compreensão sobre a dinâmica da água 
no Semiárido, sobre conservação e uso sustentável dos recursos hídricos 
e sobre gestão local da água, com destaque para a produção e dissemi-
nação de conhecimentos relativos à relação entre água e areia no leito 
seco dos rios intermitentes.

Contempla:

• Formação de educadores – Envolvendo tanto os que estão no 
âmbito da escola, como os que têm atuação no contexto mais amplo das 
comunidades. 

• Formação de agricultores – Trabalhando diretamente junto às 
famílias e estimulo ao intercambio de informações e trocas de experi-
ências.

• Formação de gestores – Com propostas voltadas diretamente 
aos gestores de instituições governamentais, empresariais e da socieda-
de civil.

6.2 Comunicação 

Pressupõe trabalhar o objetivo e princípios da Rede, considerando 
a influência da comunicação social na formação das pessoas e na con-
solidação da nossa sociedade. Envolve desde a perspectiva de leitura 
crítica dos meios de comunicação, assim como a produção coletiva da 
informação, a apropriação das diversas técnicas usadas nas diversas mí-
dias, mas, sobretudo, trabalhar o papel educativo da comunicação e a 
importância de levar para os espaços educativos as estratégias comuni-
cativas.

Contempla:

• Capacitações no uso de mídias sociais e de meios de comunicação.

• Produção de informações para veiculação nas diferentes mídias.

• Otimização da comunicação interna da rede.
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6.3 Fortalecimento da gestão local da água

Dá suporte à inserção/internalização do objetivo e princípios da 
Rede no planejamento que envolva os recursos hídricos nas diversas 
instâncias de atuação (pública, privada e da sociedade como um todo) 
e de forma articulada, fortalecendo a participação da sociedade e o con-
trole social.

Contempla:

• Ocupação de espaço em fóruns estratégicos de discussão;

• Processo de qualificação para ação na temática de recursos hí-
dricos;

• Elaboração de proposições que possam ser dirigidas para políti-
cas públicas locais, com repercussão em outras esferas.
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Sinto cheiro de chuva, de terra molhada, 
Lá vem a nuvem tão acinzentada. 

O céu vai chorar: chuva, raio, trovão, entoada. 
Eu pedindo demais e a chuva chegou, 

Deu enchente no rio que há tempos secou. 
Derrubou a palhoça, o gado e a roça a cheia levou. 

Ê, sertão má criado, quem pede demais sempre acaba sem nada. 
Mas, ê, sertão má criado! Vou me derramar no rio e afogar minha mágoa.

Sertão Má Criado 
Letra e Música: Coberta de Mulambo

10.1 Introdução

O sertão má criado é o contexto da experiência que vamos relatar. 
Aqui, o sertão é chamado de Semiárido, termo que designa esse lugar 
onde o rio aparentemente seca na maior parte do ano, tendo água cor-
rente somente em uns poucos meses. Este capítulo procura analisar as-
pectos de uma experiência de educação ambiental no Semiárido, vivida 
pelos autores junto com um grupo de professores de escolas de educação 
básica e com uma educadora de uma organização não governamental. 

1 Agradecemos ao CNPq pelo apoio ao projeto “Ciência, Cultura e Ambiente: como se pro-
duz o currículo ambiental na escola”, no âmbito do qual este trabalho foi elaborado.

Capítulo 10
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Como já se sabe, o Projeto Águas de Areias2 situa-se no Semiári-
do pernambucano, notadamente no Alto Capibaribe, porção leste da 
bacia hidrográfica do Capibaribe, e abrange quatro municípios: Santa 
Cruz do Capibaribe, Jataúba, Brejo da Madre de Deus e Poção. Falamos 
em “Alto Capibaribe”, porém esse termo contempla diferentes realida-
des: centros urbanos e zonas rurais, áreas secas e úmidas, adensadas de 
gente e rareadas de gente, com vegetação de caatinga e de brejo de alti-
tude, povoadas de espécies exóticas e nativas, habitadas por pessoas que 
nasceram lá e por migrantes, populações próximas e distantes do leito 
do rio Capibaribe, imensa riqueza de manifestações culturais, ativida-
des produtivas diversas, tais como a agricultura, a criação de animais, 
o pólo de confecções, e também onde se encontram conflitos em torno 
da exploração da água e da areia. Esse contexto, em nada se assemelha 
a um todo homogêneo ou contínuo. Então, é “Alto Capibaribe” porque 
do ponto de vista topográfico é a zona mais alta da bacia; é lá que se 
situa a mais distante nascente do rio Capibaribe, de onde ele parte para 
correr até o Oceano Atlântico.

Como já consta detalhadamente no Capítulo 1, os rios nessa região 
são intermitentes, não “correm” o ano todo, o rio “corta” como dizem 
os ribeirinhos, e passa a maior parte do ano sem água à vista. Nesses 
períodos, no leito do rio vê-se somente o sedimento arenoso acumula-
do ao longo do tempo, além de “sinais” da natureza que apontam que a 
chuva ainda demora a cair. São sinais só para os “mais experientes”, que 
na sua lida observam a presença de ninhos de quero-quero nas margens, 
a falta das trilhas das formigas, o silêncio dos sapos e a inércia das ara-
nhas caranguejeiras, que preferem permanecer nas suas tocas (SILVA, 
2015). 

Nessa areia a água se infiltra e fica armazenada para ser utilizada 
pelas populações nos períodos de estiagem como água para uso da casa 
e para a “criação” de animais, principalmente quando as águas dos bar-
reiros e cisternas acabam. Foi justamente o conflito entre esses usos 

2 Como as demais experiências relatadas neste livro, a de educação ambiental descrita neste ca-
pítulo também se desenvolveu no âmbito do Projeto Águas de Areias, nos anos de 2014 e 2015.
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múltiplos e a extração de areia do leito do rio Capibaribe que motivou 
o desenvolvimento do Projeto Águas de Areias, o qual tem a educação 
ambiental (EA) como uma prática integrada às ações de produção e di-
fusão de conhecimentos técnico-científicos e a ações de sensibilização 
e mobilização social. 

Nesse contexto, participamos, juntamente com um grupo diversi-
ficado de pessoas e instituições, da elaboração da “Coleção de Cartilhas 
Autorais”, a qual resultou de um processo intenso de construção coleti-
va de projetos de educação ambiental em onze escolas e uma entidade 
ambiental engajados na proposta. Além de uma diversidade de práticas 
educativas e de concepções acerca da educação ambiental, a experi-
ência marcou a relevância de uma pedagogia baseada no lugar e dos 
processos autorais de construção de conhecimentos escolares, contri-
buindo para o estabelecimento de relações sociais colaborativas entre 
os participantes.

Essa experiência foi informada por certa literatura na área educa-
cional sobre a noção de comunidade de prática, por exemplo, que nos 
ajudou a refletir sobre o modo como os professores se engajam em pro-
cessos de negociação de significados, procurando conciliar a demanda 
institucional com a realidade de situações locais concretas, tornando 
possível a inserção da EA nos contextos escolares.

10.2 Pertencer a uma comunidade de prática e fazer educação 
ambiental

O conceito de comunidade de prática tem sido utilizado de dife-
rentes formas e em diversas áreas do conhecimento, inclusive, na edu-
cação. É um conceito que se consolidou nos anos 1990 e tem contri-
buído para diferentes finalidades analíticas. Neste trabalho, tomamos 
emprestada a formulação de Wenger (2013) para interpretar as relações 
estabelecidas no âmbito de um projeto de pesquisa e extensão referente 
às problemáticas da água no semiárido e, mais especificamente, à sus-
tentabilidade hídrica das populações difusas, moradoras próximas ao 
leito seco do rio Capibaribe.
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Nosso interesse recai também sobre um tipo especial de relações 
sociais, que se referem à aprendizagem como processo social. Buscamos, 
assim, uma perspectiva que questiona a visão tradicional da aprendi-
zagem como um processo individual, resultado de um ensino apartado 
das atividades da vida, e desloca seu sentido para a aprendizagem como 
participação social, produtora de significados e situada no contexto da 
experiência vivida de participação no mundo.

A participação ganha um destaque no entendimento da aprendi-
zagem. Refere-se não apenas a situações de envolvimento dos indiví-
duos em certas atividades e com certas pessoas, mas “[...] a um processo 
mais abrangente de ser participante ativo das práticas de comunidades 
sociais e construir identidades em relação a essas comunidades”, como 
forma de pertencimento que “[...] molda não apenas o que fazemos, 
mas também quem somos e como interpretamos o que fazemos” (WEN-
GER, 2013, p. 248).

Nessa perspectiva, a aprendizagem se desenvolve a partir do en-
gajamento em uma comunidade de prática. E, desse ponto de vista, 
implica experimentar a vida e o mundo como significativos (significa-
do), compartilhar recursos, modelos e perspectivas sociais e históricas 
que possam dar sustentação ao envolvimento mútuo na ação (prática), 
configurar relações sociais nas quais nossas atividades e participação 
são definidas como algo que merece reconhecimento (comunidade), 
criar histórias pessoais de formação no contexto das nossas comunida-
des (identidade).

Esses elementos estão profundamente interconectados e nos ofe-
recem condições para compreender as aprendizagens ativadas por e na 
comunidade de prática, as quais estão situadas no contexto das experi-
ências vividas de participação e engajamento nas suas atividades. Essa 
forma de entender a aprendizagem enfatiza a participação no mundo 
que se vive e não ratifica a velha dicotomia entre mente e corpo, con-
tribuindo para uma teoria que concilie mente, corpo e o mundo social 
(LAVE, 2013). Assim, para os indivíduos, as aprendizagens contribuem 
para as práticas das suas comunidades; e para as comunidades, é questão 
de refinar a sua prática para possibilitar novas gerações de membros 
(WENGER, 2013).
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Essas noções oferecem um quadro teórico bastante interessan-
te para compreender a formação de uma “comunidade de prática” no 
âmbito do Projeto Águas de Areias, que envolve diferentes pessoas e 
instituições com propósitos convergentes, embora nem sempre consen-
suais. A comunidade a que nos referimos formou-se por pesquisadores 
e estudantes de universidades, professores, coordenadores e gestores de 
escolas, estudantes da educação básica, e outros que se engajaram com 
os projetos de educação ambiental e em suas atividades3.

A presença das escolas nas atividades do Projeto não foi mediada 
pelas secretarias de educação dos municípios, embora essas fossem in-
formadas e convidadas a participar das ações propostas. A relação se deu 
diretamente com os professores, que eram indicados por seus parceiros 
ou pelos “guias” no campo4. Porém, a participação de certos professores 
decorreu do fato de serem conhecidos e já terem participado de outras 
ações de educação ambiental contextualizadas na bacia hidrográfica do 
Capibaribe, como o Programa Capivara5, por exemplo.

3 Essa análise poderia ampliar-se para abranger outros processos educativos presentes no Projeto 
Águas de Areias, que também se pautaram por procedimentos e técnicas de participação co-
munitária, evidenciando a forte relação da investigação científica com as práticas da população 
local. Entre esses processos, podem ser citadas as oficinas para acompanhamento da qualidade 
da água e do nível freático na areia, os encontros para discussão sobre o uso de materiais paradi-
dáticos produzidos no âmbito do Projeto, as oficinas de formação da Rede de Sustentabilidade 
Hídrica e dos seus facilitadores. No entanto, cientes dos limites deste capítulo, optamos por nos 
concentrar o relato nas ações que envolveram a produção da Coleção Cartilhas Autorais, o qual, 
a nosso ver, representa um processo singular no âmbito das relações do Projeto com as escolas.
4 Os guias, na designação trazida por Brandão (2007), são informantes especialistas, ou seja, 
aquelas pessoas envolvidas e conhecedoras da realidade local, que facilitam a entrada e manu-
tenção do projeto na região.
5 O Programa Capivara de educação socioambiental na bacia do Capibaribe foi uma ação de ex-
tensão universitária coordenada pela UFRPE em parceria com escolas, universidades, organiza-
ções não governamentais, Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe, entre outras instituições 
do governo e não governamentais interessadas na gestão da bacia Hidrográfica do Capibaribe. 
Foi apoiado pelo Programa de Extensão Universitária do MEC no período de 2012 e 2013, com 
o objetivo de construir espaços de formação e educação orientados por uma cultura de sustenta-
bilidade socioambiental, com reflexos na formação acadêmica, na produção de conhecimentos 
e na educação escolar e comunitária. O programa buscou fortalecer as práticas de educação 
socioambiental já existentes nas instituições de ensino básico localizadas na bacia do Capibaribe 
e promover ações de interlocução entre pesquisadores e educadores preocupados com as dimen-
sões pedagógicas e políticas da educação socioambiental no Alto, Médio e Baixo Capibaribe. 
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Nossa experiência com a educação ambiental (EA) no Alto Capi-
baribe indicou que há mais tensão entre professores e descontinuidades 
nas ações quando os projetos derivam de iniciativas de equipes gestoras 
nas escolas e não refletem desejos e anseios dos próprios professores. 
São esses sujeitos, os professores, os principais agentes da educação am-
biental no contexto escolar, e suas práticas tendem a estar muito rela-
cionadas com a construção de uma identidade orientada por ideais e 
valores ecológicos (SILVA, 2013; SANTANA, 2015).

A este ponto, cabe questionar, junto com Lima e Carvalho (2014), 
a presença de projetos externos às escolas e os materiais aí propostos. 
Na sua pesquisa sobre EA no contexto escolar, os autores apontam que 
é preciso analisar com cuidado as parcerias público-privadas ou com o 
terceiro setor na escola, pois, muitas vezes, essas parcerias não levam em 
consideração o contexto escolar, a atuação do professor e dos estudantes 
e a capacidade dos mesmos de produzirem conhecimento. De fato, com 
a meta de cumprir a sua responsabilidade social, equipes pedagógicas de 
empresas privadas e organizações não governamentais (ONGs) entram 
na escola como um lugar carente de formação, recursos e práticas. Essa 
concepção tem acarretado pelo menos três efeitos no contexto escolar: 
adoção e uso, sem a devida reflexão, de materiais e kits de EA exógenos 
ao contexto local; distribuição de materiais totalmente separados do 
currículo da escola; e, depois de concluídos os projetos, abandono des-
ses materiais, que parecem sem serventia para os educadores. 

Corroboram com essas conclusões as pesquisas de Plácido e Gui-
marães (2013), as quais indicam que as ações presentes nessas relações 
ignoram muitas vezes a agência de educadores e educandos na reelabo-
ração dos projetos propostos. Para Bagnolo (2013), essa relação não se 
mostra dialógica e sim impositiva, reforçando desigualdades históricas 
entre aqueles que elaboram currículos e aqueles que atuam na prática 
curricular.

Tomando as devidas precauções para evitar esse tipo de relação 
com a escola, os coordenadores do Projeto Águas de Areias elaboraram 
o desenho geral de uma metodologia dialogada e participativa, voltada 
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à elaboração de projetos escolares de educação ambiental e materiais 
educativos com conteúdos provenientes da própria realidade escolar, 
a partir do lugar no qual está inserida. Contudo, podemos dizer que 
esta metodologia foi delineada somente em sua estrutura básica, visto 
que os demais procedimentos foram deliberados durante o percurso da 
prática.

A proposta inicial levada ao grupo de professores que se engajou 
no Projeto propunha a elaboração de projetos escolares de educação 
ambiental fundamentada em práticas investigativas da realidade local, 
bem como à produção de cartilhas autorais, fruto de suas práticas de EA 
nas escolas da região. Ao Projeto caberia motivar e facilitar as ações. 
Para isso foram realizados dois encontros presenciais com todo o grupo 
de professores e várias visitas em que ora os professores iam até à sede 
do Projeto, ora iam os professores facilitadores6 e pesquisadores até às 
escolas.

Durante a coordenação dos trabalhos, serviram de guias alguns 
princípios teórico-metodológicos: a escola como produtora de conhe-
cimento; a primazia do olhar para o lugar (ou uma pedagogia do lugar); 
e a valorização do processo e do produto. Perceber a escola como um 
lugar de produção do conhecimento e não apenas de sua reprodução, 
nos levou à decisão de não preparar materiais de subsídio informativo 
sobre a questão hidroambiental na região, nem oferecer aos professores 
compêndios com sugestões de práticas que eles poderiam levar para a 
escola, pois não se queria engessar a ação docente, tirando dos atores 
escolares sua capacidade criativa e os tornando meros executores de um 
projeto que não lhes pertence.

6 Durante as ações, foram contratados pelo Projeto dois professores “facilitadores”, Lucielma 
Bernardino e Michael Silva. São professores da própria região que mantinham contato fre-
quente com as escolas, acompanhando as atividades que estavam sendo desenvolvidas. Seus 
papéis não eram interventivos, mas de assistência aos colegas em suas demandas, por materiais, 
na organização de eventos e nas saídas de campo, ou de outra natureza.
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A perspectiva do lugar foi provavelmente o principal elemento de 
motivação dos participantes. Tomamos o lugar na concepção trazida 
por Grün (2008), como local onde vivemos e onde se desenvolve a 
existência real. É nele que o cotidiano acontece e que vivenciamos 
nossas experiências e criamos identidades. Retomar o lugar é repensar 
a nossa relação com o ambiente em que vivemos, perceber o quanto 
o afetamos e ao mesmo tempo somos afetados por ele. Isso envolve 
sentidos, sentimentos, valores, histórias, afetos, artes, sonhos, mitos, 
histórias. 

Ao mesmo tempo em que reconhece que a o cartesianismo trou-
xe como herança para os que trabalham com as questões ambientais a 
perda da noção de lugar, também destaca e defende que, para existirem 
práticas mais ecologicamente orientadas, é necessário ter a noção de 
lugar e com isso o senso de pertença, que contribui para exercitar per-
cepções, e perceber interconexões também com o mundo não humano 
(GRÜN, 2002, 2008). 

Com essa perspectiva, era preciso ponderar que o produto final 
visado, que neste caso seriam as cartilhas autorais, não poderia estar 
descolado de um processo vivenciado no lugar. Logo o processo seria 
tão importante e significativo quanto as próprias cartilhas, visto que o 
produto deveria retratar o percurso vivenciado por professores e alunos 
na produção de conhecimentos escolares. Por isso, dava-se muito valor 
ao registro das atividades e das aprendizagens, o que nem sempre, con-
tudo, era possível, já que de modo geral nos contextos escolares tende-
se a negligenciar o registro das vivências educativas.

A partir desses princípios, e com uma abordagem metodológica 
bastante flexível, foi realizada a primeira oficina de produção das car-
tilhas autorais no mês de julho de 2014, que contou com a participa-
ção de 14 instituições (das quais apenas uma não era escolar)7 e 19 

7 Das treze escolas participantes nesse primeiro momento, duas não conseguiram dar continui-
dade a produção das cartilhas, devido a dificuldades junto à gestão escolar e de participação dos 
professores. Retomaremos esses casos quando discutirmos as pedras no caminho dos educadores 
ambientais.
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professores/educadores (entre os quais estavam duas coordenadoras 
pedagógicas) com atuação em diferentes níveis de ensino, desde a edu-
cação infantil até o ensino médio, incluindo também uma escola rural 
multisseriada. Nesse grupo havia professores com diferentes formações 
acadêmicas: magistério, pedagogia, licenciados em biologia, geografia, 
história e letras.

Nesse primeiro encontro a motivação para pensar os temas a serem 
trabalhados veio de uma roda de conversa sobre a água no contexto 
local. De forma livre surgiram questões que variavam desde aspectos do 
ciclo hidrológico, eventos climáticos e presença das secas, dificuldades 
no abastecimento de água, até a relação entre água e vegetação, e os 
problemas de poluição e de retirada de areia. Esse aporte coletivo serviu 
para gerar um processo de problematização, de aclaramentos e de for-
mulação de novas questões. 

A partir desse momento, foram planejadas coletivamente ações de 
educação ambiental que seriam desenvolvidas nas escolas, fundadas nas 
experiências práticas dos próprios professores e de seus envolvimentos 
com projetos escolares (Figuras 1 e 2). As ações previstas se organiza-
ram em torno de diversas premissas, metodologias e técnicas escolares, 
tais como trabalhos de campo; foco no entorno da escola; valorização 
da curiosidade dos estudantes; identidade com o lugar onde se vive; 
relação escola, família e comunidade; conhecimento da história do lu-
gar; estratégias de convivência com as condições locais; investimento 
nos sonhos e nas potencialidades individuais; abordagens estéticas e 
afetivas; sensibilização para atitudes de cidadania socioambiental, entre 
outras.

Ainda nessa oportunidade os professores, individualmente ou em 
grupos, produziram planos de ação para suas escolas. Dentro da abran-
gente temática da água, os participantes buscaram construir subtemas 
que melhor atendessem às suas demandas e aos contextos em que es-
tavam inseridos. Ao final desta oficina, foi elaborado um cronograma 
com a previsão de um novo encontro, que se realizou em novembro do 
mesmo ano. 
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Figura 1 – Oficina de Produção das Cartilhas Autorais: discussão 
no grande grupo. Foto: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

Figura 2 – Professoras do município de Poção fazendo o planeja-
mento. Foto: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

No intervalo entre a primeira e segunda oficina, visitamos as es-
colas e sustentamos o contato com os professores através de telefone-
mas, mensagens por e-mails e redes sociais. Foram também realizados 
encontros com grupos menores, para melhor definição dos elementos 
constitutivos das cartilhas autorais, a fim de que ficassem garantidas as 
condições para sua produção no formato de uma coleção. Nesses mo-
mentos, conversava-se sobre a percepção dos professores do trabalho 
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que realizaram e sobre a elaboração de uma cartilha a partir das suas ex-
periências e daquelas dos estudantes. Indagava-se sobre seu conteúdo, 
enfoques e quais mensagens desejavam comunicar. A partir dessas con-
versas, os participantes montaram “bonecos” (protótipos)8 que foram 
posteriormente digitalizados e formatados por um “designer” gráfico. 
Esses bonecos foram trazidos e apresentados na segunda oficina.

A segunda oficina envolveu basicamente o mesmo grupo de profes-
sores; foram expostos cartazes, maquetes, fotos dos processos educativos 
vivenciados nas escolas e alguns “bonecos” das cartilhas. As Figuras 3 e 
4 mostram alguns momentos de processos coletivos entre professores.

8 Modelos de como eles queriam que fossem as cartilhas, alguns eram redigidos à mão, outros 
escritos com editor de texto.

Figura 3 – Professores apresentando os bonecos das cartilhas.  
Foto: Arquivo do Projeto Águas de Areias.
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Figura 4 – Materiais produzidos pelas escolas para compor as cartilhas autorais.  
Foto: Arquivo do Projeto Águas de Areias.

Nesse momento, já era possível visualizar o produto final, mas ain-
da havia alguns professores com atividades a concluir. Para aqueles que 
necessitavam de mais apoio, foram planejadas novas ações para termi-
nar seus projetos de educação ambiental nas escolas. E mesmo no caso 
dos que já haviam terminado seus projetos e apresentado seus “bone-
cos” na última oficina, teríamos pela frente um longo percurso a ser 
trilhado, com várias idas e vindas de manuscritos até se chegar à versão 
final das cartilhas autorais.

E, de fato, foi o que aconteceu. A elaboração das cartilhas prosse-
guiu ao longo de um processo árduo de sucessivas leituras com suges-
tões de alterações, sempre concordadas por meio do diálogo aberto e 
sensível, para que se produzisse um artefato autoral, mas também com 
potencial de comunicação em outros contextos. Cada cartilha produzi-
da localmente por cada um dos professores e seus alunos teria de ganhar 
naquele momento um formato e uma identidade compatíveis com a 
ideia de uma “coleção”, sem, contudo, perder sua singularidade. Para 
isso, as versões iniciais foram lidas de maneira crítica e as sugestões 
que surgiram foram encaminhadas aos autores que, presencialmente, as 
aprovaram uma a uma.

Como dissemos no início deste tópico, uma comunidade de prática 
é formada por pessoas que se engajam em um processo de aprendizagem 
coletiva em um determinado domínio de atividade humana. São pesso-
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as que compartilham uma preocupação comum e em torno dela cons-
troem relações, interações e procuram melhorar sua prática. O interesse 
que definiu a identidade do grupo foi justamente a prática da educação 
ambiental na escola e esse interesse foi capaz de articular pessoas de di-
ferentes instituições escolares e até de educação não escolar, e também 
de diferentes municípios. A educação ambiental foi o domínio compar-
tilhado e valorizado pelos participantes que buscavam aperfeiçoar seus 
conhecimentos e práticas em seus contextos de trabalho.

Além do interesse comum, a atitude colaborativa foi fundamental 
durante todo o processo, assim como a abertura para o diálogo orienta-
do para a consecução de um projeto coletivo. Esse é um aspecto signi-
ficativo das comunidades de práticas: a colaboração e ajuda mútua são 
traços das relações que permitem o desenvolvimento de aprendizagens 
na prática. Ter a mesma profissão ou o mesmo interesse por um deter-
minado tema não forma uma comunidade de prática, a menos que seus 
membros interajam e busquem aprender juntos. Portanto, participar de 
uma comunidade de prática significa estabelecer interdependência, in-
teração, participação, interesses comuns, respeito às visões minoritárias 
e relacionamentos significativos entre seus membros, ainda que, não 
necessariamente, trabalhem juntos diariamente (GROSSMAN; WI-
NEBURG; WOOLWORTH, 2001).

Outro aspecto que vale a pena destacar é que o grupo era formado 
por pessoas que compartilham também experiências, histórias, ferra-
mentas e formas de desenvolver educação ambiental, ou seja, pessoas 
que são detentoras de uma base de conhecimento comum. Durante as 
oficinas, mas também nos eventos, reuniões e encontros que vivencia-
mos, as experiências da educação ambiental foram narradas com muita 
ênfase e emergiram como as principais fontes de conhecimento sobre a 
prática da educação ambiental, constituindo um importante repertório 
disponível para a aprendizagem da prática.
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10.3 As Cartilhas Autorais e os caminhos da educação  
ambiental nas escolas

Nessa seção apresentamos uma análise abrangente dos resultados 
do trabalho desenvolvido através do seu principal produto9, a Coleção 
de doze Cartilhas Autorais. Durante seu processo de editoração, procu-
ramos padronizar alguns aspectos, de modo a compor uma identidade 
entre as cartilhas. Assim, todas elas são apresentadas por um breve tex-
to sobre a proposta, a escola e o tema da cartilha. Nas últimas páginas 
encontra-se a apresentação da Coleção, com imagens das capas, títulos 
e nomes das escolas envolvidas10. A Figura 5 ilustra a Coleção das Car-
tilhas Autorais.

9 Dizemos que é o principal por ser o produto final que, de certo modo e sob certos critérios, 
reflete uma síntese do trabalho desenvolvido.
10  Todas as cartilhas estão disponíveis para download no site da Associação Águas do Nordeste: 
http://www.aguasdonordeste.org.br/website/publicacoes/ 

Figura 5 – Capas da Coleção Cartilhas Autorais.
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Essas cartilhas refletem perspectivas, anseios, formas de atuação 
do professor, faixa etária dos estudantes envolvidos na elaboração das 
mesmas e, assim, nos contam sobre seus autores e os caminhos possíveis 
da EA nas escolas, em sua relação com a gestão e o currículo. O Quadro 
1 oferece uma visão panorâmica dessa produção:

Escola Municipal Pedro Virtuoso de Lima (multisseriada)
Jataúba
Professora e estudantes da turma multisseriada
O Rio Capibaribe que passa atrás da minha
Escola Multisseriada
Características do rio Capibaribe na região:
problemas ambientais e medidas mitigatórias.
Alunos do EF1 e comunidade

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal

Público Alvo

Escola Paraíso do Saber
Jataúba
Professor e estudantes do 7º ano do EF2
Um rio de nomes e contos
A história do rio Jataúba contada através de poemas e casos.
Alunos do EF2 e comunidade

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal
Público Alvo

Creche Municipal Dedé Lola
Poção
Professoras e estudantes da EI
O Rio Capibaribe por nossas mãos:
Um trabalho possível na Educação Infantil
Estratégias didáticas para a educação
ambiental na educação infantil.
Professores do EI

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal

Público Alvo

Centro Educacional Santa Maria
Brejo da Madre de Deus
Professora e estudantes do 2º ano do EF1
Uma volta pelo mundo com a gotinha Anabela
O ciclo hidrológico da água
Alunos do EF1

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal
Público Alvo
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Escola Municipal João Martins
Poção
Professores e todos os estudantes do EF1
Escola sustentável - Reciclar é preciso
Sustentabilidade na escola.
Alunos e professores do EF1

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal
Público Alvo

Escola Municipal João Martins
Poção
Professores e todos os estudantes do EF1
A ecologia nos gêneros textuais
Gêneros textuais e temas ambientais
Alunos e professores do EF1

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal
Público Alvo

Escola Municipal Oscarina Cavalcante
Poção
Professores e estudantes do 5º ano EF1
O Caminho da Vida
A história do rio Capibaribe contada
através de poemas e desenhos.
Alunos do EF1

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal

Público Alvo

Associação Fazenda Fieza de Educação Ambiental
Escola Municipal Professora Orlandina Arruda Aragão
Santa Cruz do Capibaribe
Professoras, educadora ambiental e
estudantes do Projeto Se Liga
A arte como uma porta de luz na educação ambiental
Retrata uma experiência com a produção de pinturas
sobre o ambiente natural.
Professores

Nome da Escola

Município
Autores

Título
Temática Principal

Público Alvo

Escola de Referência em Ensino Médio Luiz Alves da Silva
Santa Cruz do Capibaribe
Professores e estudantes do 1º e 2º ano do EM
Como nos relacionamos com o Rio Capibaribe?
Poluição do rio Capibaribe na cidade
de Santa Cruz do Capibaribe
Alunos EF2, EM e Professores

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal

Público Alvo
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Escola Estadual José Francelino Aragão
Santa Cruz do Capibaribe
Professora e estudantes do 7º ano do EF2
Preciosa Areia
Relação água e areia em leito seco do rio Capibaribe
Alunos do EF2

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal
Público Alvo

Escola Municipal Intermediária Professora Maria José
Santa Cruz do Capibaribe
Professores e estudantes do 6º e 7º ano do EF2
Retratos da relação entre comunidade e
açude na Vila de Poço Fundo
Relação entre a comunidade e o açude de Poço Fundo
contada através de fotograas.
Alunos do EF1 e do EF2 e comunidade

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal

Público Alvo

Escola Municipal Vereador Ciríaco Ramos de Lima
Santa Cruz do Capibaribe
Professores e estudantes do 5º ano do EF1
e do 8º ano do EF2
Mata Ciliar: Guardiã do Rio
Reorestamento da mata ciliar de um
Subauente do Capibaribe
Alunos do EF1 e do EF2 e professores

Nome da Escola
Município

Autores
Título

Temática Principal
Público Alvo

Quadro 1 - Cartilhas Autorais: escolas, autores, municípios, títulos, temáticas principais e 
público-alvo • Legenda: EF1 – Ensino Fundamental I; EF2 – Ensino Fundamental II; EI – 
Educação Infantil; EM- Ensino Médio.

Sobre as escolas participantes é possível observar a presença de 
vários níveis de ensino, desde a creche, com atendimento à educação 
infantil, até as escolas do ensino médio, passando pelo ensino funda-
mental I e II, uma escola multisseriada, realidade ainda comum em ci-
dades pequenas do interior, e também alunos que não estavam ligados 
a turmas regulares e sim a projetos socioeducativos, como é o caso dos 
alunos do Projeto Se Liga.  O Quadro 1 também mostra que, em sua 
maioria, as escolas são públicas pertencentes a redes municipais de en-
sino, havendo duas escolas estaduais e uma escola da rede privada. 
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Quanto ao perfil dos autores, é numericamente mais relevante a 
presença dos estudantes do ensino fundamental, ainda que os demais 
níveis de ensino contribuam significativamente para compor uma diver-
sidade de abordagens. Em geral, os professores desenvolveram seus pro-
jetos com uma ou mais turmas de estudantes, com a exceção de algumas 
situações. No caso da Escola de Referência de Ensino Médio Luiz Alves, 
por exemplo, por existirem lá pequenos grupos de estudo, a proposta foi 
realizada por um desses grupos de estudantes, apoiados por seus profes-
sores. Situação diferente foi observada na Creche Dedé Lola e na Escola 
João Martins, nas quais todos os estudantes da escola foram autores. 

O envolvimento de professores e de gestores também é algo a ser 
destacado, pois influe diretamente no currículo. Nas escolas em que 
apenas um ou dois professores se envolveram com a produção das car-
tilhas, observou-se uma atuação mais contida no âmbito das disciplinas 
de responsabilidade desses professores, ainda que implicassem ativida-
des em contextos fora da escola. Já no caso das escolas que contaram 
com o envolvimento direto de coordenadoras pedagógicas, a condução 
dos projetos buscou envolver a totalidade de professores e estudantes, 
e fez com que muitas das práticas tivessem características de projetos 
orientadores das ações dos professores nas suas diversas disciplinas e, 
portanto, um efeito curricular mais marcado.

Além disso, também se percebe a construção de práticas interdis-
ciplinares na escola, expressa no trabalho coletivo de professores de 
diferentes disciplinas, e na inovação das metodologias de produção e 
organização do conhecimento escolar. Esse efeito é associado à opção 
de eleger questões locais como temáticas principais dos projetos, com a 
consequente criação de espaços de diálogo entre professores de distintas 
áreas, bem como de possibilidades de ações interdisciplinares, envol-
vendo áreas como Português, Ciências, História, Geografia, Matemáti-
ca e Artes. Em outro momento, já havíamos observado:

Os projetos, assim como a produção das cartilhas tiveram 
efeitos no âmbito curricular. Um olhar sobre as cartilhas 
permite reconhecer não só a diversificação dos contextos 
e das práticas realizadas, mas também a variedade das 
disciplinas envolvidas, com seus corpos de conhecimentos 
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específicos, Os conteúdos que as constituem valorizam 
essas abordagens disciplinares e estabelecem relações com 
as percepções do cotidiano, sugerindo diálogos entre tipos 
diversos de conhecimentos (BRAGA; FARIAS; SILVA; 
CAVALCANTI, 2015, p. 137).

O público-alvo para o qual as cartilhas foram dirigidas se cons-
titui, na maioria das vezes, no mesmo nível de ensino dos estudantes 
autores, sendo que, em algumas cartilhas, percebe-se a indicação para 
um público externo, como a comunidade onde a escola está inserida, 
outros níveis de ensino e até mesmo outros professores. Este último 
caso é percebido em duas cartilhas que procuram atender a demandas 
de formação profissional, cuja carência foi observada por seus autores. 
Uma é a cartilha da creche que se volta para possibilidades de ensino 
da educação ambiental na educação infantil, e a outra é a cartilha feita 
em parceria com o Projeto Se Liga, que busca apresentar possibilidades 
de ações de educação ambiental para melhorar a autoestima de crianças 
e adolescentes, muitos dos quais estigmatizados por estar fora de faixa 
etária ou por ter dificuldades de socialização e aprendizagem nos moldes 
da escola que temos. 

Quanto aos temas, as cartilhas abordam uma diversidade temática 
relacionada aos contextos locais onde as escolas estão situadas. Ao obser-
var o título de cada cartilha, podemos perceber que temas ligados ao rio 
Capibaribe se sobressaem do conjunto das produções. De fato, o Capiba-
ribe tem destaque nesses municípios, além de ser o rio de atuação do Pro-
jeto Águas de Areias e de diversas iniciativas de educação ambiental na 
bacia, tanto em âmbito escolar, como também no contexto não escolar, 
quando promovidas por organizações não governamentais e por órgãos 
de governo que voltam suas ações educativas para a bacia hidrográfica.

Para Farias (2013) o que está em jogo nessas ações de educação 
ambiental é a conservação dos ecossistemas que garantem a qualidade 
das águas e a continuidade da reprodução e produção social e cultural 
das comunidades ribeirinhas. Contudo, pode existir ainda uma série de 
outras motivações de caráter pessoal e coletivo que embasam discursos 
de conservação e gestão hídrica na bacia do Capibaribe. Ainda de acor-
do com Farias; Braga; Cavalcanti (2012): 
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Apesar das grandes mudanças que ocorrem nos processos 
de urbanização e industrialização na bacia do Capibaribe, 
ainda se verificam processos de significação de identidades 
na perspectiva de afirmação do lugar em que vivem os 
seus habitantes. Uma delas é o próprio rio Capibaribe, 
que representa lembranças de vida de muitos dos seus ha-
bitantes, seja em situações críticas de seca ou enchentes, 
seja na alegria de utilizá-lo para o lazer, transporte ou 
fonte de água para irrigação (FARIAS; BRAGA; CA-
VALCANTI, 2012, p. 9). 

Ressaltamos também que a abordagem de temas como a água, a 
areia, o rio e a mata partem do mundo de vida dos autores, de suas ex-
periências, histórias, vínculos afetivos, identidades criadas com o rio, 
com a comunidade, com o lugar. No caso do Alto Capibaribe, é para a 
realidade do Semiárido, suas peculiaridades e problemas, que as ativi-
dades de educação ambiental são planejadas e desenvolvidas por seus 
autores.

Por muito tempo estigmatizado como lugar difícil para se viver, 
de água pouca e terra seca, o Semiárido ainda é associado às figuras do 
retirante e de agricultores em situação de miséria, presentes no ima-
ginário da nossa sociedade. O padrão de exploração e apropriação do 
Semiárido contribui para a formação desse cenário. O desmatamento, 
a falta de conhecimento acerca das características climáticas e um mo-
delo de desenvolvimento econômico desatrelado dos aspectos sociais e 
ambientais levaram à dilapidação do bioma Caatinga e contribuíram 
para o agravamento das condições de vulnerabilidade de muitas famí-
lias durante os períodos de seca, fenômeno climático recorrente nessa 
vasta região (PINTO; LIMA, 2004).

Diante dessa realidade socioambiental complexa, há uma série de 
práticas políticas, econômicas, culturais, ambientais e educativas vol-
tadas para a convivência com o Semiárido, que operam tanto na busca 
por garantias de direitos que possibilitem a permanência e a dignidade 
humana nessa região, mediante práticas agropecuárias e o desenvolvi-
mento de tecnologias consoantes com o contexto climático, como na 
formação de culturas de valorização e pertença nesse lugar. 
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As cartilhas abordam esses aspectos: o olhar para o lugar, a per-
cepção de suas fragilidades, mas também de suas potencialidades, seus 
aspectos positivos, contribuem para a busca de alternativas que pas-
sam tanto pela conservação quanto pela transformação da realidade. 
As noções de lugar e pertencimento permitem que as ações incluam 
não apenas os humanos, mas a comunidade biológica ali presente. É 
no lugar que se dão as aproximações e apropriações afetivas, onde se 
dão as experiências e vivências que atravessam e constituem as relações 
humanas. Nessa perspectiva, as temáticas ambientais locais ajudam a 
constituir uma visão abrangente de ambiente e a lidar com o que Sauvé 
(2005, p. 317) chama de “trama da vida”, esse lugar onde se encontram 
“natureza e cultura; (...) o cadinho em que se forjam nossa identidade, 
nossas relações com os outros, nosso ‘ser-no-mundo’”.

Dessas experiências, resultou um conjunto de práticas voltadas 
para conhecer o lugar, e apoiadas por muitas atividades desenvolvidas 
pelos autores das cartilhas: aulas de campo, observação direta, leitura 
de imagens, resgate da história local, entrevistas com moradores, apli-
cação de questionários, produções artísticas, textuais e artesanais. Em 
todas essas atividades se destaca a atitude de cuidado com o ambiente, 
a construção de práticas sustentáveis e a denúncia em relação aos des-
cuidos e maus tratos que o ambiente cotidianamente sofre. A Figura 6 
reflete alguns momentos dessas atividades:

A EA tem se mostrado um forte agente mobilizador de práticas 
em contextos educativos, não apenas pela temática ambiental ser um 
assunto envolvente, mas também por estar ligada à formação de novos 
valores sociais, o que Carvalho, Pereira e Farias (2010) chamam de 
novas moralidades ecológicas. Estas têm sua expressão na preocupa-
ção com problemas ligados ao desenvolvimento da sociedade e tam-
bém no surgimento de novos padrões de comportamento individuais e 
coletivos, que são socialmente compartilhados e almejados em prol de 
uma relação mais harmoniosa entre ser humano e natureza. Cuidar do 
ambiente torna-se, então, um cuidar de si, uma questão que interessa 
desde a mais tenra idade, à formação da personalidade da criança e à sua 
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relação consigo, com o outro e com o mundo, e permeia as práticas ao 
longo da vida, sendo inclusive uma ferramenta importante no resgate 
da cidadania, na valorização e no empoderamento das pessoas.

Desse ponto de vista, as atividades de EA aproximam a vida coti-
diana da escola, estimulam a produção de conhecimentos sobre a reali-
dade e contribuem para a autoestima de estudantes e professores ao se 
configurar como uma ação socialmente legitimada.

Figura 6 – Atividades de Educação Ambiental desenvolvidas nas escolas.  
Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias
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10.4 As pedras no caminho e os passos da educação ambiental 
no chão da escola

Não há processo educativo que não enfrente algum obstáculo ou 
dificuldade. Isso é inerente a toda prática social. Algumas das pedras 
que fomos identificando neste caminhar junto com a educação ambien-
tal no Alto Capibaribe coincidem em parte com a realidade já estudada 
em pesquisas anteriores (SILVA, 2013; AGUIAR, 2014; SANTANA, 
2015; OLIVEIRA NETO, 2015). Aqui queremos pontuar algumas que 
foram apontadas por nossos colaboradores e outras que nós próprios 
fomos observando na interação.

Preferimos chamar as dificuldades identificadas no processo de 
produção de cartilhas com termo “pedras no caminho”, por entendê-las 
como elementos ou situações que não impediram o trajeto dos partici-
pantes, mas o tornaram mais penoso e árduo. Também concordamos 
que o caminho pedregoso é constituído pelo mesmo material de que são 
feitos a escola e seus processos educativos, considerando-se que a maior 
parte do percurso de construção das cartilhas aconteceu no contexto da 
escola, durante as práticas docentes regulares.

Uma pedra, sem dúvida, é a falta de apoio da gestão escolar, que 
em alguns casos, pode se constituir numa barreira intransponível, como 
na escola cujos professores iniciaram as atividades conosco, para desis-
tir em seguida devido a atritos com a gestão. Em outro caso, um pro-
fessor foi impedido de participar das oficinas e dos encontros, com a 
ameaça de levar falta ou ter que repor as aulas perdidas. Embora não 
seja uma regra, nota-se que quando os gestores e coordenadores peda-
gógicos aderem a projetos, os professores sentem-se mais estimulados a 
investir em sua própria formação. O apoio é um forte elemento moti-
vador que torna a construção, execução e culminância11 das atividades 
muito mais fácil e fluída dentro da escola, sendo inclusive importante 
para agregar professores em projetos comuns, em abordagens multi e 
interdisciplinares. Como indica Guimarães et al (2012), o suporte da 
gestão é fundamental para que a EA não ocupe um espaço periférico ou 
fique sem espaço na escola. 

11 Costuma-se chamar de culminância o momento alto de um projeto na escola, quando os 
resultados são apresentados e celebrados em um grupo maior.
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Outra pedra comumente encontrada é a estrutura organizacional 
do currículo da escola e sua ênfase em conteúdos conceituais, que obri-
ga os professores a dar conta de uma vasta gama de conteúdos em um es-
paço-tempo curricular estreito. Essa estrutura se opõe aos princípios da 
educação ambiental e representa uma das principais dificuldades apon-
tadas pelos professores para a inserção de projetos que demandam mais 
tempo e envolvimento em seu planejamento, execução e avaliação. A 
carga horária dos professores é quase completamente tomada por ações 
disciplinares e demandas burocráticas, o que reduz os momentos de pes-
quisa, desenvolvimento e planejamento compartilhado e interdiscipli-
nar. Logo, muitos professores, para dar continuidade aos projetos e às 
atividades de EA nas escolas atuam no contra turno, negociam horários 
com outros professores e adotam outras estratégias não usuais. 

A falta de parcerias entre professores é outro entrave para a educa-
ção ambiental. Alguns professores informam que os projetos são feitos 
de forma solitária e que os colegas não se envolvem de maneira efeti-
va. A isso se soma a falta de materiais didáticos e paradidáticos e de 
metodologias de ensino voltadas à educação ambiental em diferentes 
contextos socioambientais.

Pedras como essas são bem conhecidas por professores que fazem 
educação ambiental no contexto da escola. São tão recorrentes, que às 
vezes parecem perder importância, pois são constitutivas de uma edu-
cação escolar em crise justamente por não dialogar com seu entorno, 
com as demandas locais, com as necessidades das crianças e jovens do 
nosso tempo. 

Por outro lado, é nessas contrariedades que se observa um maior 
protagonismo dos professores, tanto na busca de (auto)formação, como 
na definição de estratégias de resistência no contexto em que atuam. Às 
vezes, isso passa por ações em rede, pela formação de comunidades de 
prática, por alianças com outros agentes sociais, pela expansão da ação 
educativa para contextos mais amplos, pela inserção de novas temáti-
cas e objetos de conhecimentos, e pela renovação de práticas e valores 
sociais. São estratégias construídas por aqueles que conhecem bem seu 
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terreno, que sabem onde encontrar brechas e interstícios por onde an-
dar mais livremente.

Nessa experiência com as cartilhas, vimos que a educação ambien-
tal realizada no chão da escola não cumpre com todos os seus princípios 
políticos e pedagógicos transformadores, mas se estabelece nos espaços 
e lugares curriculares não completamente dominados. Nesse passo, po-
demos supor que a educação ambiental com o tempo vá abrindo espa-
ços e marcando seu lugar, refletindo a criatividade e a resistência dos 
que vivem neste “sertão má criado” e, com suas práticas, buscam fazer a 
diferença na construção de relações socioambientais mais justas.
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Este capítulo aborda aspectos da governança hídrica local, no in-
tuito de reunir elementos capazes de subsidiar uma compreensão dos 
desafios e possibilidades para a instituição de um modelo de gestão par-
ticipativa das águas. No conttexto do Semiárido brasileiro, essa gestão 
deve ter como foco a mediação dos conflitos de interesses relacionados 
aos usos da água, com o objetivo de fomentar políticas e práticas que 
induzam o uso sustentável das reservas hídricas, a exemplo das águas de 
aluvião, na perspectiva do bem estar da coletividade. Nessa direção, a 
noção de governança reconhece a importância dos diferentes atores so-
ciais e instituições na construção de uma nova cultura de relação entre 
sociedade e governo, buscando na democracia a base para a promoção 
do direito de acesso à água. O texto está estruturado em cinco partes. 
A primeira aborda a construção do conceito de governança hídrica, 
desde os documentos de referência adotados em outros países até a sua 
inserção no contexto da legislação e políticas hídricas brasileiras. Na 
segunda, são discutidos os desafios para a gestão integrada dos recursos 
hídricos e a inserção da esfera local. A terceira parte aborda a democra-
tização do acesso à água para a população rural difusa e o papel da go-
vernança. Na quarta parte são focados os colegiados gestores enquanto 
instrumentos para a governança hídrica local, e daremos uma atenção 
especial aos comitês de bacia e aos conselhos municipais. Por fim, a 
quinta parte reúne algumas considerações finais.

Capítulo 11

Desafios para a  
Governança Hídrica Local

Edneida Cavalcanti, Ricardo Braga, Wagner José de Aguiar
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11.1 Governança da água

A expressão “governança da água” é relativamente recente na li-
teratura e está associada às discussões sobre a crise mundial da água. O 
conceito foi construído, segundo Serrano (2011), no âmbito interna-
cional, ao redor de duas perspectivas principais: a necessidade de incor-
porar a análise do grupo de atores envolvidos com a finalidade de ter 
maior participação na tomada de decisões e as mudanças institucionais 
para facilitar essa participação. Ainda segundo a autora, a expressão 
governança da água se refere a um novo marco de atuação e ao repen-
sar das regras do jogo para promover a participação de todos os atores 
sociais.

De acordo com Fernandes Neto (2010), a expressão aparece ofi-
cialmente no âmbito da Política de Águas de Québec, no Canadá, que 
contém instruções normativas sobre a gestão dos recursos hídricos na-
quela província, e também destaca que a governança da água consiste 
em um processo interativo de tomada de decisões, o qual considera os 
diversos interesses envolvidos (público, privado e sociedade civil orga-
nizada). Water. Ourlife. Our Future (Água. Nossa vida. Nosso Futuro), 
é o subtítulo dado à Política de Águas de Québec (QUÉBEC, 2002), 
que propõe uma abordagem mais global e sustentável para a gestão da 
água, com prioridade para projetos que considerem os impactos am-
bientais cumulativos. A Orientação 1 da referida política trata da Re-
forma da Governança da Água enquanto escolha estratégica e possui 
cinco ações relacionadas: 1) Revisão do quadro legal referente à água; 
2) Implementação de gerenciamento baseado na bacia hidrográfica; 3) 
Aquisição de conhecimentos e informações sobre água; 4) Introdução 
de instrumentos econômicos para a governança e, 5) Fortalecimento de 
parcerias e relações.

Em que pese a afirmação de que a crise da água é, principalmente, 
uma crise de governança (UNESCO, 2006), parece não existir consen-
so no tocante ao significado do termo governança nesta afirmação. As 
divergências vão desde os que compreendem o termo como um instru-
mento, um meio para atingir certos fins, um kit de ferramentas adminis-
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trativas e técnicas que podem ser usadas em diferentes contextos para 
atingir um determinado objetivo, até os que veem a governança como 
um processo que envolve, não a implementação das decisões tomadas 
por especialistas e tomadores de decisão, mas sim o debate de projetos, 
muitas vezes rivais, de alternativas de desenvolvimento social, além dos 
caminhos a serem seguidos para a participação democrática substantiva 
(CASTRO, 2007).

O mesmo autor aponta que existem ainda diferentes tradições in-
telectuais e políticas por trás das diversas abordagens e que vale a pena 
evidenciá-las. Em um polo está o entendimento de que a governança 
deve ser estruturada em torno dos princípios de que a água é um bem 
comum e que os serviços essenciais de água são um bem público, que 
não pode ser administrado pelo mercado, em outro polo está a visão 
oposta, de que a água deve ser considerada como um recurso econômi-
co, os serviços essenciais de água como um bem privado e que, portan-
to, a governança dos serviços de água deve ser centrada em princípios 
de mercado.

Para ilustar a diversidade dos entendimentos da ideia de governan-
ça e suas diferentes abordagens políticas, pode-se tomar como referên-
cia as noções e práticas rivais que caracterizam a noção de “cidadania”. 
Nos discursos da sociedade civil, prevalece a concepção de “cidadania 
ativa”, pautada em alto grau de participação, e na diminuição das de-
sigualdades; já na lógica do liberalismo, a concepção de cidadania está 
circunscrita ao domínio dos direitos civis e políticos, da proteção dos 
direitos individuais, em particular o direito à propriedade, e do exer-
cício do direito político de eleger ou de ser eleito para o governo. A 
essência dessa tradição é a proteção da liberdade individual contra a 
intromissão do Estado – seu controle e regulamentação excessiva – em 
defesa dos interesses de mercado. Na verdade, tem prevalecido uma 
compreensão instrumental da governança da água, baseada na defini-
ção de estratégias para alcançar objetivos específicos, e que, segundo 
Castro (2007) tende a despolitizar o assunto ou a tratá-lo sob um viés 
puramente técnico. 
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No documento da UNESCO (2006, p. 410) Water, a Shared Res-
ponsibility (Água, uma responsabilidade partilhada), essa visão ins-
trumental fica bem inteligível, particularmente na afirmação de que 
“estratégias de governança devem ser selecionadas para aperfeiçoar a 
realização dos objetivos sociais. Neste contexto, a avaliação pode ser 
vista como um processo bastante neutro e objetivo pelo qual as metas 
sociais e escolhas conflitantes podem ser identificadas e as melhores 
estratégias de governança escolhidas”. 

O referido doumento apresenta inúmeras contradições, que refle-
tem as dificuldades reais de se tratar o tema da água de maneira inter-
disciplinar, de ultrapassar o paradigma predominante que reduz a água 
a um de seus atributos: ser um elemento natural, dimensionado como 
recurso natural de valor econômico. De fato, o valor da água tem uma 
importante dimensão cultural, e não pode ser reduzido àquela econô-
mica.

Para Castro (2007, p. 106) “a governança não pode ser reduzida a 
um instrumento para a implementação de decisões políticas tomadas, 
presumivelmente, por especialistas nas áreas relevantes”. Também não 
seria mera estratégia, nem um esquema idealizado de interação entre 
atores também idealizados. Para o referido autor, governança é um pro-
cesso que envolve o exercício do poder político por parte de atores 
políticos, os quais buscam definir os fins e valores que devem orientar o 
desenvolvimento social. Também compreende a identificação de meios 
para realizar esses fins e valores, bem como a adoção de diretrizes ade-
quadas para o exercício da autoridade e do poder no processo.

A governança está relacionada à capacidade do sistema social de 
mobilizar energias, de maneira coerente, para o desenvolvimento sus-
tentável dos recursos hídricos (ROGERS, 2002). O autor apresenta essa 
proposição analisando que os avanços nas leis, regulamentos e quadros 
institucionais não estão sendo suficientes para os desafios da gestão da 
água, sendo imprescindível construir novos marcos a partir dos quais 
seja possível a interação entre políticas, leis, instituições, sociedade ci-
vil, prestadores de serviços de água e também consumidores.
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Segundo o WWF (2013), ao fazer referência às formas de participa-
ção da sociedade e accountability (“prestação de contas”), a participação 
social está execessivamente burocratizada e sua qualificação passa pela 
educação e conscienticação sobre o tema. Além disso, reconhece que 
“a participação social é importante para o sistema, embora venha sendo 
fragilizada por diversos motivos: auto-interesse de alguns setores, nível 
técnico de algumas discussões, entre outros” (WWF, 2013, p. 11).

Para Silva (2006, p. 9), a governança oferece “uma oportunida-
de de construção de novos padrões para a prática da gestão local das 
águas”. O autor estrutura sua concepção a partir da reflexão sobre o hia-
to entre as técnicas existentes de gestão integrada de bacias hidrográfi-
cas (GIBH) – entendida como um sistema, e a realidade das comunida-
des que habitam a bacia, vista como outro sistema. Esses dois sistemas 
olham e constroem, ou tem o potencial de construir, alternativas para 
os desafios colocados pela gestão local da água, mas o fazem a partir de 
perspectivas distintas.

Na perspectiva dos paradigmas tradicionais da gestão, as soluções 
viriam de fora do sistema, a partir de estratégias de espacialização, iden-
tificação de tecnologias de oferta de água e de controle externo baseado 
em critérios técnico-científicos. Por outro lado, “a comunidade é um 
sistema de conhecimento, cognitivo, que não só aprende com a sua 
própria experiência, como também pode construir suas próprias solu-
ções e estratégias. Aqui as soluções vêm de dentro do sistema” (SILVA, 
2006, p. 4).

Castro (2007, p. 99) afirma que “esse vazio entre os campos técnico-
científico e sócio-político do conhecimento pode contribuir para expli-
car porque o enorme progresso tecnológico feito em relação à água nas 
últimas décadas não se refletiu em práticas de gestão da água mais susten-
tável, eficiente, efetiva e eficaz”. É necessário eliminar esse fosso junto 
com a separação entre pesquisa científica e práticas de uso da água. 

Dessa forma, são cruciais abordagens efetivamente interdisciplina-
res, que contribuam para o desenvolvimento de práticas de gestão da água 
fundamentadas nos princípios da sustentabilidade e da justiça social.
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11.1.1 Governança da água no Brasil

É apenas no início do século XX que o poder público assume um 
papel mais ativo, na regulação, fiscalização e prestação direta de serviços 
de abastecimento e saneamento. Nessa época, mais especificamente em 
1934, surge o Código de Águas, através do Decreto nº 24.643 (BRA-
SIL, 1934), que, porém, privilegia o setor de energia e está pautado no 
discurso técnico.

Experiências de ações articuladas entre agências dos Estados e do 
Governo Federal acontecem nos anos 1970, em particular no Estado de 
São Paulo (SÃO PAULO, 1991), devido aos sérios problemas de polui-
ção, e levaram à criação do Comitê Especial de Estudos Integrados de 
Bacias Hidrográficas (CEEIBH). O objetivo deste era promover o uso 
racional das águas dos rios de domínio da União, mediante a integração 
de estudos das diversas instituições que interferissem direta ou indireta-
mente no uso. Essa experiência, junto a iniciativas similares no Estado de 
Minas Gerais, foi decisiva para a criação da Lei Paulista 7.663 de 1991, 
que estabeleceu formalmente os Comitês de Bacia, composto por órgãos 
do Estado e sociedade civil, e que já preconizava a necessidade de enten-
dimentos, acordos, cooperação e conciliação entre os usuários de água 
(POMPEU, 2006, apud SOARES, THEODORO & JACOBI, 2008).

“O papel do Estado, enquanto gestor exclusivo dos recursos natu-
rais, passou a ser questionado, entretanto, mais do que substituir a ação 
do estado por outro ator, o que estava em jogo era o desenvolvimento de 
um novo desenho institucional e definição de qual papel o estado desem-
penharia neste novo cenário” (CAMPOS & FRACALANZA, 2010, p. 
365). Nesse mesmo momento histórico, despontava uma nova proposta 
que atentava para as condições de disponibilidade e qualidade da água e 
para seu lugar nos ecossistemas, assumindo paulatinamente o paradigma 
da sustentabilidade, e baseando-se em determinados princípios e instru-
mentos que possibilitariam um novo modelo de governança.

Um marco importante no processo de mudança da lógica da polí-
tica de recursos hídricos no país foi à aprovação do III Plano Nacional 
de Desenvolvimento, em 1980, segundo o qual o governo brasileiro 
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deveria patrocinar a elaboração de uma Política Nacional de Recursos 
Hídricos (MATOS, 2002). Várias ações foram iniciadas e resultaram 
em algumas propostas para a nova política de águas, e que foram, em 
maior ou menor grau, incorporadas pela Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988), inaugurando a construção do modelo sistêmico de 
integração participativa de gerenciamento das águas.

Na década de 1980, entra em vigor a Lei no 6.938/81 (BRASIL, 
1981), que institui a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 
passando o tema dos recursos hídricos a ser também submetido aos ins-
trumentos de comando e controle, quais sejam: fiscalização e regulação. 
Além disso, o mesmo tema vincula-se ao Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA), constituído por órgãos colegiados com par-
ticipação da sociedade civil, muitas vezes minoritária. A instituição 
desse Sistema introduziu a lógica da descentralização e da formação de 
colegiados para atender a gestão dos recursos hídricos. Contudo, deve-
se à Constituição Federal de 1988 uma contribuição efetiva no processo 
de mudança de gestão, com a extinção do domínio privado das águas, 
que passam a ser bens da União ou dos Estados. 

No ano de 1997 foi sancionada a Lei no 9.433, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) (BRASIL, 1997). 
A Lei marcaria a passagem de uma política eminentemente setorial, 
consubstanciada no Código de Águas, para uma política baseada nos 
requisitos da integração, articulação, descentralização e participação. 
Esse novo paradigma requer negociações não só entre os diferentes ní-
veis de governo, mas destes com o setor de usuários e da sociedade civil 
organizada, que assume um papel de destaque inédito nas políticas pú-
blicas, passando a participar dos Conselhos e Comitês de Bacia.

Para Canali (2002), outra inovação da PNRH é que abre espaço 
para mecanismos econômicos de incentivo ao uso racional e à solu-
ção de conflitos, indo além dos mecanismos tradicionais de comando 
e controle. O Sistema passa a trabalhar baseado nas diretrizes de ação 
estabelecidas pela PNRH.
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Contudo, críticas são feitas a esse modelo (CANALI, 2002; SOA-
RES, THEODORO & JACOBI, 2008), e negligenciar suas fragilidades 
pode comprometer diretamente modalidades de governança da água 
que vão além dos arranjos institucionais e dos espaços constituídos de 
participação, mediante a horizontalização das tomadas de decisão, a 
qualificação da participação e a definição de mecanismos efetivos de 
controle social. De fato, entre as questões levantadas sobre a PNRH 
destacam-se: a não caracterização da água como bem público; o com-
prometimento da participação pela baixa qualidade técnica; a forma de 
constituição e funcionamento das instâncias colegiadas nem sempre 
são favoráveis à participação da sociedade; a ideia de igualdade formal 
entre os diversos atores sociais que integram os espaços colegiados pode 
mascarar as fragilidades existentes; superposição de poderes e compe-
tências entre a PNRH e PNMA, além de outras.

Ocorre que, para que uma política pública tenha êxito, além da 
capacidade financeira, instrumental e operacional do Estado, é necessá-
rio construir espaços nos quais tal política possa ser negociada de modo 
efetivo e mobilizar os grupos em seu apoio (CAMPOS, 2008, apud 
CAMPOS; FRACALANZA, 2010).

Outra dificuldade e desafio a ser considerado diz respeito à repre-
sentação política, a qual depende da organização dos grupos sociais. 
Porém, tanto as regras como os recortes territoriais não são dados da re-
alidade, mas construções políticas. Isso fica mais claro quando se obser-
vam as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), 
cujos limites adotados não correspondem necessariamente aos limites 
político-administrativos dos municípios, nem estritamente aos da bacia 
hidrográfica, a princípio um recorte natural. 

Mas também é possível perceber esse impasse na hora de examinar 
a questão da representação do município nos órgãos colegiados de bacia 
hidrográfica. De fato, embora inicialmente se considere a localização 
da sede municipal, abre-se também a possibilidade do município optar 
pelo Comitê (ou Comitês) de Bacia Hidrográfica do qual quiser parti-
cipar, de acordo com os problemas que vivencia e também com suas 
articulações regionais.
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Nunes (1996, apud CAMPOS; FRACALANZA, 2010, p. 375) 
ressalta que os ajustes para aproximar o recorte territorial estabelecido 
para a gestão dos recursos hídricos e o recorte político-administrativo 
dos municípios podem ser contraproducentes, pois acabam contribuin-
do com o referido “(...) déficit de articulação entre as instâncias de 
gestão dos recursos hídricos e os governos municipais, bem como de 
comunicação e participação dos diferentes atores envolvidos”. O au-
tor complementa que esse déficit dificulta a compatibilização entre as 
demandas coletivas e as formas de expressão e representação, pois a 
definição do “(...) que, quem, como, onde e quando se decide, causa um 
impacto sensível sobre quem se organiza e o que constitui uma pauta 
de reivindicações”. Além disso, tais questões resvalam no papel das ins-
tâncias locais na perspectiva de governança da água.

Em consonância com isto, é importante também desenvolver as 
relações entre os atores envolvidos a fim de ampliar a confiança e a coo-
peração entre os mesmos na gestão de um recurso comum como a água, 
e beneficiar toda a coletividade (OSTROM, 1990), sendo a aprendiza-
gem social um recurso importante para a construção de consensos entre 
atores sociais que ocupam os espaços institucionais de participação. 

11.2 Os desafios para a Gestão Integrada dos Recursos Hídri-
cos (GIRH) e a inserção da esfera local

Certamente a GIRH representa um desafio para as práticas con-
vencionais, assim como para as atitudes e certezas das áreas de conheci-
mento que tradicionalmente atuam na gestão dos recursos hídricos. De 
fato, confronta interesses setoriais historicamente arraigados e propõe 
que a gestão seja feita de maneira holística, abrangente, para o benefí-
cio de todos. Requer desde uma estrutura política e legal, como também 
instrumentos de gestão, infraestrutura e estrutura institucional.

Um aspecto de ordem mais geral que traz dificuldade de inserção 
local e efetividade na GIRH é, sem dúvida, o da compatibilidade das 
escalas temporais e geográficas que perpassam a discussão. Do ponto de 
vista temporal, deve-se considerar que o tempo dos processos físico-bio-
lógicos é um e o da ação humana é outro, principalmente quando esta 
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é guiada pelo imediatismo econômico. Quanto à escala geográfica, a 
gestão dos recursos hídricos tem a bacia como unidade de planejamen-
to, enquanto a lei de uso e ocupação do solo permanece na esfera da 
divisão político-administrativa; o recorte geográfico de bacia ou mesmo 
sub-bacia é amplo, enquanto a realidade da comunidade é situada lo-
calmente. Sousa Santos (2006) aponta que existe uma predominância, 
uma monocultura da escala dominante que é a da globalização e do 
universalismo. “A realidade particular e local não tem dignidade como 
alternativa acreditável a uma realidade global, universal. O global e 
universal é hegemônico; o particular e local não conta, é invisível e 
descartável” (SOUSA SANTOS, 2006, p.25).

Refletindo especificamente sobre os desafios sociais na GIRH, Sil-
va (2006) identifica as técnicas e teorias da GIBH como um sistema e a 
realidade das comunidades de bacias como outro sistema. Existe um va-
zio entre as práticas de ambos os sistemas, e nesse vazio formas próprias 
de olhar e conceber soluções relativas aos recursos hídricos. Reconhe-
cer tais vazios pode significar a chave para romper com as dificuldades 
de diálogo existentes.

Ampliando essa discussão, o mesmo autor aponta três grandes te-
mas/desafios que poderiam auxiliar a preencher o vazio existente entre 
os sistemas citados. O primeiro deles, o vazio pedagógico, questiona 
a efetividade das modalidades correntes de comunicação: “isto signi-
fica dizer que as dificuldades de comunicação na gestão social da água 
precisam transcender o entendimento de que as técnicas correntes de 
comunicação, com seus folders informativos, discursos expositivos, fo-
cos em públicos-alvo e dinâmicas de grupo podem dar conta de passar a 
mensagem da GIBH” (SILVA, 2006, p. 5). As técnicas convencionais 
são limitadas quando a perspectiva é construir conhecimento a partir 
da articulação de saberes distintos para tomar decisões de maneira par-
ticipativa, além de negociar ajustes de conduta individual e coletiva no 
mundo vivido das pessoas. O elemento mediador sugerido é a constru-
ção de uma sociedade sustentável mediante a criação e fortalecimento 
de comunidades de aprendizagem, e a incorporação das racionalidades 
subjetivas e não apenas instrumentais na gestão dos recursos hídricos.
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O segundo desafio é cultural: “as dificuldades de entendimento na 
gestão social da água precisam transcender a visão tecnicista (quando a 
técnica é o critério da verdade) e o agir tecnocrático (quando a técnica 
é a fonte do poder), e ir ao encontro da cultura como dimensão histó-
rica na qual as visões de mundo da GIBH e da comunidade de bacia 
possam dialogar” (SILVA, 2006, p. 6). O elemento mediador e ao mes-
mo tempo estratégia de preenchimento desse vazio seria o do diálogo 
de saberes. Sobre esse tema, cabe trazer a proposição da “sociologia das 
ausências”, proposta por Sousa Santos (2006), segundo o qual aquilo 
que não existe é intencionalmente produzido como não existente. Para 
o autor existem várias formas de produzir ausências e uma delas diz 
respeito à monocultura do saber e do rigor, que planta a ideia de que 
o único saber rigoroso é o saber científico. Essa monocultura também 
“reduz a realidade porque ‘desacredita’ não somente os conhecimen-
tos alternativos, mas também os povos, os grupos sociais cujas práticas 
são construídas com base nesses conhecimentos” (SOUSA SANTOS, 
2006, p.23-24).

Por fim, o terceiro desafio é político: “as dificuldades de implemen-
tação na gestão social da água precisam transcender a atual prática de 
poder das culturas políticas, marcada pelo espírito competitivo, pela 
exclusão de conhecimentos e pela imobilização dos contraditórios” 
(SILVA, 2006, p. 7). É necessário incorporar a premissa de que a com-
petição por recursos naturais escassos deve levar à prática da negociação 
dos interesses dos usuários, como estratégia pública para se chegar ao 
melhor para todos, através do somatório das partes. O elemento media-
dor sugerido pelo autor é a prática política para empoderar as comuni-
dades a participar na gestão local, e para tanto é necessário desenvolver 
atitudes de cooperação, inclusão e pró-atividade.
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11.3 Democratização do acesso à água para a população difusa 
do Semiárido e o papel da governança

O abastecimento da população rural do Semiárido por intermédio 
da rede pública e de grandes obras hídricas, como barragens, canais e 
adutoras, é inviável devido à dispersão espacial e aos custos econômicos 
envolvidos. 

Portanto, “a implementação de estruturas descentralizadas de 
abastecimento de água, por exemplo, que promovam a democratiza-
ção do acesso e sua apropriação pela sociedade, é fundamental para o 
atendimento das famílias rurais de baixa renda, muitas vezes localizadas 
de forma dispersa no território” (SANTANA, ARSKY & SOARES, 
2011). Contudo, e ainda segundo estes autores, durante muito tempo 
houve um vácuo na legislação brasileira quanto à responsabilidade efe-
tiva para atender a essa população.

De maneira muito genérica, pode-se relacionar o tema do acesso à 
água ao inciso I do Art. 2º da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (BRASIL, 
1997), o qual prevê entre os objetivos: “assegurar à atual e às futuras 
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos”. Também no Art. 1o, que trata dos 
fundamentos da Política, no Inciso III está explícito que “em situações 
de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 
e a dessedentação de animais”.

De acordo com a Lei no 11.445, de janeiro de 2007, que estabelece 
as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (BRASIL, 2007), o 
abastecimento de água é considerado um dos serviços a ser ofertado na 
perspectiva da universalização, por meio de um sistema composto por 
um conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, 
destinado à produção e à distribuição canalizada de água potável para a 
populações, sob a responsabilidade do poder público. Contudo, a ênfase 
recai no acesso à água no meio urbano, e poucas alternativas são apre-
sentadas para a zona rural.
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No Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 (BRASIL, 2010a), 
que regulamenta a referida Lei, o Art. 6o diz que “excetuados os casos 
previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio 
ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada à rede 
pública de abastecimento de água disponível”, mas não determina a 
necessidade de ligar os domicílios que estão na zona rural à rede públi-
ca. No Parágrafo 1º do Art. 6o, consta que “na ausência de redes pú-
blicas de abastecimento de água, serão admitidas soluções individuais, 
observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos”. 
Contudo, não são explicitadas essas soluções individuais, nem os res-
ponsáveis pelas mesmas.

No Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 2010, que regulamenta a 
Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, e cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN (BRASIL, 2010b; 2006), 
o tema do acesso à água aparece no Inciso VI do Art.3o, que trata das 
diretrizes da Política e prevê: “promoção do acesso universal à água de 
qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias 
em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da 
agricultura familiar e da pesca e aquicultura”.

No Inciso IV do mesmo decreto, que apresenta os objetivos da 
Política, mais uma vez aparece o tema do acesso à água articulado ao di-
reto humano à alimentação adequada. Por sua vez, o Parágrafo 5o, que 
trata do sistema de monitoramento e avaliação, afirma que este deverá 
organizar, de forma integrada, os indicadores existentes nos diversos 
setores e, dentre as dimensões de análise, consta do Inciso IV o “acesso 
à alimentação adequada e saudável, incluindo água”.

Por fim, no parágrafo único das Disposições Transitórias e Finais 
consta a relação de políticas, programas e ações relacionados que deve 
estar contidos no primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional e, dentre eles, no Inciso XII está previsto o “acesso à água 
de qualidade para consumo e produção”. 
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Além das lacunas na legislação, algumas das quais foram preen-
chidas só recentemente, existe ainda a dificuldade de integração entre 
políticas, programas e projetos na esfera local, EME a distância entre 
o arcabouço legal e até institucional da real apropriação pelas comu-
nidades. A realidade é que, principalmente ao longo das últimas duas 
décadas, foram desenvolvidas iniciativas em várias partes do mundo, 
e também no Semiárido brasileiro, para atender ao abastecimento de 
água nas áreas rurais, com conquistas positivas, mas também falhas. É 
necessário que haja esforços para compreender que fatores são necessá-
rios para dar suporte a um sistema sustentável de abastecimento de água 
para a população da zona rural.

Silva et al. (2013) afirmam que, em geral, a resistência a um sistema 
de abastecimento de água, bem como a capacidade do sistema para se 
adaptar às novas necessidades dos consumidores ou demandas de qua-
lidade e quantidade de água, influem nas características de sustentabi-
lidade do mesmo. Para outros autores, são vários os critérios que, inter-
relacionados, podem suportar um sistema sustentável de abastecimento 
de água. Vários estudiosos reconhecem que quando as comunidades lo-
cais participam diretamente no planejamento dos seus próprios sistemas 
de abastecimento de água, estes sistemas tendem a ser mais sustentáveis 
do que os sistemas que são impostos pelas organizações governamentais 
ou por doadores. Outra dimensão apontada pelos autores é a da dispo-
nibilidade de capital social dentro de uma comunidade rural. Além das 
variáveis identificadas por Putnam (1995, 2000) – confiança, normas 
de reciprocidade e engajamento cívico – Ostrom & Ahn (2003) desta-
cam ainda as regras formais e informais como aspectos importantes do 
capital social para o estudo da ação coletiva.

Os problemas de recursos hídricos no Semiárido brasileiro ocorrem 
em um espaço natural e social heterogêneo, e exigem soluções especí-
ficas. A primeira clivagem pode ser feita entre aqueles que pertencem 
e os que não pertencem a um sistema de recursos hídricos (hidrossiste-
ma). De maneira geral, os que não pertencem a um sistema de recursos 
hídricos são as populações rurais difusas e da agricultura de sequeiro. 
Diferentes políticas públicas que contemplam soluções tecnológicas 
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específicas, têm sido implementadas no Semiárido, como: a pequena 
açudagem, os poços com dessalinizadores e as cisternas de placas. 

Para Silva et al. (2013), essas políticas frequentemente não estão 
baseadas em uma visão integrada do território e promovem uma solu-
ção homogênea para um espaço socionatural heterogêneo. Por sua vez, 
a homogeneização da solução muitas vezes impede que se analisem as 
dificuldades encontradas, lá onde a iniciativa não foi a mais adequada, 
deixando-se, assim, de explorar o melhor de cada tecnologia disponí-
vel. Demanda-se aqui uma política que integre alternativas de abasteci-
mento adequadas para os diferentes espaços, sendo necessária para este 
fim a elaboração não só de um cardápio de tecnologias de abastecimen-
to, como também, e talvez mais importante, de um redimensionamento 
de modelos gerenciais que produzam soluções sustentáveis do ponto de 
vista técnico, financeiro, administrativo e social. 

11.4 Os colegiados gestores como possibilidade para a gover-
nança hídrica local

Um dos aspectos relacionados à noção de governança tem a ver 
com a participação pública nos espaços de discussão, proposição e 
execução de políticas públicas. Estas expressam a intervenção de um 
governo sobre questões relacionadas às condições de vida de uma co-
munidade ou de uma região, como é o caso da escassez hídrica no se-
miárido. Contudo, devemos frisar que o governo não é o único agente 
de desenvolvimento e implantação de uma política pública, mas pode 
contar com a participação de diferentes atores e instituições (SILVA & 
BASSI, 2012). Dessa maneira, para que as políticas possam ser efetivas, 
é preciso criar condições que favoreçam uma participação social real e 
permanente.

Uma das possibilidades são os órgãos colegiados, os quais funcio-
nam como espaços nos quais questões específicas são trazidas para o 
debate entre pessoas, grupos e instituições de interesse. Dependendo 
do poder do colegiado, terá autonomia para decidir sobre questões im-
portantes para o rumo de uma política pública. As decisões são votadas 
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no intuito de se alcançar uma posição consensual ou majoritária, que 
caracterize a opinião daquele coletivo. Essa é uma postura que facilita 
uma relação mais transparente e permeável e que limita as chances de 
abuso de poder por parte dos atores representados (JACOBI, 2003). 
Trata-se de decisões colegiadas, daí o nome “órgão colegiado”.

No Brasil, existem vários órgãos colegiados voltados para temáti-
cas variadas, que oferecem oportunidades para que as pessoas se tornem 
ainda mais conhecedoras dos seus direitos, como o de participar das 
decisões que afetam sua vida. Essa realidade é resultado da Constituição 
Federal, que prevê uma gestão descentralizada e participativa das polí-
ticas públicas nas diferentes áreas (saúde, educação, assistência social, 
etc.), nos três entes federativos, isto é, União, Estados e Municípios. 
Nessa perspectiva, as políticas públicas devem ser desenvolvidas com 
a participação de todos os cidadãos, em qualquer município ou estado, 
tendo os colegiados um importante papel nessa transformação.

Quando falamos de políticas públicas ligadas à água, as orientações 
não são diferentes. No passado, as populações atingidas pelas secas não 
tinham condições de participar das decisões, pois, em função da condi-
ção de fragilidade das pessoas, as políticas tendiam a ser predominante-
mente clientelistas. Após a Constituição Federal, a Lei de Águas (Lei 
nº 24.643/1934) passou a reconhecer como um dos seus fundamentos 
que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades” 
(BRASIL, 1997). Essa mudança de paradigma requer negociações não 
só entre os diferentes níveis de governo, mas também entre os usuá-
rios e a sociedade civil organizada. A partir de então, dois colegiados 
passam a ter importância na gestão de águas: os conselhos de recursos 
hídricos e os comitês de bacia hidrográfica.

Os conselhos de recursos hídricos são colegiados existentes na es-
fera nacional e estadual. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), o qual ocupa a instância mais elevada no sistema de gestão 
de águas do país, tem representantes dos ministérios, dos usuários de 
águas, dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e 
saneamento, e de organizações da sociedade civil (BRAGA, 2009). O 
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CNRH tem funções de natureza normativa (orientar a implementação 
das políticas), consultiva (emitir parecer ou sugestões sobre as políticas) 
e deliberativa (decidir sobre as políticas). Já os Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos (CERH), atuam no âmbito dos respectivos estados.

O comitê de bacia hidrográfica (CBH) representa instâncias lo-
cais, tendo o papel de fomentar o uso sustentável das águas e solucionar 
os conflitos atinentes aos seus usos (BRAGA, 2013). Assim como o 
conselho, o CBH também é um colegiado de caráter normativo, con-
sultivo e deliberativo, formado por representantes do poder público, 
dos usuários das águas e das organizações civis, mantido por recursos 
públicos e vinculado à estrutura administrativa do governo estadual, do 
Distrito Federal ou da União (CARDOSO, 2003). Enquanto os con-
selhos de recursos hídricos são raros na esfera do município, os comitês 
de bacia oferecem a possibilidade de participação local da sociedade nas 
políticas públicas de águas.

Na condição de colegiado local na gestão de recursos hídricos, o 
CBH é tido como uma inovação, na medida em que a dinâmica dos 
debates e decisões supera a divisão político-administrativa vigente, 
abrindo para os municípios possibilidades de diálogo acerca de questões 
e problemas comuns (VASCONCELOS & SILVA, 2013). No entan-
to, não obstante as dificuldades existentes para a efetividade da gover-
nança no âmbito desses colegiados, como a carência de formação da 
sociedade para a tomada coletiva de decisões e a necessidade de uma 
maior organização por parte da construção das representatividades, tem 
o mérito de contribuir para o compartilhamento de poder (SOUZA 
FILHO, 2012).

Apesar de buscar o protagonismo na gestão hídrica da bacia hidro-
gráfica, o CBH tem se mostrado muito instável no seu percurso, ainda 
com forte dependência do órgão governamental ao qual está institucio-
nalmente ligado (BRAGA; MAIA, 2010).

Segundo Cardoso (2003), o CBH como colegiado gestor supra-
municipal vai de encontro ao fortalecimento do municipalismo, o que 
pode ocasionar um choque de poderes, em certo ponto até de disputa 
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entre os municípios integrantes. No entanto, para promover a gestão 
de recursos hídricos, os CBH e conselhos de recursos hídricos devem 
reconhecer e estimular a participação de outras instâncias colegiadas 
(BRAGA, 2009). Quanto a essa necessidade, a experiência do Projeto 
Águas de Areias1, desenvolvido pela Associação Águas do Nordeste, 
se constitui em referência, pois, além de interagir com o Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, também buscou uma articulação 
com os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CMDRS) dos quatro municípios situados na área de atuação do pro-
jeto.

Figura 1 – Apresentação do projeto Águas de Areias em reuniões dos CMDRS de Jataúba (à 
esquerda) e de Brejo da Madre de Deus (à direita). Fonte: Acervo da Ane

1 Informações sobre o Projeto Águas de Areias:  
http://www.aguasdonordeste.org.br/website/projeto-aguas-de-areias/apresentacao/. 

Os CMDRS são colegiados gestores que promovem a participação 
e o controle social na definição, implantação e avaliação das políticas 
de desenvolvimento rural municipal, com vistas no aumento da produ-
ção, emprego e qualidade de vida no campo, com o respeito do meio 
ambiente (MOURA, 2007). A maioria dos CMDRS foi criada a partir 
de 1997, em resposta à necessidade de captação de recursos do Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) pelos 
municípios (ABRAMOVAY, 2001).
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Segundo o referido decreto, uma das diretrizes do Pronaf prevê o 
aprimoramento das tecnologias empregadas, visando o aumento da pro-
dução agrícola conjugado com a proteção do meio ambiente. Nessa di-
reção, uma das ações desenvolvidas com a parceria dos CMDRS foi a 
difusão do poço amazonas ou cacimbão, uma tecnologia de domínio po-
pular adequada para locais próximos a riachos, que permite a reserva de 
água em profundidades que variam de quatro a quinze metros (BORGES 
FILHO, 2012). Essa iniciativa se deu a partir da constatação da ausência 
de estruturas eficientes para captação e armazenamento da água nas pro-
priedades rurais situadas ao longo do leito seco do rio Capibaribe.

Uma das linhas de atuação do Projeto Águas de Areias consiste 
no estímulo à implantação dos chamados cacimbões no leito seco do 
Rio Capibaribe, como uma alternativa de sustentabilidade hídrica no 
período de estiagem.

O estímulo se deu pela difusão de informações (Figura 2), capaci-
tação (Figura 3) e apoio técnico e material na implantação desses poços 
amazonas, como detalhado no Capítulo 07.

A difusão da tecnologia deu-se, entre outros meios, por exposi-
ções itinerantes do Projeto, a exemplo daquelas realizadas no primeiro 
semestre de 2015 com a parceria dos CMDRS de Brejo da Madre de 
Deus e de Poção (Figura 2A e 2B). No primeiro município, o espaço 
de difusão foi a Feira do Verde, uma ação realizada desde 2001 pelo 
CMDRS de Brejo da Madre de Deus (Condesb), com a finalidade de 
promover a conscientização ambiental da população local, sobretudo 
dos produtores rurais, uma vez que o município é reconhecido como 
a capital da Agroecologia. Em sua 15ª edição, a Feira teve como tema 
“Uso Sustentável do Solo e Combate à Desertificação”, em alusão ao 
Ano Internacional dos Solos.

No município de Poção, a exposição teve como público majori-
tário as escolas municipais, as quais foram mobilizadas pelo CMDRS 
em conjunto com a Secretaria de Educação. Estudantes de diferentes 
faixas etárias e níveis de escolaridade, acompanhados por seus professo-
res, puderam conhecer a tecnologia do poço amazonas, bem como das 



324

experiências de construção de poços no âmbito do Projeto. Um aspecto 
positivo foi que a maioria das escolas do município situa-se em zona 
rural, o que tornou a aprendizagem mais contextualizada e, portanto, 
significativa.

Outra maneira de fortalecer a compreensão dos atores locais foi 
através de oficinas e cursos práticos (Figura 3), que permitiram a troca de 
saberes, a adequação de linguagens, ajustes na tecnologia, apropriação 
e empoderamento local e a efetiva construção dos cacimbões em áreas 
propícias, porém vulneráveis do ponto de vista econômico e social.

Todavia, a maior contribuição par a governança local da água se 
deu na criação da Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe, 
a qual envolve dezenas de entidades, como mostrado no Capítulo 09.

Figura 2 – Exposições itinerantes: em Brejo da Madre de Deus (à esquerda) e em Poção  
(à direita). Fonte: Acervo da Ane

Figura 3 – Oficina de construção de poços no muni-
cípio de Jataúba. Fonte: Acervo da Ane
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Diante desses elementos, percebemos que os CMDRS podem ir 
além da sua função burocrática (ABRAMOVAY, 2001), na medida em 
que promovem processos capazes de fomentar a democratização de in-
formações e conhecimentos e, consequentemente, a conscientização 
pública para a tomada de decisão, inclusive no tocante à escolha crítica 
de alternativas para a resolução de problemas que afetam a vida social 
no campo. Como bem concluiu Beduschi Filho (2007), a participa-
ção dos atores sociais em colegiados deliberativos diversificados, como 
os CMDRS, possibilita a aprendizagem social e o empreendimento de 
ações coletivas voltadas para o desenvolvimento territorial.

Diversos outros colegiados podem favorecer a produção de conhe-
cimento e a participação na gestão hídrica local, como os conselhos de 
saúde, ao incentivar práticas para a preservação da boa qualidade da 
água e a prevenção de doenças de veiculação hídrica; os conselhos de 
educação, ao promover programas educacionais contextualizados sobre 
as questões socioambientais locais; os conselhos de assistência social, 
ao empreender esforços em prol do acesso público à água pelas comu-
nidades rurais desassistidas. É nessa direção que os colegiados gestores 
podem internalizar a sustentabilidade hídrica nas suas ações políticas.

11.5 Considerações finais

Diante dos elementos trazidos e discutidos neste capítulo, per-
cebemos que a governança hídrica constitui uma temática recente 
na literatura científica, ao mesmo tempo em que se configura como 
um paradigma de gestão das águas como bem público e direito huma-
no fundamental, em contraste com as práticas clientelistas que tem a 
água como uma mercadoria. Nessa perspectiva, a política brasileira de 
águas vem historicamente se (re)construindo, na tentativa de superar 
as abordagens instrumentais dos modelos de gestão na direção de um 
modelo democraticamente participativo e ambientalmente justo, capaz 
de incluir os diferentes atores e instituições.
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Ao tomar a Política Nacional de Recursos Hídricos como refe-
rencial, consideramos que existe avanço com relação às legislações an-
teriores, por incorporar o princípio democrático, a gestão integrada e 
o reconhecimento do território como bases para a gestão dos recursos 
hídricos. Contudo, como qualquer mudança de ordem paradigmática, a 
instituição de um modelo de gestão integrada de recursos hídricos tem 
se defrontado com três desafios: o pedagógico, com a criação e forta-
lecimento de comunidades de aprendizagem, na perspectiva do reco-
nhecimento dos diferentes saberes; o cultural, com a compreensão da 
gestão social da água, para além do agir tecnocrático; e o político, com 
a superação do espírito competitivo entre os diferentes poderes.

Para enfrentar esses desafios tem sido necessária a busca por mu-
danças institucionais que estimulem o engajamento e a participação so-
cial efetiva. Nessa direção, uma possibilidade explorada neste capítulo 
foram os colegiados gestores, como os comitês de bacia hidrográfica e 
os conselhos de recursos hídricos, os quais expressam uma nova cultura 
da relação entre Estado e sociedade civil, no que se refere às questões 
ligadas ao acesso e aos usos das águas, inclusive em realidades que apre-
sentam insegurança hídrica, como o Semiárido brasileiro. Além desses, 
outros colegiados locais, como os conselhos municipais de desenvolvi-
mento rural sustentável, podem contribuir para o fomento de uma cul-
tura de sustentabilidade hídrica na região semiárida, através da difusão 
de informações e conhecimentos que permitam a conscientização dos 
atores do campo quanto aos problemas socioambientais de sua realida-
de e às soluções mais adequadas e de origem endógena. 
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