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RESUMO 

 

 

O papel da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e o Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC) no semiárido Potiguar 

 

 

A região semiárida brasileira que ocupa significativamente a porção Nordeste é uma das áreas 

mais populosas do Brasil. Todavia, grande parte da população ainda não possui o devido a-

cesso à água. As políticas públicas e programas governamentais voltados para essa região, 

ainda estão distantes de promover a descentralização para a democratização do acesso à água. 

Historicamente, a ação estatal, quando presente, tratou de priorizar a construção de grandes 

obras de reservatórios de água, que acabaram fortalecendo a chamada “indústria da seca”. No 

final da década de 1990, em meio a um grande período de estiagem na região semiárida brasi-

leira, diversas entidades da sociedade civil se juntam para criar a Articulação Semiárido Bra-

sileiro (ASA), instituição cujo objetivo é coordenar ações de convivência com o semiárido, 

dentre elas, o de democratizar o acesso à água, que se fez principalmente por meio da implan-

tação do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) a partir do uso de Tecnologias Sociais. A 

proposta prevê a construção de cisternas para captação e armazenamento de águas pluviais, 

com o objetivo de abastecimento humano. Esta ação tem sido objeto de inúmeros debates 

acadêmicos e políticos que buscam destacar os limites e as possibilidades dessa política. As-

sim, objetivou-se com esta pesquisa realizar uma análise da política pública P1MC já implan-

tada e, outras em fase de implantação, com o propósito de compreender sua capacidade en-

quanto estratégias de convivência com o semiárido para os agricultores, agricultoras e mora-

dores da zona rural de Apodi-RN.  A pesquisa possui natureza qualitativa, com realização de 

entrevistas semiestruturadas, feitas com os técnicos ligados à Coordenação da ASA Potiguar, 

bem como, com os beneficiados da política pública P1MC. Os resultados encontrados infor-

mam que há necessidade de complementariedade ao Programa, isto é, o funcionamento do 

P1MC está vinculado a existências de chuvas na região em que está implantado, não havendo 

chuvas e/ou se estas forem em menor quantidade, será necessário promover o acesso à água 

para as famílias beneficiadas de outras maneiras. Verificou-se também que o Programa P1MC 

contribui na diminuição da penosidade do trabalho das mulheres, tendo em vista que não é 

mais necessário ir para outras localidades conseguir água para consumo da família; o Progra-

ma P1+2 contribui também para manter pequenos cultivos na residência dos beneficiados; a 

implantação dos Programas propiciou maior organização, pois promoveu a criação de Associ-

ações Comunitárias em comunidades que não possuíam. 

 

Palavras chave: Articulação Semiárido Brasileiro. Programa Um Milhão de Cisternas. Con-

vivência com o semiárido. 

 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The role of the Brazilian Articulation of the Semi-Arid (ASA) and the One Million Cisterns 

Program (P1MC) in the semi-arid Potiguar 

 

The Brazilian semi-arid region that occupies significantly the Northeast portion is one of the 

most populated areas of Brazil. However, much of the population still doesn‟t have access to 

water. Public policies and government programs aimed at this region are still far from pro-

moting decentralization for the democratization of access to water. Historically, State action, 

when present, tried to prioritize the construction of large works of water reservoirs, which 

ended up strengthening the so-called "drought industry". At the end of the 1990s, in the midst 

of a great period of drought in the Brazilian semi-arid region, several civil society entities 

come together to create the Articulation of the Brazilian Semi-Arid (ASA). The institution 

was to coordinate actions to coexist with the Semi-Arid region among them and to democra-

tize access to water, which was done mainly through the implementation of the One Million 

Cisterns (P1MC) Program. The proposal provided for the construction of cisterns to capture 

and store rainwater, with the objective of human supply. This action has been the object of 

numerous academic and political debates that seek to highlight the limits and possibilities of 

this policy. Thus, the objective of this research was to carry out an analysis of the P1MC pub-

lic policy already in place and, in the implementation phase, with the purpose of understand-

ing its capacity as strategies for coexistence with the semi-arid region for farmers, farmers 

and rural dwellers. Apodi-RN. The research has a qualitative nature, with semi-structured 

interviews with the technicians linked to the Coordination of ASA Potiguar, as well as with 

the beneficiaries of the P1MC public policy. The results indicate the program is dependent 

upon rainfall in the region. If there is little or no rainfall the P1MC is less effective therefore it 

is necessary to promote access to water for beneficiary families in other ways. It was also 

found that the P1MC Program contributes to the reduction of the painfulness of women's 

work, since it is no longer necessary to go to other localities to obtain water for consumption 

by the family; The P1 + 2 Program also contributes to maintaining small crops in the benefi-

ciaries' homes; The implementation of the Programs provided greater organization, as it pro-

moted the creation of Community Associations in communities that did not have. 

 

 

Keywords: Brazilian Articulation of the Semi-Arid. One Million Cisterns Program. Coexist-

ence with the semiarid region. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

 

A seca é um fenômeno natural típico de áreas semiáridas. O semiárido ocupa no Brasil 

uma superfície de 969.589,4 km² (BRASIL, 2005), que envolve além da região Nordeste, que 

ocupada a maior parte dele, o Norte de Minas Gerais, o Nordeste representa 18,3% do territó-

rio brasileiro onde vivem 28,9% da população, a segunda região mais populosa (LIMA et al, 

2012; LEITE e SOUZA, 2012) e também a região semiárida mais povoada do mundo (COR-

REIA et al, 2011).  

No que diz respeito à disponibilidade hídrica, considerando o contexto internacional, o 

Brasil tem posição privilegiada. Apenas a Amazônia detém 74% dos recursos hídricos super-

ficiais e é habitada por menos de 5% da população brasileira (MARENGO, 2008). Por outro 

lado, destaca-se a região Nordeste que possui baixa disponibilidade de água. Enquanto a mé-

dia anual de chuva em mais de 90% do território brasileiro é de mil a mais de 3 mil mm por 

ano, na região Nordeste esse número varia entre 300 a 800 mm (REBOUÇAS, 1997).  

Tal fato deixa em evidência que a água não está dividida de maneira equânime no glo-

bo terrestre, inclusive no caso brasileiro. Existem regiões, como a Nordeste, marcadas natu-

ralmente pela insuficiência de água e, sobretudo, pelas consequências de sua falta, bem como 

a escassez produzida socialmente, pela concentração dos recursos hídricos, pelos desvios dos 

cursos de rios, pelos modelos agrícolas altamente demandatários de água; como nos casos do 

cultivo de cana de açúcar e da fruticultura irrigada, além de atividades ligadas à extração do 

barro para produção de tijolos e telhas muito comum no Rio Grande do Norte. 

 Nesse contexto, Silva (2013) aponta que as secas ocorrem naturalmente e provocam 

prejuízos tanto econômicos como sociais. Muito embora a primeira ocorrência de seca docu-

mentada na região Nordeste, tenha sido em 1552 (VILLA, 2000), foi apenas no início do sé-

culo XX que o Estado brasileiro promoveu ações mais destacadas para mitigar o problema. 

Em 1909 foi criada pelo Estado, a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) que fu-

turamente iria transforma-se no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

Esta instituição passou a delimitar, em 1930, uma área poligonal a partir da incidência de se-

cas no país, cujo objetivo era orientar políticas públicas específicas para essa região. O cha-

mado Polígono das Secas foi redefinido em 2005 pelo Ministério da Integração Nacional pas-

sando a abranger mais áreas e ampliando também a ação governamental (VIANA, 2013). 

No entanto, a ação estatal no âmbito do Polígono das Secas foi marcada por iniciativas 

desassociadas da realidade própria da região semiárida, conforme é exposto por Malvezzi 

(2007, p. 67), segundo o autor: “a opção governamental, desde o início, foi por grandes o-

bras”, como açudes e barragens. 
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As ações pautaram-se, sobretudo, em políticas públicas voltadas para o “combate à se-

ca” e estas não tardaram em mostrar certa inabilidade (ASSIS, 2012; PASSADOR e PASSA-

DOR, 2010), pois com as grandes obras de açudagem a água ficava concentrada em um único 

local, limitando o acesso para parte significativa da população.  

Nesse sentido, Malvezzi (2007) aponta que o DNOCS não democratizou o acesso à 

água, muito embora grandes obras tenham sido feitas, os benefícios destas não chegaram às 

populações mais pobres. A fome, a miséria, as migrações massivas continuaram a ser marcas 

persistentes dessa região, eternizadas no imaginário brasileiro pela literatura em Vidas Secas e 

O quinze, pela música de Luiz Gonzaga e pela arte de Portinari. 

Em meados dos anos 1980, com o fim do Regime Militar e a abertura política, os mo-

vimentos sociais passam a ganhar maior destaque e organicidade, recolocando na ordem do 

dia uma série de problemas sociais negligenciados ou secundarizados até então. Nesse quadro, 

emerge o tema das secas, mas cujo debate se faz a partir da critica das estratégias adotadas até 

então e de uma ideia de que é necessário conviver com a seca e não combatê-la.  

Dessa maneira, o paradigma de combate à seca que norteou as políticas públicas na 

região Nordeste passa a ser confrontado com o paradigma da “Convivência com o Semiári-

do”. Ao abordar a temática, Silva (2003) aponta que estas não se tratam apenas de opções 

políticas diferentes quanto a uma problemática regional, para o autor, estas duas perspectivas 

“do combate à seca e da convivência com o semiárido”, estão estreitamente articuladas com 

diferentes paradigmas de desenvolvimento que informam as percepções sobre aquela realida-

de, selecionam os problemas e os seus enfoques específicos e indicam os modelos válidos de 

intervenção na superação de seus problemas. 

 Nesse contexto de mudanças de paradigmas, em 1993 entidades organizadas, como a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Movimento Sindical 

dos Trabalhadores Rurais (MSTR), ocuparam a sede da Superintendência do Desenvolvimen-

to do Nordeste (SUDENE) em Recife, com o fim de exigir do governo providências imediatas 

para combater a fome e a falta d‟água na região Nordeste (SILVA et al, 1996). 

A partir dessa ocupação, a proposta de convivência com o semiárido ganhou impulso. 

No final da década de 1990, durante a III Conferência das Partes da Convenção das Nações 

Unidas de Combate à Desertificação (COP III), em Recife-PE, em um Fórum paralelo forma-

do por organizações da sociedade civil (SILVA, 2003) é lançada a Declaração do Semiárido, 

Carta Política da qual é criada a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) (ASA, 2015). 

Inicialmente a ASA é uma entidade política criada pela sociedade civil organizada e 

movimentos sociais, representada juridicamente pela Associação Programa Um Milhão de 

Cisternas (AP1MC), criada em 2002 (ASA, 2015). 
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Com a proposta de convivência com o semiárido em contraposição ao “combate à se-

ca” a ASA lança uma ação objetivando executar mecanismos capazes de fazer com que as 

famílias passem a conviver, de maneira autônoma, com as características intrínsecas da região 

semiárida, isto é, a pouca disponibilidade de água.  A estratégia principal no âmbito dessa 

concepção de convivência foi o armazenamento de águas pluviais captadas do telhado da re-

sidência dos beneficiados em cisternas de placas construídas, inicialmente por meio de muti-

rões locais (ASA, 2015). 

Ao utilizar-se de cisternas de placas, o mecanismo de atuação da ASA baseou-se tam-

bém na apropriação e reaplicação de Tecnologias Sociais, que compreende produtos, técnicas 

ou metodologias, reaplicáveis e desenvolvidas em interação com a comunidade e orientadas à 

transformação social (BARROS, 2009). 

Nesse sentido, a ASA fundamenta sua existência, principalmente, em ações e progra-

mas que contemplem o semiárido, diferenciando-se das outras políticas públicas e programas 

governamentais que se desenvolve na Região Nordeste. Além do programa P1MC, há outras 

ações implantadas pela ASA como o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), Cisterna nas 

Escolas e Sementes do Semiárido (ASA, 2015). 

Mais do que os artefatos, o que se valoriza é o processo colocado em curso com a im-

plantação dessas Tecnologias: a mobilização e articulação dos diferentes atores, a qualificação 

desses grupos, as formas de solidariedade originadas a partir dessa prática, e etc. Há em torno 

do programa P1MC uma série de elementos diferenciados, uma vez que sua constituição e 

execução ocorrem fora da esfera estatal, como comumente acontece.  Essas particularidades 

atribuem novos sentidos e significados à política que merecem ser investigados. 

Esta pesquisa analisou a implantação do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) 

criado pela ASA, nas comunidades de Palmares, Bamburral e Santa Cruz, zona rural do mu-

nicípio de Apodi, estado do Rio Grande do Norte. Por se tratar de um Programa voltado para 

a captação de água para consumo humano na zona rural, a pesquisa restringiu-se às comuni-

dades rurais. 

Para a escolha das comunidades foram observados critérios relacionados ao tempo de 

implantação da Tecnologia na respectiva comunidade, critério relacionado a fatores geofísi-

cos, tendo em vista que o município de Apodi possui uma divisão em 04 regiões (Areia, Vale, 

Chapada e Pedra), buscou-se contemplar ao menos uma comunidade por região, com exceção 

da região da Areia. 

Torna-se importante a realização dessa pesquisa diante do escasso número de traba-

lhos que abarcam a temática do surgimento da ASA e da implementação do Programa P1MC 

no município de Apodi-RN. Ademais, pretende-se contribuir para o debate a cerca da demo-
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cratização e do acesso à água, além do que, discutir a respeito da temática da água coloca em 

evidência outros aspectos igualmente importantes para a população rural do semiárido como o 

acesso à terra e às Tecnologias Sociais. 

A realização dessa pesquisa envolveu a revisão documental e de literatura a cerca do 

tema abordado, bem como pesquisa de campo por meio de entrevistas semi-estruturadas e 

participação em reuniões. 

Dessa maneira, com a pesquisa buscou-se responder aos seguintes questionamentos: 

quais os desdobramentos ou mudanças oportunizadas pela política pública Programa Um Mi-

lhão de Cisternas e em que medida elas potencializam as estratégias de convivência com o 

semiárido? Em que medida elas contribuem na democratização do acesso à água?  

A pesquisa partiu da hipótese de que embora o Programa P1MC seja importante no 

sentido de proporcionar a descentralização do acesso à água, bem como da criação dos laços 

de solidariedade entre os membros da comunidade onde é implantado, ele por si só, ainda não 

é suficiente para promover uma completa democratização do acesso à água. 

 A pesquisa teve como objetivo geral, analisar a política P1MC  já implantada, e outras 

em fase de implantação, como o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2) com a proposta de 

compreender seus efeitos enquanto estratégia de convivência com o semiárido para os agricul-

tores, agricultoras familiares e os residentes na zona rural de Apodi. 

 Em relação aos objetivos específicos elencam-se a seguir: 

 Reconstituir o processo de formação da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), bem 

como do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), averiguando, para tanto, a importância 

da sociedade civil organizada e movimentos sociais;  

 Elaborar perfil social dos beneficiados dos Programas da ASA na zona rural de Apodi; 

 Por fim, elencar e apontar as propostas de convivência, isto é, quais Tecnologias Soci-

ais são utilizadas, bem como as mudanças percebidas no município a partir do uso destas 

Tecnologias. 

O texto está organizado por uma Introdução Geral, seguida da Caracterização Geral da 

Área de Estudo e Metodologia Geral, Revisão da Literatura e Fundamentação Teórica. Após, 

são apresentados o primeiro e segundo capítulo em formato de artigo, padronizados segundo 

as normas das revistas, previamente escolhidas, a que serão submetidos.  

O primeiro capítulo possui como título: “A trajetória da formação da Articulação Se-

miárido Brasileiro e do Programa Um Milhão de Cisternas no município de Apodi-RN”. Nes-

se capítulo é apresentada uma periodização das políticas públicas voltadas à região Nordeste, 

bem como, é construído um panorama sobre a organização dos movimentos sociais que cul-

minam com a emergência do paradigma da Convivência com o Semiárido, em especial da 
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Articulação Semiárido, nesse momento também é abordado o processo de implantação do 

Programa P1MC em Apodi-RN. Esse capítulo está formatado de acordo com as normas da 

Revista Estudos Sociedade e Agricultura, conforme o Apêndice I. 

O segundo capítulo intitulado “Mudanças proporcionadas e particularidades do Pro-

grama um milhão de cisternas em comunidades da zona rural de Apodi-RN” tem por intuito 

evidenciar aspectos relevantes, isto é, as mudanças provocadas a partir do uso das Tecnologi-

as Sociais dos Programas P1MC e P1+2 no cotidiano dos beneficiados, nas comunidades ru-

rais previamente escolhidas em Apodi-RN, onde são apresentadas as propostas de convivên-

cia com o semiárido advindo dessa política pública. Este capítulo está formatado de acordo 

com as normas revista Política & Sociedade disponíveis no Apêndice I. 

 

2. METODOLOGIA GERAL 

 

2.1. Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa possui abordagem de natureza qualitativa, de acordo com Flick (2009) este 

tipo de pesquisa usa o texto como material empírico, parte da noção da construção social das 

realidades em estudo, como também, está interessada nas perspectivas dos participantes, em 

suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo. Bau-

er e Gaskell (2002) também apontam que a pesquisa qualitativa evita números e lida com in-

terpretações das realidades sociais. 

 

2.2. Local e sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na zona rural do município de Apodi, localizado na mesorre-

gião oeste do estado do Rio Grande do Norte (IBGE, 2010), Região Nordeste, e envolveu a 

diversidade de atores sociais implicados na implantação dos Programas da ASA, a saber: os 

agricultores, agricultoras e moradores de comunidades rurais beneficiados com as Tecnologi-

as Sociais integrantes dos Programas P1MC e também P1+2 (ambas da Articulação Semiári-

do Brasileiro - ASA), bem como a ONG Centro Terra Viva, o Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Apodi – STTRA, o Coordenador da ASA Potiguar e a Cooperativa 

Coopervida – localizada em Mossoró. 

A escolha do município de Apodi, como local de pesquisa, foi motivada por vários fa-

tores: a) a quantidade de cisternas implantadas na região pelos programas P1MC e também 

P1+2; b) grande número de comunidades rurais, que de acordo com Pontes (2012) são cerca 
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de 100 e c) pela proximidade existente entre a aluna e o campo, que se deu através do Projeto 

de Extensão de Assessoria Jurídica Universitária Popular (AJUP) Ser-Tão, da qual a mesma 

faz parte
1
.  

 

2.3. Coleta de dados  

 

As visitas ao município de Apodi iniciaram-se em outubro de 2015, momento no qual 

foi planejado como se daria a escolha das comunidades a serem visitadas. Para tanto, passou-

se a participar de reuniões do Fórum da Agricultura Familiar que ocorriam a cada 2ª quarta-

feira de todo mês no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com os Presidentes e Presidentas 

das Associações Comunitárias. A participação nessas reuniões foi fundamental para tomar 

conhecimento do número de comunidades rurais que existem no município. Os critérios utili-

zados para a escolha das comunidades abrangeram quatro aspectos, analisados a seguir. 

O primeiro critério observou dois aspectos relacionados ao Programa P1MC (mais an-

tigo, criado pela ASA entre os anos 2000-2001), sendo eles: a) o acesso das comunidades às 

Tecnologias Sociais e b) o tempo da implantação da Tecnologia, isto é, a comunidade con-

templada desde o início da criação do Programa bem como outra, com implantação mais re-

cente. Por este critério, as três comunidades possuem o acesso as Tecnologias, sendo as mais 

antigas Bamburral e Santa Cruz e a mais recente a Agrovila Palmares. 

O segundo critério abrangeu o aspecto organizacional da comunidade, isto é, como ela 

está organizada, por exemplo, se há Associação Comunitária, Grupo de Mulheres, Jovens e 

Idosos etc., tendo em vista que um dos requisitos para o recebimento das Tecnologias Sociais 

advindas da ASA é o de que o beneficiado esteja associado à Associação Comunitária de sua 

respectiva comunidade, por este critério as duas comunidades e a Agrovila possuem Associa-

ção Comunitária. 

O terceiro critério englobou a existência de outras formas de acesso à água, e nesse 

ponto, procurou-se observar como se dava o acesso à água para os moradores além das cister-

nas integrantes do Programa P1MC. Assim sendo, observou-se que nas duas comunidades e 

agrovila o acesso à água se dá também, através de poços ou de água proveniente da Barragem 

Santa Cruz. 

O quarto critério buscou integrar comunidades que haviam sido criadas a partir da Re-

forma Agrária e/ou a implantação de Comunidades planejadas, nesse sentido, constatou-se 

                                                           
1
 O Ser-Tão realiza atividades de assessoria jurídica aos movimentos sociais do campo como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sendo um dos atores sociais que fez parte do movimento de resistência 

à construção do Perímetro Irrigado Santa Cruz em Apodi. 
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que a Agrovila Palmares é uma comunidade planejada, criada em 1998, a partir de doação da 

terra por parte da Força Sindical e Sindicato dos Metalúrgicos da Bélgica.  

E, por meio do quarto critério, foram observados os aspectos geofísicos de Apodi, ten-

do em vista que o município é dividido em quatro regiões, comumente conhecidas como A-

reia, Pedra, Vale e Chapada com características peculiares, buscou-se comtemplar ao menos 

uma comunidade de cada região, com exceção da região da Areia. 

Conforme se observa abaixo, o Quadro 01 informa de maneira sucinta os critérios uti-

lizados para a escolha das comunidades: 

 
Quadro 01 – Critérios utilizados para escolha das Comunidades 

1 – Critério relacionado ao programa 

– O acesso das comunidades às Tecnologias Sociais 

– Tempo de Implantação da Tecnologia 

2 – Aspecto organizacional da comunidade 

– Organização em torno da Associação Comunitária 

3 – Existência de outras formas de acesso à água 

4 – Comunidades ou assentamentos criados através de Reforma 

Agrária ou implantação de Comunidades Planejadas 

5 – Critério geofísico a partir das 4 regiões existentes em Apodi 

 

 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada bem 

como a aplicação de questionários, nesse sentido, Laville e Dionne (1999) conceituam a en-

trevista semiestruturada como uma série de perguntas abertas feitas oralmente em uma ordem 

prevista, mas na qual o entrevistador tem a possibilidade de acrescentar questões de esclare-

cimento. 

No que diz respeito a utilização da técnica de entrevista semiestruturada, Manzini 

(2004) também ressalta que esta é uma das formas para coletar dados, e insere um espectro 

conceitual maior que é a interação propriamente dita que se dá no momento da coleta. Segun-

do o autor, a entrevista pode ser concebida como um processo de interação social, verbal e 

não verbal, que ocorre face a face, entre um pesquisador, que tem um objetivo previamente 

definido, e um entrevistado que, supostamente, possui a informação que possibilita estudar o 

fenômeno em pauta, e cuja mediação ocorre, principalmente, por meio da linguagem. 

Para a coleta de dados foram elaborados dois modelos de roteiro de entrevista, o A-

pêndice II, um direcionado aos beneficiados das Tecnologias Sociais e o outro realizado com 

o Coordenador da ASA Potiguar e também membro da ONG Centro Terra Viva, representan-
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te do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi, na figura de seu Presi-

dente e também representante da Cooperativa Coopervida entre os meses de fevereiro a junho 

de 2016. 

A visita às comunidades - Agrovila Palmares, Bamburral e Santa Cruz - e a realização 

de entrevistas semiestruturadas deram-se entre os meses de junho a agosto de 2016, em con-

formidade com o roteiro disponível no Apêndice II. 

 

2.4. Organização e análise de dados 

 

Os dados obtidos a partir das entrevistas realizadas foram gravados por meio de apare-

lho digital e as mídias foram transcritas, com o fim de propiciar a análise de dados, que fun-

damentam o primeiro artigo intitulado “A trajetória da formação da Articulação Semiárido 

Brasileiro e do Programa Um Milhão de Cisternas no município de Apodi-RN” e também o 

segundo capítulo “Mudanças proporcionadas e particularidades do Programa um milhão de 

cisternas em comunidades da zona rural de Apodi-RN”. 

Para obter informações de caráter mais técnico das respectivas comunidades e com o 

fim de realizar a descrição das mesmas, como instrumentos de pesquisa foram utilizados 

questionários aplicados aos representantes das três comunidades, conforme se verifica no mo-

delo disponível no Apêndice II.  

Para análise e interpretação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin 

(2011). Segundo o autor, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das co-

municações, mas não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com 

maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações.  

 Para melhor compreensão das informações referentes às comunidades e Agrovila, é 

elaborado o tópico a seguir em que traz uma breve caracterização das mesmas.  

 

2.5. Caracterização das Comunidades  

 

2.5.1. Agrovila Palmares 

 A Agrovila Palmares localiza-se na região da Chapada, distanciando-se 13 km da sede 

do município, e está a 2 km do Distrito de Soledade, de acordo com o Presidente da Associa-

ção Comunitária, a mesma foi fundada em 1998, através de um Projeto Piloto realizado pela 

Força Sindical e o Sindicato dos Metalúrgicos da Bélgica, o projeto planejado não foi realiza-
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do integralmente e no ano de 2000 as terras foram doadas para a Associação da Agrovila e 

divididas entre as 30 famílias beneficiadas inicialmente. 

 Atualmente residem cerca de 32 famílias, o aumento deu-se em virtude da criação de 

novas famílias, a partir de algumas já existentes. De maneira geral, a Agrovila Palmares é 

constituída por duas vilas de casas contendo 15 residências de cada lado inseridas em lotes de 

terra com tamanho de 20 metros de frente por 100 metros de fundo possuindo também área de 

plantação coletiva com dimensão de aproximadamente 2 hectares. A Agrovila não possui es-

cola de nenhum nível, sendo necessário o deslocamento de crianças e jovens para o Distrito 

de Soledade ou ao centro urbano de Apodi, o acesso à escola dá-se por meio de transporte 

público oferecido pelo município.  

A comunidade não possui Unidade Básica de Saúde e para a realização de consultas 

médicas é necessário o deslocamento para o Distrito de Soledade, mas há acompanhamento 

de agente de saúde e este é realizado em média a cada dois meses. No que diz respeito à reli-

gião, há praticantes da religião Católica e Evangélica, mas não há nenhuma igreja na Agrovi-

la. 

As atividades laborais giram em torno da agricultura e o trabalho na fabricação de cal 

que fica próximo a Agrovila, em relação aos projetos produtivos coletivos, há o desenvolvido 

pelo Centro Feminista 8 de Março – CF8, com acompanhamento dos quintais produtivos e a 

criação de galinha caipira, há também a criação de gado, ovelhas. Nos lotes coletivos, há ain-

da a produção de sorgo e feijão durante o período invernal. 

A principal fonte de renda da comunidade advém da agricultura. A produção da co-

munidade é basicamente destinada para consumo próprio e o excedente comercializado no 

centro urbano de Apodi. Alguns moradores da comunidade participam da Cooperativa da A-

gricultura Familiar de Apodi (COOAFAP).  

Não há estabelecimentos comerciais na Agrovila e as pessoas se dirigem ao centro ur-

bano do município para realizar compras. Foi relatado que atualmente a única entidade que 

presta serviços de assistência técnica é o Centro Feminista 8 de Março (CF8). Em relação ao 

acesso ao crédito há o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRO-

NAF). 

No que diz respeito ao abastecimento de água na comunidade, este é feito através de 

poço e pequena adutora que fica próxima a Agrovila e as cisternas integrantes do Programa 

P1MC, não há abastecimento de água através de carro pipa. A qualidade da água do poço é 

considerada muito boa e é utilizada para consumo humano e na agricultura. Para a manuten-

ção e utilização do poço, a despesa é rateada entre os moradores. 



    24 

 

Todas as residências da comunidade são construídas em alvenaria, de maneira geral as 

condições em que se encontram são boas. A via de acesso a Agrovila é considerada boa, com 

estrada asfaltada, ruas calçadas e apenas o trecho de 2 km do Distrito de Soledade à Agrovila 

é de estrada carroçável.  

Não há grupo de jovens, nem de idosos, apenas a Associação Comunitária e o Grupo 

de Mulheres, e a maioria das pessoas na comunidade é associada ao Sindicato dos Trabalha-

dores e Trabalhadoras Rurais de Apodi. 

No que diz respeito ao lazer, os moradores frequentam a igreja e festas de datas co-

memorativas tradicionais – Dia das Mães, ou mesmo o aniversário da Associação e do Grupo 

de Mulheres. A Agrovila possui 22 Tecnologias Sociais do Programa P1MC, mas não possui 

nenhuma implantação do P1+2, tendo em vista que a Agrovila está localizada acima do Laje-

do, tornando-se inviável a perfuração.  

A escolha da Agrovila Palmares deu-se primordialmente em razão de dois critérios, 

conforme o Quadro 01 (página 19); observou-se o critério temporal da implantação do Pro-

grama P1MC, pois a Agrovila recebeu o Programa P1MC mais recentemente, entre os anos de 

2011 a 2012. As implantações do referido Programa aconteceram até o ano de 2012 em Apodi 

e, o segundo critério observado, corresponde ao item 4: a Agrovila Palmares é fruto de Proje-

to Modelo de Comunidade Rural.  

Para esta pesquisa foram entrevistadas 7 beneficiadas do Programa P1MC, a faixa etá-

ria variou entre 45 a 52 anos, todas agricultoras, mas que possuem o complemento da renda a 

partir da participação de seus respectivos cônjuges. 

 

2.5.2. Comunidade Bamburral 

 

A comunidade Bamburral localiza-se na região do Vale e está a 8 km da sede do mu-

nicípio, de acordo com o relato dos entrevistados, o processo de criação deu-se há mais de 70 

anos quando algumas famílias foram morar no local que anteriormente foi povoado por índios 

da etnia Tapuia e Paiacu. A comunidade possui Associação Comunitária que foi criada em 

1998 e conta atualmente com 36 famílias associadas e cerca de 50 famílias residentes.  

De maneira geral, Bamburral caracteriza-se por possuir pequenas glebas de terra e ca-

sas afastadas umas das outras. Em relação a existência de escolas, há somente uma com o 

nível fundamental I, e para a finalização do ensino médio os estudantes se deslocam para ou-

tra comunidade vizinha, no Sítio Santa Rosa. O acesso à escola dá-se por meio de transporte 

público oferecido pelo município. 



    25 

 

A comunidade possui Unidade Básica de Saúde com atendimento médico diário, e a-

companhamento de agente de saúde. No que diz respeito a religião, há praticantes da religião 

Católica e Evangélica, há ainda na Comunidade uma igreja Evangélica. 

As atividades laborais giram em torno da agricultura e serviços públicos, inexistem 

projetos produtivos coletivos, prevalecendo então, as plantações individuais, com cultivo de 

cereais, sorgo, feijão (durante o período invernal), arroz vermelho, bem como hortaliças, há 

também a criação de pequenos animais, cabras, ovelhas e porcos. 

A principal fonte de renda da comunidade advém da agricultura. A produção da co-

munidade é comercializada na feira, e também através da Cooperativa de arroz, APAVA e a 

COOAFAP. Para realização de compras, as pessoas se dirigem ao centro urbano do municí-

pio. Foi relatado que atualmente não há assistência técnica, mas em anos anteriores houve a 

execução do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) e em relação ao acesso ao crédito há o 

PRONAF e o AGROAMIGO, dos 8 entrevistados 4 tiveram acesso ao crédito AGROAMIGO 

e PRONAF.  

No que diz respeito ao abastecimento de água na comunidade, este é feito através de 

poço, carro pipa e cisternas integrantes dos Programas P1MC e P1+2. A qualidade da água 

dos poços é salobra, não destinada ao consumo humano, enquanto que a água armazenada nas 

cisternas e carro pipa é considerada de boa qualidade. Para a manutenção e utilização dos po-

ços, cada sócio da associação paga uma taxa de aproximadamente R$ 17,00 (dezessete reais) 

para os custos com a energia elétrica utilizada. 

As residências da comunidade são construídas em alvenaria e algumas casas de barro 

(taipa), de maneira geral as condições em que se encontram são boas. A via de acesso à co-

munidade é considerada boa, mas ainda são utilizadas estradas carroçáveis. 

Não há Grupo de Mulheres, nem Grupo de Jovens, nem de idosos, apenas a Associa-

ção Comunitária e a maioria das pessoas na comunidade estão associadas ao Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi. 

No que diz respeito ao lazer, os moradores frequentam bares e realizam jogos de fute-

bol nos fins de semana, não há relato de festa tradicional na comunidade.  

O critério observado para escolha dessa comunidade deu-se em razão da temporalida-

de da implantação do Programa P1MC. Ela foi uma das primeiras a receber as Tecnologias 

Sociais da ASA logo nos anos 2000, e possui um elevado número de implantação do Progra-

ma P1MC bem como do Programa P1+2, sendo esses os critérios observados. 

E para esta pesquisa foram realizadas oito entrevistas na comunidade, 6 mulheres – 4 

agricultoras e 2 estudantes, e 2 homens – ambos agricultores, a faixa etária variou de 23 anos 
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até 72 anos, apenas uma entrevistada não é casada. A constituição da renda dos entrevistados 

variou um pouco, sendo relatado por alguns entrevistados o recebimento de aposentadoria. 

 

2.5.3. Comunidade Santa Cruz 

 

A comunidade de Santa Cruz situa-se na região da Pedra e localiza-se a 18 km do cen-

tro urbano de Apodi, caracteriza-se por possuir casas afastadas umas das outras, com cerca de 

65 famílias. Há ainda escola com o nível de ensino até o ensino fundamental I, e a escola com 

ensino médio localiza-se em comunidade vizinha, distante a 12 km de Santa Cruz, para o a-

cesso a escola os alunos utilizam-se do transporte público oferecido pelo município e estado.  

A comunidade não possui Unidade Básica de Saúde, e o atendimento é realizado men-

salmente através do Programa Saúde da Família (PSF), quando ocorre alguma urgência é ne-

cessário o deslocamento até o centro urbano do município. A Unidade Básica de Saúde mais 

próxima fica em outra comunidade a 12 km. Há ainda o acompanhamento mensal de Agente 

de Saúde. Em relação às crenças religiosas, há praticantes da religião Católica e a Evangélica. 

Bem como, há duas igrejas evangélicas, mas não há igrejas católicas na comunidade.   

As atividades laborais giram em torno da agricultura e serviços públicos, inexistem 

projetos produtivos coletivos, prevalecendo os trabalhos individuais na agricultura. Há pre-

dominância na criação de animais, como gado, cabra, bode, galinha, guiné, porco e ovelha, 

mas a comunidade também desenvolve plantações de hortaliças, bem como frutas: manga, 

caju, acerola, banana. 

Não há lotes coletivos destinados à agricultura na comunidade e as atividades de pro-

dução são realizadas de maneira individual. A principal fonte de renda da comunidade advém 

da agricultura, e também das aposentadorias.  

A produção da comunidade é direcionada, sobretudo, para consumo próprio das famí-

lias, inexistem feiras comunitárias para comercializar a produção. Algumas pessoas partici-

pam da COOAFAP. Existem dois pontos comerciais na comunidade, mas grande parte das 

famílias ainda realizam compras no centro urbano. Não há prestação de assistência técnica na 

comunidade, nem o desenvolvimento de projetos.  

No que diz respeito ao abastecimento de água, este é feito através de poço, carro pipa e 

cisternas do Programa P1MC, não há implantação de nenhuma Tecnologia Social do Progra-

ma P1+2, neste aspecto merece destaque que a Comunidade localiza-se a poucos quilômetros 

da Barragem Santa Cruz. A qualidade da água dos poços é considerada imprópria para con-

sumo humano, destinada a utilização na produção da agricultura, enquanto que a água das 

cisternas proveniente do carro pipa é potável. 
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As residências da comunidade são construídas em alvenaria e, de maneira geral as 

condições em que se encontram são boas. A via de acesso à comunidade é considerada boa, 

possui um trecho asfaltado e o acesso às casas é feito por meio de estradas carroçáveis.  

A comunidade possui Associação comunitária, criada em 1988, há ainda o Grupo de 

Mulheres com cerca de 6 participantes e o grupo de jovens que existe está vinculado as igrejas 

evangélicas na comunidade e não há grupo de idosos. A maioria das pessoas na comunidade é 

associada ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi. 

No que diz respeito ao lazer, os moradores realizam jogos de futebol nos fins de se-

mana, não há relato de festa tradicional na comunidade, apenas comemoração de datas tradi-

cionais como dia dos Pais, dia das Mães e Natal.  

Os critérios de escolha da comunidade Santa Cruz deram-se primordialmente pelas 

implantações do Programa P1MC terem ocorrido também no início dos anos 2000, a organi-

zação em forma de Associação Comunitária existente desde o ano de 1988, e, sobretudo, pela 

proximidade da Barragem Santa Cruz, inaugurada em 2002 e que, pode revelar (ou não) outra 

maneira de acesso à água para os moradores da comunidade, conforme será visto no decorrer 

do texto. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 O município de Apodi encontra-se a 357 km da Capital do Rio Grande do Norte, loca-

lizando-se sobre a formação rochosa Chapada do Apodi
2
 na mesorregião do oeste potiguar 

limitando-se no mesmo sentido com o estado do Ceará, ao norte com o município de Gover-

nador Dix-Sept Rosado, a leste com os municípios de Felipe Guerra e Caraúbas e no sentido 

sul com os municípios de Severiano Melo, Itaú e Umarizal (IBGE, 2010), conforme se obser-

va na Figura 01: 

                                                           
2
 No que diz respeito à Chapada do Apodi, Velloso (2002, p. 18) afirma que “a Chapada é uma grande superfície 

cárstica, onde predominam os cambissolos e os latossolos eutróficos, ambos bem drenados e de alta fertilidade 

natural, a altitude varia de 20 a 120 m”, que por sua vez, está imersa na Depressão Sertaneja Meridional. Na 

Chapada do Apodi os solos são mais profundos que no resto da Depressão Setentrional, calcários, mais planos e 

com água subterrânea, porém, como é típico de áreas calcárias, não há rede fluvial organizada (VELLOSO et al, 

2002). 
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Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo  

 
Fonte: Mapa elaborado por Fernanda Lourenço e realizado no programa ArcMap 10.3. 
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De acordo com a formação administrativa do município, o mesmo foi criado como 

Distrito em 1766 e transformado em cidade com sede municipal em 1887, atualmente possui 

área territorial de 1.602,480 km² e uma população total de 34.763 mil habitantes com aproxi-

madamente 17.232 mil habitantes vivendo na zona rural em cerca de 100 comunidades rurais, 

sítios, povoados e assentamentos advindos da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário, o Ín-

dice de Desenvolvimento Humano do município – IDHM é de 0,639 enquanto que o estado 

do Rio Grande do Norte possui IDH de 0,684 (IBGE, 2010; PONTES, 2012; ATLAS, 2016). 

Seguindo a classificação de Köppen (Bsh), Apodi insere-se no clima semiárido sendo 

caracterizado por duas estações definidas, uma chuvosa e outra de estiagem, no que diz res-

peito a temperatura, há insolação média anual na ordem de 3.000 horas, os meses de maio a 

agosto é o período mais frio do ano, sendo de outubro a janeiro o período mais quente, e a 

média anual situa-se em torno de 28°, destacam-se duas regiões naturais principais com carac-

terísticas de solos e vegetação distintas: a caatinga na região sedimentar e o sertão na região 

de cristalino, na caatinga a vegetação se apresenta com pequenas árvores e arbustos geralmen-

te dotados de espinhos, enquanto que no sertão, além de arbustos, desenvolvem-se gramíneas, 

leguminosas e cactáceas (SÁ, 2000). 

Em relação às bacias hidrográficas do estado, o território potiguar é banhado por de-

zesseis, sendo quatro delas de domínio federal – as bacias dos rios Piancó-Piranhas-Açu, Jacu, 

Curimataú e Guaju – responsáveis pela drenagem de 20.258,1km², equivalente a 38% do terri-

tório potiguar (OLIVEIRA et al, 2013). 

A feição hidrográfica principal do município é formada pelo rio de mesmo nome: A-

podi e seu afluente riacho da Barra que, juntos, formam praticamente toda rede de drenagem 

(SÁ, 2000). Conforme explica Souza et al (2012), na região Nordeste é comum um mesmo rio 

receber denominações diferentes, dependendo do lugar que percorre, na bacia hidrográfica 

Apodi/Mossoró, o seu principal rio recebe o nome de Pau dos Ferros (nome da cidade), em 

Apodi (no médio oeste) recebe o mesmo nome da cidade, assim como na cidade de Mossoró. 

A bacia hidrográfica Apodi/Mossoró, conforme a Figura 02 encontra-se localizada na 

microrregião do Oeste Potiguar, ocupando uma área de 14.276 km² do Rio Grande do Norte e 

representa a maior bacia hidrográfica genuinamente potiguar, na qual são cadastrados 618 

açudes, totalizando um volume de 469.714.600 km³ 27,4% do total de açudes e 10,7% dos 

volumes de água acumulados no estado, segundo dados da Companhia de Águas e Esgotos do 

Rio Grande do Norte (CAERN, 2010 apud Souza et al., 2012): 
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Figura 02 – Bacia hidrográfica Apodi/Mossoró 

 
Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (2015). 

 

Inserido na caracterização da área de estudo, o tópico a seguir, aborda informações re-

lativas ao histórico da criação do município de Apodi-RN, bem como introduz questões refe-

rentes aos aspectos demográficos do referido município. 

 

3.1. Breve histórico e Caracterização demográfica do município de Apodi 

 

Os primeiros a pisarem no território do atual Município de Apodi teriam sido Alonso 

de Hojeda, almirante de Espanha, e seus companheiros de viagem: João de la Cosa e Américo 

Vespúcio, que chegaram à desembocadura do rio Apodi no dia 24 de junho de 1499, 

nomeando estas terras de Missão de São João do Apodi (IBGE, 2010).  

A colonização na "Ribeira do Apodi" tive início, com a concessão de sesmarias, em 19 

de abril de 1680, aos irmãos Manoel Nogueira Ferreira e João Nogueira, que ali se 

estabeleceram com fazendas agropecuárias, mas na vigência da "Sublevação Geral" dos 

índios potiguares e tapuias (1687-1696), os irmãos Nogueira e seus familiares foram 

obrigados a abandonar suas propriedades, só regressando anos depois (IBGE, 2010). 
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As terras do Apodi foram bem exploradas e o local experimentou vivo surto de 

desenvolvimento, devido à catequese dos índios paiacus, aldeados na "Aldeia do Apodi", que 

foi núcleo originário da atual cidade (IBGE, 2010).  

Em 1761, foi extinta a Missão do Apodi, transferidos os índios, criada a Freguesia das 

Várzeas do Apodi, com sede na antiga missão, o Município surgiu então, em 1833 com a 

desmembração de Portalegre, a criação do Distrito data de 1766, a Resolução do Conselho do 

Governo da Província, de 11 de abril de 1833, confirmada pela Lei provincial n.º 18 de 23 de 

março de 1835, Apodi obteve foros de Cidade pela Lei provincial n.º 988, de 5 de março de 

1887, atualmente é sede de Comarca, com 2 termos: Apodi e Itaú (IBGE, 2010). 

Atualmente, o município de Apodi caracteriza-se por possuir uma considerável 

população residindo na zona rural, conforme informações abaixo (Quadro 02) retiradas do 

Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2016): 

 

Quadro 02 – Informações referentes ao município de Apodi-RN 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Apodi – RN 

População População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População 

total 
31.175 100,00 34.174 100,00 34.763 100,00 

Homens 15.637 50,16 17.154 50,20 17.376 49,98 

Mulheres 15.538 49,84 17.020 49,80 17.387 50,02 

Urbana 13.864 44,47 16.353 47,85 17.531 50,43 

Rural 17.311 55,53 17.821 52,15 17.232 49,57 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2016), PNUD, Ipea e FJP. 

 

A divisão do município compreende também quatro regiões, definidas a partir de suas 

características geográficas e econômicas, a Região da Areia, onde há maior produção da 

cultura do caju e mel de abelha; a Região do Vale, onde existe uma elevada produção de 

arroz, da fruticultura; a Região da Chapada, predominando a criação de caprino e ovino, mel e 

plantações de sequeiro – durante a estação de chuvas (feijão, milho e sorgo) e a Região da 

Pedra, destacando-se a criação de bovino e caprino (FERREIRA, 2010). 

E com quase metade da população residindo no meio rural, a agricultura familiar 

movimenta e contribui para a economia do município, destacando-se também a existência de 

mais de 50 associações de agricultores familiares, em que há a produção de Arroz, batata 

doce, feijão em grão, mandioca e sorgo (OLIVEIRA, 2013). 

 



    32 

 

4. REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. O clima semiárido e suas peculiaridades 

 

Segundo as lições de Ayoade (1996), pode-se afirmar que o clima sobre uma localida-

de é a síntese de todos os elementos climáticos em uma combinação de certa forma singular, 

determinada pela interação dos controles e dos processos climáticos, por isso, existe uma va-

riedade de climas ou de tipos climáticos reinantes sobre a superfície terrestre e, dentre os mo-

delos de classificação climática, destaca-se o mais popular, proposto por Köppen, tal classifi-

cação é feita a partir da pressuposição de que a vegetação natural de cada região é uma ex-

pressão do clima que nela prevalece.  

Nesse modelo, existem cinco grupos climáticos principais, reconhecidos como a base 

para caracterizar as temperaturas: “Climas tropicais chuvosos; Climas secos; Climas tempera-

dos chuvosos e moderadamente quentes e Climas frios com neve-floresta” (AYOADE, 1996, 

p. 232). 

Tomando como parâmetro o modelo de Köppen, os climas tropicais semiáridos e ári-

dos são encontrados em torno das latitudes 20-30º Norte e Sul do Equador, em que as taxas de 

evaporação são muito altas, enquanto a precipitação é muito baixa e insuficiente para susten-

tar o crescimento de densa vegetação além do que, no clima tropical semiárido a precipitação 

pluvial anual é de pelo menos 250 mm (AYOADE, 1996). 

De acordo com Ab‟Sáber (2003, p. 83) “o domínio das caatingas brasileiras é um dos 

três espaços semiáridos da América do Sul”, segundo o autor, este fato “o caracteriza como 

um dos domínios de natureza de excepcionalidade marcante no contexto climático e hidroló-

gico de um continente dotado de grandes e contínuas extensões de terras úmidas”. 

O prolongado período seco anual – que corresponde a uma parte do outono, ao inverno 

inteiro e à primavera em áreas temperadas – acentua o calor das depressões interplanálticas 

existentes além ou aquém do alinhamento de terras altas da Chapada do Araripe (800 a 1000 

m) e do Planalto da Borborema (670 a 1100 m), dessa maneira, do norte do Ceará ao médio 

inferior do São Francisco, do norte do Rio Grande do Norte ao interior de Pernambuco, de 

Alagoas e de Sergipe, em faixas sublitorâneas da Bahia até o sertão de Milagres, no munícipio 

de Amargosa, instaura-se o império da aridez sazonal (AB‟SÁBER, 2003). 

As características edafoclimáticas da região Nordeste são semelhantes às de outras re-

giões semiáridas quentes do mundo, possuindo secas periódicas e cheias frequentes dos rios 

intermitentes, além de solos de origem cristalina, arenosos, rasos, salinos e escassos em ele-
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mentos minerais e matéria orgânica, como também, solos pouco permeáveis, sujeitos à erosão 

e, portanto, de mediana fertilidade natural (BEZERRA, 2002). 

As secas são caracterizadas tanto pela ausência e escassez quanto pela alta variabilida-

de espacial e temporal das chuvas, não é rara na história da região a sucessão de anos segui-

dos de seca, no entanto, a limitação hídrica ocorre anualmente devido ao longo período seco 

que leva à desperenização dos rios e riachos endógenos e a reduzida capacidade de absorção 

de água da chuva no solo é dificultada em virtude do relevo alterado e dos solos rasos e pe-

dregosos (SILVA, 2007), paisagem bastante comum de ser vista no Nordeste brasileiro e de-

mais estados em que o clima semiárido faz-se presente.  

Também inserida no contexto do clima semiárido, um número variado de ações Esta-

tais foram realizadas ao longo do tempo com o intuito de diminuir os efeitos decorrentes das 

secas. No tópico a seguir, é realizada uma explanação das políticas públicas voltadas a região 

semiárida desde os primeiros registros de seca documentados até alcançar a formação da Arti-

culação Semiárido (ASA). 

 

4.2. Processo de formação de políticas públicas de combate à seca no Nordeste brasileiro 

 

No sentido de analisar as políticas públicas de combate à seca desenvolvida na região 

do semiárido brasileiro, deve-se em um primeiro momento trazer um esboço do conceito de 

política pública. Souza (2006, p. 24) afirma que não existe uma única, nem melhor definição 

sobre o que seja política pública, a autora ainda traz a concepção de outros autores, dentre os 

quais: 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos, Peters (1986) segue o mes-

mo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem direta-

mente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos, Dye (1984) 

sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não 

fazer” e a definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e 

análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ga-

nha o quê, por que e que diferença faz (SOUZA, 2006, p. 24). 

 

Ao tratar da temática, Brum (1993, p. 167) afirma que “las politicas constituyen pro-

ductos de los processos de toma de posición del Estado frente a determinadas problemáticas. 

Las mismas se componen de decisiones, acciones y omisiones de los organismos guberna-

mentales responsables”
3
. 

                                                           
3

 Traduzido: As políticas constituem produtos dos processos de tomada de decisão do Estado frente a 

determinados problemas. As mesmas se compõem de decisões, ações e omissões dos organismos 

governamentais responsáveis. 
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Em complemento a proposta de Brum (1993), Souza (2006, p. 26) aduz que: “política 

pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, „colocar o governo em 

ação‟ e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações”.  

Ainda segundo Souza (2006), a formulação de políticas públicas constitui-se no está-

gio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.  

Muito embora, conforme se verá em tópico próprio, o planejamento e criação da Arti-

culação Semiárido Brasileiro tenha sido iniciado a partir da sociedade civil, movimentos soci-

ais de base e instituições religiosas, somente após lapso de tempo que os programas da ASA 

foram abraçados pelo Governo como uma política pública. 

Dessa maneira, conforme apontado por Chacon (2007) é possível realizar uma perio-

dização das ações públicas no Nordeste a partir da ideia de “combate à seca”, que marca dé-

cadas de intervenção pública e de interferências na organização social do Sertão.  

Nesse sentido, a periodização da ação estatal no Nordeste, tem sido amplamente utili-

zada por vários autores, como Andrade (2011), Rebouças (1997), Villa (2000), bem como 

Bursztyn (2008), mas para esse estudo, adotou-se a ideia de periodização trazida por Campos 

(2014) no qual o autor elenca cinco períodos divididos a partir de acontecimentos históricos e 

as políticas públicas originadas a partir deles.  

 Campos (2014) nomeia o primeiro período como “defrontando-se com as secas 

(1583-1848)”, ainda no Brasil Colônia, foi considerado na periodização das políticas públicas, 

não por existir política de secas, mas por representar o momento em que a sociedade e gover-

nos tomam conhecimento do problema.  O marco desse período foi o primeiro registro de seca 

na região, realizado pelo padre jesuíta Fernão Cardim, que chegou ao Brasil em 1583. Segun-

do o autor: 

Na fase do Brasil Colônia, os governantes, reis de Portugal, não tinham como obje-

tivo buscar soluções para problemas sociais das capitanias brasileiras, bem como das 

populações do Nordeste. Dessa forma, não havia formulação de políticas públi-

cas, para mitigar os efeitos das secas (GRIFO NOSSO) (CAMPOS, 2014, p. 69).  

 

O segundo momento, nomeado por Campos (2014) intitula-se “a busca do conheci-

mento (1849-1877)”. De acordo com o autor, neste momento histórico os intelectuais da épo-

ca discutiam se as secas eram, ou não, um problema nacional que deveria ser objeto de políti-

cas públicas. O reconhecimento como problema veio com a desastrosa seca ocorrida entre 

1877 e 1879, nesse cenário, buscava-se escolher quais as políticas recomendadas para tornar a 

região menos vulnerável, quais ajudas deveriam ser dadas às populações impactadas e com 

quais custos o governo deveria arcar. 
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Foi nesse período também durante o Segundo Império, que os governos começaram a 

se organizar em função da urgência das secas e o Estado brasileiro criou a Comissão Imperial 

que, encarregada de analisar o problema, propôs a solução que se tornaria histórica: o binômio 

migração e açudagem e a principal sugestão foi o desenvolvimento dos transportes, a constru-

ção de barragens e a transposição do rio São Francisco (ALMEIDA, 2010 apud VIANA, 

2013). 

 O terceiro momento, o qual Campos (2014, p. 75) intitula de “a hidráulica da solução 

(1877-1958)”, foi marcado pelos graves impactos da seca de 1877, dessa maneira, buscou-se 

soluções mais efetivas para a resolução do problema das secas. Nesse sentido, foram realiza-

das sessões no Instituto Politécnico presididas pelo Conde d'Eu, com o fim de apresentar su-

gestões sobre estudos e obras que seriam importantes para mitigar os efeitos das secas no 

Nordeste, esse foi então, o primeiro posicionamento efetivo do governo central para criar uma 

política de redução da vulnerabilidade do semiárido às secas, ainda no século XIX. 

Importante destacar que “na esfera do governo o debate se a seca requeria políticas 

públicas estava superado e evoluiu para a questão de quais ações seriam necessárias para mi-

tigar os efeitos das secas” (CAMPOS, 2014. p. 75). Segundo o autor, é nesse período também 

que predomina a construção de reservatórios, com a ideia de tornar a região menos vulnerável 

às secas, todavia, não se pode dizer que os intelectuais da formulação das políticas tinham a 

ilusão de que a construção de açudes, por si só, fosse capaz de acabar com as secas (CAM-

POS, 2014). 

Nesse aspecto, Campos (2014) aponta que há uma explicação racional para a prioriza-

ção das infraestruturas hidráulicas no início das políticas de secas, pois sem água não há civi-

lização e, nas grandes secas, os rios do Nordeste setentrional podiam passar dezoito meses, ou 

mesmo trinta meses, totalmente secos. Segundo o autor, é impossível que uma sociedade mo-

derna seja capaz de se desenvolver em um ambiente hidrologicamente tão desfavorável como 

esse, assim, a solução adotada no Brasil, como no oeste dos Estados Unidos e norte da Aus-

trália, para compensar a adversidade climática foi a construção de açudes. 

Tal período é também denominado pelos autores Passador e Passador (2010) por “me-

didas de salvação”, em que a ação desenvolvida pelos órgãos governamentais limitava-se à 

construção de grandes açudes públicos, perenizando grandes extensões de rios, sobretudo a 

construção de milhares de pequenos e médios açudes dentro de propriedades privadas, de 

forma a assegurar água para a produção agropecuária. 

Importante destacar ainda, a criação do Polígono das Secas (ocorreu cronologicamente 

durante o terceiro momento da periodização realizada por Campos (2014)) bem como, a cria-

ção da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), após, foi modificado para Inspetoria Fe-
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deral de Obras Contra as Secas (IFOCS) e atualmente recebe a nomenclatura de Departamen-

to Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

 Dessa maneira, o Polígono das Secas está diretamente relacionado ao histórico da cri-

ação do DNOCS que anteriormente recebeu a nomenclatura de IOCS e IFOCS. Villa (2000) 

elucida que esse importante acontecimento deu-se com a criação de instituições federais para 

buscar soluções em vez de comissões imperiais e representou um grande avanço para o pro-

blema, a partir da criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) em 1909. 

Inicialmente a finalidade do IOCS era a de centralizar e unificar a direção dos servi-

ços, visando à execução de um plano de combate aos efeitos das irregularidades climáticas 

(PASSADOR e PASSADOR, 2010). O IOCS ainda transformou-se em IFOCS (Inspetoria 

Federal de Obras Contra a Seca) em 1919, por meio do Decreto nº 13.687 e foi em 1945 (De-

creto-Lei nº 8.845) que recebeu a denominação atual de Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca (DNOCS), sendo transformado em autarquia federal em 1963 (DNOCS, 2015). 

Criada pela Lei nº 175, de 07/01/1936 foi redefinida pelo Decreto-Lei nº 9.857, de 

13/09/1946, tinha como intuito promover a execução de um plano de defesa contra os efeitos 

da seca no Nordeste, a Lei nº 1.004, de 24/12/1949 regulamentou as alterações introduzidas e, 

em 1951, a área do Polígono das Secas foi alterada pela Lei nº. 1.348, mediante a incorpora-

ção de municípios do norte do estado de Minas Gerais (VIANA, 2013). 

O polígono das Secas também foi adotado pela Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) (será visto com mais detalhes a seguir), e apenas em 1989 foi regu-

lamentado o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) que, previsto pela Constituição Federal 

de 1988, tornou-se a fonte de recursos direcionados ao desenvolvimento daquela região, deli-

mitou uma nova concepção de espacialização da zona mais suscetível aos episódios de secas e 

em 2005 o Ministério da Integração Nacional, a partir do Grupo de Trabalho Interministerial 

instituiu o Novo Semiárido (VIANA, 2013). 

Além dos 1.031 municípios já incorporados, passam a fazer parte do semiárido outros 

102 novos municípios e com essa atualização, a área classificada oficialmente como semiári-

da brasileira aumentou de 892.309,4 km para 969.589,4 km, um acréscimo de 8,66% (MI, 

2005). A Figura 03 demostra a atual delimitação do Semiárido brasileiro: 
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Figura 03 – Nova delimitação do Semiárido Brasileiro 

 
Fonte: INSA (2013). 

 

De acordo com Campos (2014), inicia-se o quarto momento nomeado como “a política 

do desenvolvimento em bases regionais (1959-1991)”, nesse período, ocorreu uma das secas 
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mais intensas da história climática do Nordeste. Segundo o autor, o período do desenvolvi-

mento regional tem como marco o Seminário para Desenvolvimento Econômico do Nordeste:  

 

Nessa época, a região já dispunha de uma razoável rede de açudes, estradas e de su-

primento elétrico e um aparato institucional significativo com o DNOCS, o BNB, a 

Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) e a Chesf. Mesmo com toda essa infra-

estrutura foram criadas frentes de serviço para atendimento a cerca de quinhentos 

mil sertanejos, o dobro dos atendidos na seca de 1932. Buscou-se então repensar as 

políticas públicas contra as secas (CAMPOS, 2014, p. 78). 

 

O período histórico aqui analisado teve como destaque também a criação da Superin-

tendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Segundo Cabral (2011), a SUDENE 

foi criada como uma autarquia e subordinada diretamente à Presidência da República, caben-

do a Celso Furtado, economista paraibano, seu comando de 1959 a 1964, as diretrizes adota-

das tinham como finalidade suprir a falta de coordenação entre os órgãos federais existentes, e 

a Superintendência deveria ser um órgão de planejamento. 

De acordo com Cabral (2011, p. 30), “a criação da SUDENE resulta também da neces-

sidade de desenvolver economicamente a região Nordeste, a partir da percepção de que, com 

o processo de industrialização, crescia a diferença entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil”. 

Para Campos (2014), Celso Furtado é o principal intelectual na mudança de paradigmas que 

ocorreu no final da década de 1950. 

Ainda inserido neste aspecto analisado, Passador e Passador (2010) também denomi-

nam esse período de “desenvolvimento planejado”, mas na divisão dos autores é restrito a um 

segundo período (do final da década de 1950 até a década de 1970), em que, a atenção políti-

ca antisseca migrou das obras de açudagem para o aproveitamento racional dos recursos hí-

dricos.  

A década de 1970 foi marcada pelo início de alguns programas institucionais como o 

Proterra (1971), Provale (1972), Polonordeste (1974), Projeto Sertanejo (1976) e Prohidro 

(1979)
4
 e “apesar das inúmeras políticas públicas implementadas ao longo da história do Nor-

deste semiárido, o que se observa é que elas se revelaram incompletas e desintegradas, pois a 

cada governo interromperam-se ou alteraram-se os projetos do governo anterior” (PASSA-

DOR E PASSADOR, 2010, p. 73). 
                                                           
4
 Os programas de desenvolvimento regional passaram a impulsionar a agricultura irrigada no país, os principais 

foram: Programa de Integração Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de Terra e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA, 1971), incorporados ao I Plano de Desenvolvimento Nacional 

(I PND) e o Programa Especial para o Vale do São Francisco (PROVALE, 1972) e Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE, 1974), incorporados ao II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND). O Projeto Sertanejo visava tornar a economia mais resistente aos efeitos 

da seca pela associação entre agricultura irrigada e seca. Em 1979, foi implantado o Programa de Recursos 

Hídricos do Nordeste (PROHIDRO), através de acordo de cooperação com o Banco Mundial, para aumentar a 

oferta de recursos hídricos por meio da construção de açudes públicos e privados e perfuração de poços, mais 

tarde o programa foi renomeado Proágua (PASSADOR e PASSADOR, 2010). 
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Por fim, Campos (2014) informa o quinto momento como sendo “O gerenciamento 

das águas e as políticas sociais (1992-)”, tendo como início o ano de 1992 em diante, conside-

ra-se como marca desse período a Conferência Rio 92 na qual foi formulada a Agenda 21. 

Segundo o autor, há uma significativa mudança na maneira como os pensamentos dos técni-

cos e intelectuais chegam à prática com a política dos grandes eventos mundiais, consensos de 

associações técnicas e científicas e passam a influenciar a formulação das políticas públicas, 

percebe-se que a sociedade é bem mais complexa do que era até o terceiro quartel do século 

XX.  

Entre as décadas de 1990 e início dos anos 2000, o paradigma de combate à seca que 

norteou as políticas públicas direcionadas para a região Nordeste vem sendo superado pelo 

paradigma da “Convivência com o Semiárido” e é nesse contexto de transição que se deu a 

surgimento da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que será visto no tópico a seguir. 

 

4.3. O surgimento da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) 

 

Esse tópico apresenta a reconstituição da trajetória da ASA destacando seu papel na 

promoção de programas baseados na concepção da convivência com o semiárido. 

As secas do Nordeste são conhecidas há bastante tempo e nos últimos 150 anos, a a-

tenção conferida pelo governo central ao Nordeste passou a depender fortemente das varia-

ções climáticas, quando transformadas em secas (CARVALHO, 2009).  

Para Assis (2012), historicamente e socialmente, o Nordeste tem sido marcado por 

uma ação estatal autoritária, conhecida pela ênfase na construção de açudes, conjugada com 

ações emergenciais assistencialistas, como a distribuição de alimentos; pelo autoritarismo 

estatal na definição das alternativas a serem utilizadas para o combate à seca e; pela apropria-

ção privada de investimentos públicos por parte de oligarquias. Segundo o autor, essas ações 

acabam gerando a concentração de poder econômico e político pelo controle do acesso à água 

e à terra, em que ocorre um verdadeiro comércio de interesses, através da problematização das 

secas.  

Importante destacar que na década de 1990 ocorreram dois importantes acontecimen-

tos relacionados com as políticas públicas até então direcionadas ao Nordeste para o combate 

à seca. Silva (2007) destaca que na seca de 1992/1993 houve uma mudança qualitativa na 

reação da sociedade civil organizada, com ênfase em pressionar o Governo federal por ações 

imediatas e cobrando a elaboração de um plano de ações permanentes no semiárido: 

Em maio de 1993, trabalhadores rurais organizados pelo movimento sindical rural, 

associações, cooperativas e organizações não-governamentais (ONG‟s) realizaram 

ato público em Recife e ocuparam a sede da Sudene, exigindo providencias imedia-
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tas na situação de seca e ações permanentes para o desenvolvimento do semiárido. 

Com a criação do Fórum Nordeste, composto por mais de trezentas organizações da 

sociedade civil da Região, foi elaborada uma proposta de Ações Permanentes para o 

Desenvolvimento do Nordeste Semiárido Brasileiro, centrada no fortalecimento da 

agricultura familiar, no uso sustentável dos recursos naturais e na democratização 

das políticas públicas (SILVA, 2006, p. 79). 

 

O segundo importante acontecimento deu-se no ano de 1999, no período de novembro 

em que acontecia em Recife a III Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação (COP III), como as ONG‟s a princípio não tinham espaço para falar 

nas plenárias da ONU, resolveram então organizar um fórum paralelo, para dar espaço as dis-

cussões da sociedade civil. Durante a organização desse evento paralelo, começa a se articular 

a ASA, primeiro com poucas organizações, que desde julho de 1999 estavam envolvidas na 

preparação do fórum paralelo, depois como uma grande reunião, com 65 participantes de 11 

estados, a ASA se constituiu com um caráter de promotora do desenvolvimento regional, co-

mo um fórum de organizações da sociedade civil para lutar pelo desenvolvimento social, eco-

nômico, politico e cultural. O marco da criação da ASA deu-se com a apresentação da Decla-

ração do Semiárido lançada durante o fórum paralelo de discussão, “a ASA se apresenta como 

resultado da reunião de centenas de entidades da sociedade civil preocupadas com a elabora-

ção de propostas de desenvolvimento sustentável para o semiárido” (ASA apud FERREIRA, 

2009, p. 62).  

Portanto, afirma-se que a ASA é uma entidade política. Conforme trecho abaixo é pos-

sível perceber os vários movimentos sociais e integrantes da sociedade civil que fizeram parte 

da constituição da ASA: 

 

Nós da sociedade civil, mobilizada desde o mês de agosto através da Articulação no 

Semi-Árido; nós que, nos últimos meses, reunimos centenas de entidades para discu-

tir propostas de desenvolvimento sustentável para o semiárido; nós dos Sindicatos 

de Trabalhadores Rurais, das Entidades Ambientalistas, das Organizações Não Go-

vernamentais, das Igrejas Cristãs, das Agências de Cooperação Internacional, das 

Associações e Cooperativas, dos Movimentos de Mulheres, das Universidades; nós 

que vivemos e trabalhamos no semiárido; nós que pesquisamos, apoiamos e financi-

amos projetos no Sertão e no Agreste nordestinos, queremos, antes de mais nada, 

lançar um grito que não temos sequer o direito de reprimir: QUEREMOS UMA 

POLÍTICA ADEQUADA AO SEMI-ÁRIDO! (ASA, 1999, p. 2). 

 

 A Declaração do Semiárido é também um instrumento de rompimento com a ordem 

social anteriormente vigente, despiu-se de conceitos ultrapassados e com as políticas públicas 

e programas sociais advindo dos mesmos, em contrapartida mostrou que tipo de desenvolvi-

mento pode ser o mais adequado, para a região Semiárida Brasileira. 

 Para promover o desenvolvimento desta região, foi lançando juntamente com a Decla-

ração do Semiárido “um programa de convivência com o semiárido” que tem como funda-

mento duas premissas: “a conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recur-
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sos naturais do semiárido e a quebra do monopólio de acesso à terra, água e outros meios de 

produção” (ASA, 1999, p. 2), vindo a ser conhecido popularmente como o Programa Um Mi-

lhão de Cisternas. 

  Para tal, este Programa constitui-se também de “seis pontos principais: conviver com 

as secas, orientar os investimentos, fortalecer a sociedade, incluir mulheres e jovens, cuidar 

dos recursos naturais e buscar meios de financiamentos adequados” (ASA, 1999, p. 2). É im-

portante destacar também, que a ASA utiliza-se de Tecnologias Sociais (que será visto com 

mais detalhes em tópico próprio) para a implantação dos Programas por ela trabalhados. 

 De acordo com Silveira e Cordeiro (2010, p. 12) “a ASA defende que a água é um 

direito de toda cidadã e todo cidadão, assim como aponta a necessidade de promover o desen-

volvimento sustentável na região tendo como base a boa convivência com o meio ambiente”. 

Juntamente com a descentralização e democratização do acesso a água, a ASA intenta promo-

ver a cidadania, que para Dagnino (1994) está intrinsecamente ligada à experiência concreta 

dos movimentos sociais.  

Para Silva (2006), há uma estreita relação entre a proposta da ASA de convivência 

com o semiárido e as ideias de desenvolvimento sustentável, segundo o autor: 

 

(...) Foi possível compreender que, ao longo do século XX, paralelamente às 

formas hegemônicas de conceber e intervir naquela realidade, estava sendo 

construída a base de uma proposta alternativa de enfrentamento e superação 

das problemáticas sociais, econômicas e ecológicas. Essa concepção foi sendo 

formulada ao longo da história das crises regionais, como uma crítica ao pensamento 

e á política de combate à seca e aos seus efeitos, e ao modelo de modernização eco-

nômica conservadora. No período mais recente, essa construção de alternativas no-

vas influências advindas do debate sobre o desenvolvimento sustentável, com a va-

lorização da diversidade cultural, das identidades e dos territórios, e que vem se 

constituindo em um novo paradigma civilizatório (SILVA, 2006, p. 225) (GRIFO 

NOSSO). 

 

Há uma estreita relação entre os elementos de convivência com o semiárido e a dis-

cussão sobre o desenvolvimento sustentável.  

Dessa maneira, de acordo com Pontes (2010), no período entre 1990 e o ano 2000 o-

correm notáveis acontecimentos como a liberalização da economia vinculada à redemocrati-

zação do país; multiplicação e territorializações das políticas públicas incluindo novos atores; 

combate à pobreza; agriculturas alternativas e fortalecimento da agricultura familiar. Este 

contexto evidenciava a crise dos instrumentos tradicionais do Estado na promoção do desen-

volvimento e a implantação das políticas públicas de desenvolvimento sustentável mediante 

instituição de parcerias entre o Estado e a sociedade civil, destacando-se a ASA e os progra-

mas implantados pela mesma. 
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A ASA como entidade política, possui também organização e gerenciamento próprio 

dos recursos para implantação dos Programas, funcionado na verdade como uma grande rede.   

A conformação desse processo será tratada no tópico a seguir. 

 

4.3.1. Aspectos organizativos da Articulação Semiárido Brasileiro 

  

Inicialmente a ASA caracteriza-se por ser uma entidade política que não possui natu-

reza de pessoa física ou jurídica, e para apoiá-la legalmente foi criada, em 2002, a Associação 

Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, de caráter beneficente, educacional, ambiental e filantrópico, sendo qualificada 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), junto ao Ministério da 

Fazenda (ASA, 2015). 

Como entidade política, um dos principais espaços de discussões da ASA ocorre nos 

Encontros Nacionais da ASA (EnconASAs), sendo este um importante momento de debate 

político-organizativo da rede, onde se formulam e propõem políticas e ações de desenvolvi-

mento para o Semiárido pautadas na proposta de convivência com o semiárido, participam 

também dos EnconASAs delegados eleitos de todos os estados que compõem a ASA e convi-

dados, que são os parceiros que têm apoiado a ASA na sua intervenção política (ASA, 2016). 

O primeiro encontro da EnconASA ocorreu no ano de 2000 na cidade de Igarassu-PE, 

e teve como objetivo discutir a falta de acesso à água. Na época, a estratégia definida foi 

desenvolver ações sistemáticas que pudessem garantir água para as famílias sertanejas, mas 

não de forma assistencialista (ASA, 2016).   

Como resultado desse encontro foi formado um grupo de trabalho, intitulado de GT 

Cisternas. Esse grupo, em conjunto com a coordenação provisória da ASA, desenhou 

o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e a carta de princípios da ASA, importante 

documento que foi aprovado e lançado durante esse evento (ASA, 2016). 

E desde o primeiro encontro já ocorreram oito edições, em que o foco do debate é 

fortalecer as estratégicas de convivência com o semiárido e sedimentar as políticas públicas 

implantadas na região. Importante destacar que sempre ao final do evento (EnconASA) é 

lançada uma carta política construída a partir das discussões e necessidades vislumbradas no 

decorrer do evento. 

Nesse contexto, entre os dias 21 a 25 de novembro de 2016 ocorreu no município de 

Mossoró, interior do estado do Rio Grande do Norte o IX EnconASA que teve como tema 

central “Povos e territórios, construindo e transformando o Semiárido”. Em diversas mesas de 

debate, discutiram-se as modificações propiciadas pela ASA após dezesseis anos de atuação 
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no semiárido brasileiro. Nessa ocasião, foram destacados os direitos conquistados, bem como 

sublinhados aqueles que vêm sendo ameaçados. Ao final do evento foi lançada a Carta do IX 

Encontro Nacional da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), onde se propôs a manutenção 

das Políticas de Convivência com o Semiárido, a seguir, imagem do evento: 

 

Figura 04 – IX EnconASA em Mossoró-RN 

 
Fonte: ASA (2017).  

 

No que diz respeito aos quesitos de organização e administração da Articulação 

Semiárido, Santos et al (2009) expõem que, dado o caráter inovador do P1MC, a Articulação 

desenhou uma proposta de arquitetura institucional, modelo conceitual, metodológico e 

gerencial ajustado às exigências de um processo participativo. Segundo os autores, para tanto, 

foi elaborada uma configuração conceitual específica considerando que a sua concepção, 

processo de preparação e gerenciamento foi fundamentado em ampla mobilização e 

envolvimento de representantes da sociedade civil, significando que os exemplos tanto 

governamentais como não governamentais existentes, seriam insuficientes para cumprir os 

objetivos a que se propôs.  

Os autores Santos et al (2009) ainda apontam para outro importante aspecto, a ação 

básica da ASA tende a ser aquela de incentivar a criação e/ou apoiar o surgimento de grupos 

de base que sejam instrumentos da organização das pessoas, investindo na sua formação, 

segundo os autores, o Programa P1MC é formado por seis componentes: mobilização, 
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controle social, capacitação, comunicação, fortalecimento institucional da sociedade civil e a 

construção de cisternas.  

E é nesse sentido que os autores Santos et al (2009) formularam a Figura 05 a seguir, 

representando a rede de atuação da ASA e os vários níveis organizacionais abrangidos pela 

mesma: 

 

Figura 05 – Os vários níveis organizacionais da ASA 

 
Fonte: Santos et al (2009, apud ASA, 2003). 

 

Importante destacar que o modelo espacial de articulação elaborado origina-se no mu-

nicípio e congregam as microrregiões operacionais, o conjunto destas microrregiões se soma 

no espaço de um estado da Federação e o conjunto dos estados constitui a totalidade do proje-

to e cada um destes níveis tem funções de decisão e tarefas de implantação (SANTOS et al, 

2009). 

No que diz respeito a gestão dos recursos, espera-se que esta possa ser integralmente 

assumida pelas organizações da sociedade civil que participaram da elaboração da ASA, e 

para que isso ocorra, foi criada uma estrutura de gestão baseada em cinco princípios: descen-

tralização, participação e parcerias, transparência, flexibilidade e simplicidade, além do prin-

cípio da corresponsabilidade (ASA, 2001 apud FERREIRA, 2008). 
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A capacidade operativa da ASA previu a implantação de 64 Unidades Gestoras (UGs), 

distribuídas por microrregiões do semiárido, cada instância operacional exerce a função de 

captação e alocação de recursos em nível federal, estadual, municipal, da contrapartida das 

famílias e de financiadores externos a exemplo de órgãos de cooperação internacional (SAN-

TOS et al, 2009), conforme visualizado na Figura 06 elaborado pelos autores Santos et al 

(2009) em que visualiza-se a trama da obtenção de recursos da ASA: 

 

Figura 06 – Ilustração de obtenção de recursos da ASA  

 
Fonte: Fonte: Santos et al (2009 apud ASA, 2003). 

 

A Articulação Semiárido e as ASAs Estaduais – Unidade Gestora Central, não podem 

exercer funções executivas no P1MC, para tanto, são as instituições vinculadas à ASA que 

executam o projeto, como pessoas jurídicas autônomas e por meio de mandatos e para a 

escolha dessas  organizações são observados os critérios básicos a seguir:  possuir experiência 

comprovada na construção de cisternas ou em ação correlata, existir juridicamente há mais de 

três anos, ter vínculo com a ASA (e, portanto, assinar a carta de princípios da articulação), ter 

caráter apartidário e demonstrar atuação política no semiárido e não puramente técnica (ASA, 

2001; PEREIRA, 2008 apud FERREIRA, 2008). 

Com esse processo e implantação participativa do Programa, a ASA teve por intuito 

criar uma forma nova de atuação no semiárido, ou seja, o P1MC é uma proposta de se tentar 

fazer política de uma forma diferente, inovadora, participativa, que não dependa mais da elite 

local e das instâncias de governo que, segundo a própria ASA, são marcadas pelo clientelismo 

e pela corrupção e a solução passa, na visão da ASA, pela mobilização da sociedade civil para 

o acompanhamento e controle das ações, estatais ou não, de promoção do desenvolvimento do 

semiárido (FERREIRA, 2008). 
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Com o objetivo inicial de construir “Um Milhão de Cisternas” no semiárido brasileiro 

foi necessário que a ASA estabelece como se daria a obtenção do recurso. Nesse sentido, 

AP1MC (2006) apud Duque (2007), apresenta que o Programa Um Milhão de Cisternas 

obteve vários financiamentos, inclusive do Governo Federal que começou por um projeto 

piloto (2000-2001) financiado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que previu apenas 

500 cisternas. Em uma segunda etapa – Projeto de Transição (2001-2003) recebeu 

financiamento da Agência Nacional da Água (ANA) e financiou mais de 12.000 cisternas; O 

projeto foi confirmado a partir de junho de 2003 e obtiveram vários financiamentos, os 

principais sendo do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Federação Brasileira dos 

Bancos - Febraban, Oxfam, Petrobrás e grande número de pequenos doadores. De acordo com 

Assis (2012), a cisterna de número 0000001 do P1MC foi inaugurada em novembro de 2000, 

na comunidade de Lagoa Grande, em Sobradinho, na Bahia. 

Importante destacar que cada município constitui uma Comissão Municipal, composta 

pelas associações, sindicatos, igrejas e demais organizações locais, conforme vislumbrado no 

esquema traçado por Santos et al (2009).  

A Comissão Municipal define quais as localidades prioritárias do município e a ordem 

segundo a qual as famílias receberão as cisternas, tendo como critério a necessidade e a 

urgência de cada família, e respeitando a regra de não discriminação política, religiosa, racial 

e ideológica. Para facilitar a prestação de contas e conferir transparência à execução do 

Programa, cada cisterna construída é numerada, fotografada e georreferenciada, além do que, 

cada família participante recebe treinamento para a manutenção e melhor utilização da 

cisterna (FERREIRA, 2008).  

O tópico seguinte trata da importância da Tecnologia Social, que é usada nos 

programas executados pela ASA, sendo amplamente utilizados para permitir o 

armazenamento de água. 

 

4.4. A Tecnologia Social como importante meio de mudanças possibilitadas pela ASA 

  

Este tópico é dedicado a discutir o conceito de Tecnologia Social, bem como sublinhar 

a importância destas como instrumento de política pública, pautada na convivência com o 

semiárido. 

Barros (2009) considera que a “Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou 

metodologias, reaplicáveis, desenvolvidas em interação com a comunidade e que representem 

efetivas soluções de transformação social”. Para Thomas (2009) as tecnologias são constru-

ções sociais da mesma forma que as sociedades são construções tecnológicas. 
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Os autores Novaes e Dias (2009) elaboram um conceito mais amplo de Tecnologia 

Social (TS) em que associam a concepção de Tecnologia Apropriada (TA). Para os autores, 

antes de explicar o que vem a ser a TS é necessário expor antes a Tecnologia Convencional 

(TC), sendo: 

A tecnologia convencional é segmentada, não permitindo que o produtor direto e-

xerça controle sobre a produção; é alienante, pois suprime a criatividade do produtor 

direto; é hierarquizada, pois exige que haja a posse privada dos meios de produção e 

o controle sobre o trabalho; tem como objetivo principal (senão único) maximizar a 

produtividade para acumular capital, ainda que isso tenha efeitos negativos sobre o 

nível de emprego. A TC é, ainda, irradiada pelas empresas dos países do Norte e ab-

sorvida de forma acrítica pelas empresas dos países subdesenvolvidos; por fim, a TC 

impõe aos países subdesenvolvidos padrões que são orientados pelos mercados dos 

países desenvolvidos, de alta renda ou para a elite dos países subdesenvolvidos 

(NOVAES e DIAS, 2009, p. 18). 

 

Ainda segundo Novaes e Dias (2009), é plausível afirmar que a TC reforça a dualidade 

capitalista, submetendo os trabalhadores aos detentores dos meios de produção e países sub-

desenvolvidos a países desenvolvidos, perpetuando e ampliando as assimetrias de poder den-

tro das relações sociais e políticas. Nesse sentido, a TC pode ser vista como um elemento que 

provoca a gradual erosão da democracia. No que diz respeito a TS, Novaes e Dias (2009) as-

sim asseveram:   

A TS tem, como um de seus objetivos, justamente reverter essa tendência colocada 

pela tecnologia capitalista convencional. A TS, em contraposição, reuniria caracte-

rísticas como: 1) ser adaptada a pequenos produtores e consumidores de baixo poder 

econômico; 2) não promover o tipo de controle capitalista, segmentar, hierarquizar e 

dominar os trabalhadores; 3) ser orientada para a satisfação das necessidades huma-

nas (produção de valores de uso - “o mundo não é uma mercadoria”, tal como nos 

informa o lema do Fórum Social Mundial); 4) incentivar o potencial e a criatividade 

do produtor direto e dos usuários; 5) ser capaz de viabilizar economicamente empre-

endimentos como cooperativas populares, assentamentos de reforma agrária, a agri-

cultura familiar e pequenas empresas. 

Por fim, a TS estaria mais imbricada à realidade das sociedades locais, de modo que 

pudesse gerar respostas mais adequadas aos problemas colocados em um determina-

do contexto. Em resumo, podemos concluir que, enquanto a tecnologia capitalista 

convencional é funcional para a grande corporação (em especial para as grandes 

empresas multinacionais), a tecnologia social aponta para a produção coletiva e não 

mercadológica (NOVAES e DIAS, 2009, p. 19). 

 

Diante da conceituação de TC e TS, Dagnino et al (2004) resgatam o movimento de-

nominado de Tecnologia Apropriada (TA), no que diz respeito ao seu surgimento, tem-se 

notícia de que as primeiras ideias relacionadas às tecnologias sociais deu-se na Índia, que é 

reconhecida como o berço da TA no ocidente.  

O pensamento dos reformadores daquela sociedade estava voltado para a reabilitação e 

o desenvolvimento das tecnologias tradicionais, praticadas em suas aldeias, como estratégia 

de luta contra o domínio britânico, e foi entre 1924 e 1927, que Gandhi dedicou-se a construir 

programas, visando à popularização da fiação manual realizada em uma roca de fiar reconhe-

cida como o primeiro equipamento tecnologicamente apropriado, a Charkha. Como forma de 
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lutar contra a injustiça social e o sistema de castas que a perpetuava na Índia, tal atitude des-

pertou a consciência política de milhões de habitantes das vilas daquele país sobre a necessi-

dade da autodeterminação do povo e da renovação da indústria nativa hindu (DAGNINO et 

al, 2004). 

As ideias de Gandhi foram aplicadas também na República Popular da China e, mais 

tarde, influenciaram um economista alemão – Schumacher – que cunhou a expressão “tecno-

logia intermediária” para designar uma tecnologia que, em função de seu baixo custo de capi-

tal, pequena escala, simplicidade e respeito à dimensão ambiental, seria mais adequada para 

os países pobres (DAGNINO et al, 2004). 

 Importante o destaque de que a TS e TA não são sinônimas.  A crítica ao movimento 

de TA, segundo Novaes e Dias (2009, p. 24) “era a de que ela tinha mais a ver com um senti-

mento de culpa de pesquisadores e empresários do Primeiro Mundo, do que com uma iniciati-

va capaz de alterar significativamente a situação que denunciava”. Para os autores a imensa 

maioria dos grupos de pesquisadores de TA está situada nos países considerados desenvolvi-

dos e foi muito escassa a incidência de seu trabalho junto às populações de países em desen-

volvimento que pretendiam beneficiar, segundo os autores, também foi escassa a participação 

da comunidade de pesquisa desses países nesse movimento, com exceção da Índia. 

Otterloo (2009) afirma que a busca de superação do modelo único imposto às atuais 

sociedades em todo o mundo pelos interesses de reprodução ampliada do capital deverá exigir 

cada dia mais que a resistência social e propostas alternativas para novas formas de sociedade 

sejam explicitadas no campo complexo e difícil da luta ideológica contra as concepções neo-

liberais do mercado desregulamentado e do Estado a serviço do capital.  

Segundo a autora, essa complexidade tem impulsionado a construção de diferentes 

formatos associativos como redes, fóruns e articulações de políticas públicas, organizadas 

pela sociedade civil, passando a existir e agir como esferas de harmonização política, formu-

lando e disputando plataformas e aperfeiçoando práticas coletivas de controle social e de ges-

tão, visando à transformação social, a partir da realidade vivida (OTTERLOO, 2009). 

A construção e implantação da cisterna de 16 mil litros pela ASA revela um processo 

de apropriação e reinvenção de determinada ação transformada em Tecnologia Social. De 

acordo com Costa e Dias (2013, p. 51) “a cisterna de placas é uma tecnologia social criada 

por Manoel Apolônio de Carvalho, conhecido também por „Nel‟ que, quando jovem, traba-

lhou por alguns meses como pedreiro em São Paulo, construindo piscinas, entre outras coi-

sas”. 

Com a criação da ASA em 1999, a meta estipulada na Declaração do Semiárido foi a 

de construir um milhão de cisternas no semiárido brasileiro, seguindo os parâmetros utiliza-
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dos por “Nel” na construção de piscinas, como também adaptando a tecnologia às caracterís-

ticas naturais da região semiárida (COSTA e DIAS, 2013).  

As cisternas de placa utilizadas pela ASA no P1MC não são a única tecnologia social 

aplicada às realidades do meio rural brasileiro, pode-se afirmar, de acordo com Rozendo 

(2011) que os espaços rurais têm se tornado objeto de uma multiplicidade de estratégias de 

desenvolvimento, promovidas tanto pelo Estado quanto por atores sociais ligados a ONGs 

e/ou as organizações representativas das populações rurais com foco nas demandas ambien-

tais. Entre elas podem-se destacar as Tecnologias Sociais. 

Os autores Costa e Dias (2013) afirmam que as cisternas de placa constituem-se uma 

tecnologia simples e de fácil reaplicação, sendo estas algumas das características que expli-

cam sua rápida disseminação pelo semiárido.  

As Tecnologias Sociais implantadas pela ASA integram os Programas P1MC e o 

P1+2, respectivamente o Programa Um Milhão de Cisterna, criado no início dos anos 2000 e 

o Programa Uma Terra e Duas Águas, criado em 2007, que conta com a utilização de sete 

Tecnologias Sociais, assim sendo, o tópico a seguir, retrata com mais detalhes essas Tecnolo-

gias integrantes dos dois Programas, bem como evidencia os requisitos que os beneficiados 

devem possuir para recebê-las. 

 

4.5. Programas da ASA: Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e o Programa Uma 

Terra Duas Águas (P1+2) 

  

A ASA fundamenta-se no Programa de Formação e Mobilização Social para Convi-

vência com o Semiárido que se desenvolve com o P1MC, seu objetivo é a construção da cis-

terna de 16 mil litros da água para consumo humano. 

O programa P1MC, lançado pela ASA no início dos anos 2000, com o objetivo de 

construir um milhão de cisternas na região semiárida brasileira, desde a sua implantação, já 

construiu 588.935 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentas e trinta e cinco) cisternas com 

capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água, em todos os estados e municípios in-

tegrantes do semiárido, beneficiando cerca de mais de 2.408,868 (dois milhões quatrocentos e 

oito mil, oitocentas e sessenta e oito) pessoas (ASA, 2015). 

Após o lançamento do P1MC, a ASA decide implantar outro programa, tendo em vista 

que a cisterna do programa anterior (P1MC) garante a água para consumo humano, mas é 

insuficiente para manter pequenos cultivos e a dessedentação animal. 

A partir disso, a ASA lança o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), em que o “1” 

significa a Terra e o “2” diz respeito às duas águas – para o consumo humano e a destinada 
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para pequena agricultura (ASA, 2015). Para o recebimento das tecnologias integrantes do 

P1+2 é necessário, além dos requisitos expostos adiante, que o beneficiado já possua a tecno-

logia social P1MC. 

O programa P1+2 é constituído por sete Tecnologias Sociais, a saber: 1- Cisterna-

calçadão; 2- Cisterna-enxurrada; 3- Barreiro-trincheira; 4- Barraginha; 5- Tanque de pedra ou 

caldeirão; 6- Bomba d‟água popular e a 7- Barragem subterrânea (ASA, 2015).  

De acordo com o Quadro 03, elaborado com informações provenientes da ASA 

(2016), é possível visualizar a quantidade de Tecnologias Sociais integrantes dos Programas 

P1MC e P1+2 que foram construídas e distribuídas em toda a região semiárida brasileira, bem 

como no munícipio de Apodi-RN, local de realização da pesquisa: 

 

Quadro 03 – Demonstrativo com a quantidade de Tecnologias sociais dos Programas P1MC 

e P1+2 construídas na região Semiárida Brasileira e, em destaque as que foram construídas 

em Apodi-RN. 

Tecnologias Sociais implantadas no Semiárido Brasileiro  
Tecnologias sociais implan-

tadas em Apodi-RN 

P1MC 

Nº Tecnologia Social Nº de TS implantadas 

 

Nº de TS implantadas 

1 P1MC 588.935 2.664 

 
Nº total de beneficiados do Pro-

grama P1MC 
2.408,868 10.193 

P1+2 

1 Cisterna-calçadão 48.125 

 

152 

2 Cisterna-enxurrada 27.763 113 

3 Barragem subterrânea 1.419 11 

4 Tanque de pedra ou caldeirão 823 1 

5 Bomba d‟água popular 495 - 

6 Barreiro-trincheira 9.814 86 

7 Barraginha 1.812 6 

 Total 90.251 369 

 
Nº total de beneficiados do Pro-

grama P1+2 
379.756 1.329 

Fonte: ASA (2016); Centro Terra Viva (2015); Camila Targino (2016) (acervo da pesquisa). 

 

No que diz respeito à estrutura física da cisterna, Pontes (2010) explica que uma cis-

terna, de forma geral, é um reservatório, abaixo do nível do solo, onde se conserva água, mas, 

segundo o autor, “as cisternas de placas do P1MC são reservatórios semienterrados. São cons-

truções de baixo custo que utilizam técnica simples, tem uma forma cilíndrica e são cobertas” 
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(PONTES, 2010, p. 100). As figuras a seguir demonstram os programas P1MC, P1+2 e as 

Tecnologias Sociais que integram ambos os Programas, descritas com base em informações 

veiculadas pela ASA: 

Figura 07 – Cisterna de placa de 16 mil litros 

 
Fonte: ASA (2016). 

 

 Cada cisterna tem capacidade para armazenar 16 mil litros de água, volume suficiente 

para abastecer uma família de até seis pessoas, no período de estiagem que pode chegar a oito 

meses, o seu funcionamento prevê a captação de água da chuva que cai no telhado da casa e 

escoa para a cisterna através das calhas, em todas as cisternas são instaladas bombas manuais 

para retirada da água, placas de identificação, calhas, tampas, coadores, telas de proteção e 

cadeados, como afirmado em linhas anteriores, todas as tecnologias são georreferenciadas 

(ASA, 2016). 

Figura 08 – Cisterna-calçadão 

 
Fonte: ASA (2016). 
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A cisterna-calçadão é uma tecnologia que capta a água da chuva por meio de um cal-

çadão de cimento de 200 m² construído sobre o solo com essa área do calçadão, 300 mm de 

chuva são suficientes para encher a cisterna, que tem capacidade para 52 mil litros, por meio 

de canos, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna, construída na parte mais baixa do 

terreno e próxima à área de produção, outra forma de utilizar o calçadão dá-se para a secagem 

de alguns grãos, como feijão e milho, e raspa de mandioca, no período invernal a água capta-

da é utilizada para irrigar quintais produtivos; plantar fruteiras, hortaliças e plantas medici-

nais; e para a criação de animais (ASA, 2016). 

 

Figura 09 – Cisterna-enxurrada 

 
Fonte: ASA (2016). 

   

 A Cisterna-enxurrada possui capacidade para até 52 mil litros de água, é construída 

dentro da terra, ficando somente a cobertura de forma cônica acima da superfície, o próprio 

terreno é usado como área de captação, quando chove, a água escorre pela terra e antes de cair 

para a cisterna, passa por duas ou três pequenas caixas, em sequência: os decantadores, os 

canos instalados auxiliam o escoamento da água para dentro do reservatório com a função de 

filtrar areia e outros detritos que possam seguir com a água, os decantadores retêm esses resí-

duos para impedir o acúmulo no fundo da cisterna e a retirada da água é feita por bomba de 

repuxo manual (ASA, 2015). 

 

 

 

 

 



    53 

 

Figura 10 – Barreiro-trincheira 

 
Fonte: ASA (2016). 

  

 A imagem acima mostra a tecnologia Barreiro-trincheira que são tanques longos, es-

treitos e fundos escavados no solo, partindo do conhecimento que as famílias têm da região, o 

barreiro-trincheira é construído em um terreno plano e próximo ao terreno da área de produ-

ção, com capacidade para armazenar, no mínimo, 500 mil litros de água, o barreiro-trincheira 

tem a vantagem de ser estreito, o que diminui a ação de ventos e do sol sobre a água isso faz 

com que a evaporação seja menor e a água permaneça armazenada por mais tempo durante o 

período de estiagem, a tecnologia armazena água da chuva para a dessedentação animal e para 

a produção de verduras e frutas. (ASA, 2016). 

 

Figura 11 – Barraginha 

 
Fonte: ASA (2016). 
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 A Barraginha é uma tecnologia social que têm entre dois e três metros de profundida-

de, com diâmetro entre 12 e 30 metros, é construída no formato de concha ou semicírculo e 

armazena água da chuva por dois a três meses, possibilitando que o solo permaneça úmido 

por mais tempo, a sugestão é que as barraginhas sejam sucessivas, assim, quando uma san-

grar, a água abastece a seguinte e a umidade no entorno favorece o plantio de frutas, verduras 

e legumes, além do que, a tecnologia dá condições para o manejo agroecológico das unidades 

produtivas familiares e mobiliza as famílias para uma ação coletiva (ASA, 2015). 

 

Figura 12 – Tanque de pedra ou caldeirão 

 
Fonte: ASA (2016). 

 

 O tanque de pedra ou caldeirão é uma tecnologia comum em áreas de serra ou onde 

existem lajedos, que funcionam como área de captação de água da chuva, caracterizam-se 

pela presença de fendas largas, barrocas ou buracos naturais, normalmente de granito, o vo-

lume de água armazenado vai depender do tamanho e da profundidade do tanque, mas para 

aumentar a capacidade, são erguidas paredes na parte mais baixa ou ao redor do caldeirão 

natural, que servem como barreira para acumular mais água, sendo uma tecnologia de uso 

comunitário a água armazenada é utilizada para o consumo dos animais, as plantações e os 

usos domésticos (ASA, 2016). 
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Figura 13 – Bomba d‟água popular 

 
Fonte: ASA (2016). 

 

 A bomba d‟água popular aproveita os poços tubulares desativados para extrair água 

subterrânea por meio de um equipamento manual que contém uma roda volante, quando gira-

da, essa roda puxa grandes volumes de água, com pouco esforço físico, podendo ser instalada 

em poços de até 80 m de profundidade e, nos poços de 40 m, chega a puxar até mil litros de 

água em uma hora, é uma tecnologia de uso comunitário, de baixo custo e fácil manuseio, a 

água da bomba tem vários usos: para produzir alimentos, dar de beber aos animais e usar nos 

afazeres domésticos (ASA, 2016). 

Figura 14 – Barragem subterrânea 
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Fonte: ASA (2016). 

 

A barragem subterrânea é construída em áreas de baixios, córregos e riachos que se 

formam no inverno, a sua construção é feita escavando-se uma vala até a camada impermeá-

vel do solo, a rocha, essa vala é forrada por uma lona de plástico e depois fechada novamente 

e por fim, é construído o sangradouro de alvenaria na parte onde a água passa com mais força 

e por onde o excesso dela vai escorrer, dessa forma, cria-se uma barreira que “segura” a água 

da chuva, que escorre por baixo da terra, deixando a área encharcada (ASA, 2016). 

O processo para aquisição da cisterna dá-se em duas etapas: A primeira é o cadastra-

mento e seleção de famílias e a segunda é a capacitação que se divide em mais três etapas: 

Curso de Gerenciamento de Recursos Hídricos; capacitação das comissões municipais e a 

capacitação de pedreiros em construção de cisternas domiciliares (ASA, 2015), importante é o 

destaque para a organização das comunidades em associações. 

Através da implantação das Tecnologias Sociais ligadas aos Programas da ASA, o 

município de Apodi possui um amplo número de implantações
5
. Mas, por outro lado, apesar 

do considerável número de Tecnologias Sociais que se fundamentam no paradigma de convi-

vência com o semiárido, ainda persistem no âmbito do Estado concepções que entram em 

choque com essa nova perspectiva, a exemplo da implantação do Perímetro Irrigado Santa 

Cruz, que está em fase de implantação no município de Apodi. 

Esse caso expressa a dualidade da ação do Estado, que ao mesmo tempo em que incen-

tiva o uso e Programas com Tecnologias Sociais, permite a instalação do Perímetro Irrigado 

mesmo em condições técnicas pouco favoráveis. Apesar dos esforços de implantação de Tec-

                                                           
5
 Além dos dois programas, a ASA lançou mais dois denominados de: “Programa Cisternas nas Escolas” e o 

“Sementes do Semiárido Programa de Manejo da Agrobiodiversidade” (ASA, 2015). 
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nologia Social, fundamentada no paradigma de convivência com o semiárido, ainda persistem 

no âmbito do Estado concepções se chocam com essa nova perspectiva. 

 

4.6. Chapada do Apodi – Terra de conquistas e desafios para o sucesso das Tecnologias 

Sociais implantadas pela ASA 

 

Os Programas que integram a ASA estão sendo implantados há aproximadamente 16 

anos em Apodi, e possuem como intuito, dentre outros o de promover à descentralização do 

acesso a água às populações da zona rural. Embora somente o Programa P1MC possua mais 

de duas mil implantações (ASA, 2015) no município objeto desse estudo, há ainda importan-

tes questões a serem pontuadas, nesse sentido, este tópico tem como propósito evidenciar o 

processo de resistência à implantação do Perímetro Irrigado Santa Cruz em Apodi-RN. 

 

4.6.1. O Conflito socioambiental a partir do início da implantação do Perímetro irrigado Santa 

Cruz do Apodi. 

 

Para compreender o processo de resistência vivenciado em Apodi a partir do início da 

implantação do Perímetro Irrigado Santa Cruz é necessário um breve resgate histórico do pla-

nejamento do Projeto ocorrido no início dos anos 70 e mais ainda, apontar que há em Apodi 

uma forte organização social, com presença de movimentos sociais que atuam desde a base e, 

sobretudo, no segmento da agricultura familiar.  

Diógenes et al (2015, p. 243) apontam que “a ideia de implantação de um perímetro ir-

rigado nas terras da Chapada do Apodi/RN não é nova. Ela remonta aos anos 70, época da 

ditadura militar, e período no qual a região era caracterizada por grandes latifúndios”. As in-

formações presentes no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambi-

ental (RIMA), referentes à implantação do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi, indicam 

que a possibilidade de construção de tal Projeto surgiu na década de 1970, quando a SUDENE 

e o Banco Mundial realizaram estudos nos municípios localizados na Região do Vale do A-

podi, com o intuito de examinar a sua estrutura fundiária, enfatizando, principalmente, as á-

reas de importância agrícola (BRASIL, 2009 apud DIOGENES et al 2015). 

E com o objetivo de exercer atividade de irrigação, foram realizados estudos de solo 

na área em que se localizará o Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, sendo os resultados 

entregues ao DNOCS, que só veio a aprofundar tais estudos mais de uma década depois, no 

ano de 1985, quando desenvolveu pesquisas pedológicas na área, abrangendo uma extensão 

de aproximadamente 400.000 hectares (BRASIL, 2009 apud DIOGENES et al, 2015). 
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De acordo com o EIA/RIMA, o anteprojeto do perímetro que foi elaborado nessa épo-

ca, previa a exploração da área em duas etapas, a primeira compreenderia uma área bruta de 

12.000 ha (doze mil hectares), e tornou-se objeto de estudo do contrato PGE – 13/2002, fir-

mado entre o DNOCS e o consórcio constituído pelas empresas Tecnosolo Engenharia e Tec-

nologia de Solos e Materiais S/A e Hydros Engenharia e Planejamento LTDA, que tinha co-

mo objetivo elaborar o Projeto Básico de Irrigação Santa Cruz do Apodi, para uma área de 

9.236 há (nove mil, duzentos e trinta e seis hectares), localizadas nos municípios de Apodi e 

Felipe Guerra, no Estado do Rio Grande do Norte, e a segunda etapa seria suprida pelas águas 

do Rio São Francisco, através de sua transposição para a bacia do Rio Apodi (BRASIL, 2009 

apud DIOGENES et al, 2015). 

Todavia, conforme apontado por Diógenes et al (2015), o Projeto de Irrigação Santa 

Cruz apresentou um número variado de incongruências e irregularidades, mas a questão refe-

rente à falta de capacidade hídrica é a principal, e as autoras também destacam a maneira con-

traditória como esta é apresentada em seu EIA/RIMA: 

 

De um modo geral pode-se afirmar que a efetiva viabilidade de oferta hídrica para o 

perímetro de agricultura irrigada de Santa Cruz do Apodi fica definida com a deci-

são do Governo federal de iniciar as obras do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com as Bacias Receptoras do Nordeste Setentrional, dentre estas, incluída 

com destaque, a bacia do rio Apodi – Mossoró, cujo principal reservatório de acu-

mulação e distribuição de águas provenientes da transposição será o reservatório de 

Santa Cruz do Apodi, cuja construção foi concluída em março de 2002 (BRASIL, 

2009, p. 03). 

 

O EIA/RIMA deixa claro que a viabilidade do Perímetro se deve à decisão de iniciar 

as obras de transposição do Rio São Francisco, percebe-se que a disponibilidade hídrica para 

esse projeto de irrigação dependeria, em parte, das obras e da entrada em operação do Projeto 

de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Receptoras do Nordeste Setentrional (DI-

OGENES et al, 2015). Em linhas posteriores o EIA/RIMA ainda afirma que não há potencial 

hídrico em Apodi para o porte do Perímetro: 

 

Observa-se do balanço hídrico que na região de Apodi ocorre déficit hídrico mensal 

durante quase todo o ano. Mesmo durante os meses de março e abril, quando ocor-

rem precipitações mais intensas, a pluviometria não é suficiente para gerar exceden-

te hídrico (BRASIL, 2009, p. 28-29). 

 

Fica claro também, que o potencial hídrico da Barragem Santa Cruz do Apodi, não se-

rá suficiente para atender a todas as suas demandas, e ainda abastecer o perímetro irrigado 

(DIOGENES et al, 2015). 

O Projeto de Irrigação Santa Cruz, planejado para a região do Vale de Apodi, teve 

como objetivo a produção irrigada de frutas cítricas, cacau, banana, goiaba, uva, neem e for-
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ragens, como culturas permanentes; a cultura do mamão, de médio ciclo; e, a cultura do feijão 

vigna, do sorgo, melão e leguminosas para adubação verde, como de ciclo curto (BRASIL, 

2009). 

O município de Apodi destaca-se atualmente pela forte produção através da agricultu-

ra familiar bem como, pela organização social presente nas comunidades rurais. Ao fazer o 

resgate do processo histórico de formação das comunidades, Pontes (2012) destacou que há 

algumas décadas a Chapada do Apodi/RN era ocupada por grandes latifúndios, e entre o final 

dos anos 1970 e início dos anos de 1980, surgiu um processo de organização popular das/os 

trabalhadoras/es rurais, em decorrência de ações realizadas pelas igrejas, principalmente, a 

igreja católica, através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), contribuindo, assim, com 

a criação de várias Associações Comunitárias nas comunidades rurais. 

 Esse trabalho de articulação das agricultoras e agricultores de Apodi culminou, na dé-

cada de 1990 com a criação do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Apodi 

(STTRA), hoje um importante articulador da agricultura familiar na região, bem como da luta 

contra a implantação do Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi (PONTES, 2012; DIÓGE-

NES et al, 2015). 

Para Maia (2016), todo esse processo de reivindicação e conquista de direitos (a prin-

cípio o direito a terra), contribuiu para formar politicamente as comunidades camponesas de 

Apodi e foi pedagógico no sentido de estimular a compreensão de que não apenas a terra, mas 

a água, sementes, trabalho, moradia, alimentação, participação, saúde, modo de vida e convi-

vência com o semiárido estão inscritos em uma dimensão coletiva e indissociável.  

Tal fato contribuiu para que houvesse todo um processo de resistência por parte da 

população residente no campo em Apodi, bem como, de outros segmentos da sociedade civil. 

E, com o intuito de propiciar mais visibilidade a todas as irregularidades que permeiam o Pro-

jeto de Irrigação Santa Cruz, foi criado o “Dossiê Denúncia PROJETO DA MORTE Projeto 

de Irrigação Santa Cruz do Apodi/RN”, no qual: 

 

Este documento é uma coletânea das principais irregularidades que afloram no pro-

jeto do perímetro irrigado da chapada do Apodi/RN, mas não apenas isso, é, sobre-

tudo, um grito de denúncia ecoado pelas centenas de famílias em iminência de se-

rem expulsas de suas terras e ter sua história apagada (DOSSIÊ DENÚNCIA, 2012, 

p. 03).  

 

 E foi subscrito pelas seguintes entidades: 

 

A Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares dos estados do Rio Grande 

do Norte e do Ceará – RENAP/RN-CE, Comissão Pastoral da Terra, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Apodi/RN, Via Campesina, O Grupo de Estudos em Direi-

to Crítico, Marxismo e América Latina – GEDIC, Projeto Ser-tão, Coopervida, FE-

TARN, Centro Feminista 08 de março, Centro Terra Viva, Rede Pardal, ASA – Po-
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tiguar, Fórum da Agricultura Familiar de Apodi, Associação dos Pequenos Produto-

res da Agrovila Palmares, Escritório Popular, Centro de Referência em Direitos 

Humanos – UFRN, Pastoral Operária/RN, Mire, Grito dos excluídos/as (DOSSIÊ 

DENÚNCIA, 2012, p. 03) (GRIFO NOSSO).  

 

Além da insuficiência hídrica, já relatada em linhas anteriores o Dossiê Denúncia a-

pontou uma série de violações agrupadas nas seguintes categorias: “problemas ambientais; 

ameaças ao Patrimônio Histórico e Cultural; ameaças ao Patrimônio Público; a experiência do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi/CE e os impactos à produção agroecológica e camponesa 

e familiar” (DOSSIÊ DENÚNCIA, 2012) presente em Apodi-RN. 

O conflito evidenciado na Chapada do Apodi remente a uma questão mais profunda, e 

neste contexto, Medeiros (2013, p. 82) afirma que “o conflito na Chapada do Apodi é, pois, a 

materialização da dialética entre dois modelos agrários que, por sua vez, são signos represen-

tativos de dois modelos de sociedade bem distintos e auto excludentes”, nesse sentido, tam-

bém concordam Diógenes et al (2015, p. 250), ao afirmarem que: 

 

(...) Percebe-se que esses modelos de produção agrícola representam mais do que 

simplesmente uma de forma produzir alimentos ou de sobrevivência no semiárido, 

mas duas concepções distintas de sociedade e modelos de vida. O agronegócio, mo-

delo de produção capitalista, que se baseia majoritariamente em produzir commodi-

ties em larga escala, mesmo que para isso assuma o risco pelo esgotamento do solo e 

recursos hídricos de uma região, violações às normas trabalhistas, e cause problemas 

a saúde de suas/seus trabalhadoras/ es e comunidades do entorno, aqui o objetivo é o 

lucro. E o modelo de produção da agricultura familiar, de base agroecológica, pre-

sente na Chapada do Apodi há quase 50 anos, que defende um modo de produção 

policultor e de subsistência, baseado no manejo do solo e preservação da natureza 

(DIÓGENES et al 2015, p. 250). 

 

 Ao analisar o conflito socioambiental advindo da implantação do Projeto de Perímetro 

Santa Cruz, Pontes (2012, p. 117) indica que “é importante considerar que o destaque para a 

produção da agricultura familiar agroecológica nas comunidades rurais da Chapada do Apodi-

RN é fruto de um processo histórico”, ainda segundo a autora: 

 

(...) começou um trabalho, sobretudo, nos assentamentos, de organização e fortale-

cimento da produção da agricultura familiar com uma matriz agroecológica, com 

uma nova visão: uma nova compreensão do semiárido e um novo entendimento de 

desenvolvimento, rompendo com o modelo desenvolvimentista. Começou-se ainda, 

com base no trabalho da articulação do semiárido (ASA) potiguar, a trabalhar 

politicas e práticas de convivência com o semiárido, como o manejo da caatinga, 

uma caprinocultura adequada, a apicultura e outros arranjos produtivos no sentido 

de criar uma nova relação, ou de voltar uma relação harmoniosa entre as famílias, os 

agricultores e as agricultoras e o meio ambiente, a terra, a floresta (PONTES, 2012, 

p. 117) (GRIFO NOSSO). 

 

 O objetivo deste tópico foi o de lançar luz a um importante desafio aos Programas 

P1MC e demais implantados pela ASA em Apodi-RN, e como tal, a Articulação Semiárido 

Potiguar, bem como outros importantes setores da sociedade civil, fizeram resistência a insta-
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lação desse Projeto de Irrigação, por divergir em boa parte da realidade das comunidades ru-

rais em Apodi, e também por divergir da própria proposta da ASA, conforme verifica-se: 

 

Para ser cada vez mais plena, a proposta de convivência com o Semiárido se pauta 

também em preceitos, valores e práticas da Agroecologia, da Economia Popular e 

Solidária, da Educação Contextualizada, da Comunicação Popular, da Segurança A-

limentar e Nutricional entre outras temáticas. As experiências desenvolvidas e arti-

culadas pela ASA e suas organizações provam que é possível reformular as bases es-

truturais do modelo de desenvolvimento rural gerador da insegurança alimentar no 

Semiárido. Elas revelam a possibilidade de estabelecer novas relações entre Estado e 

sociedade civil, nas quais o Estado assuma o papel de apoiar as iniciativas autôno-

mas e criativas, gestadas no seio da sociedade. Além do mais, só com a participação 

cidadã de uma Sociedade Civil ativa será possível efetivamente democratizar o Es-

tado, de forma a superar a cultura política dominada pelas práticas de assistencialis-

mo e clientelismo responsáveis pela manutenção da malfadada "indústria da seca" 

(ASA, 2017). 

 

 

Muito embora a instalação do Perímetro Irrigado Santa Cruz ainda não tenha sido con-

cluída, os seus efeitos podem ser percebidos notadamente na região da Chapada em Apodi, 

que de acordo com Maia (2016), tanto a construção da Barragem e do Perímetro Irrigado de 

Santa Cruz foram responsáveis pela atração de empresas do agronegócio para o município de 

Apodi e pela consequente instalação de violações ao direito à água das comunidades campo-

nesas. 

É importante destacar que o modelo de plantação veiculado no agronegócio e concre-

tizado na forma de Perímetros Irrigados provoca uma quantificável demanda por água, de 

acordo com Tundisi (2008) na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na 

agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Para Ferreira et al (2016) o Plano Na-

cional de Recursos Hídricos, destaca que a demanda necessária à garantia da produção das 

monoculturas é incongruente com regiões com pouca disponibilidade de recursos hídricos, 

como é o caso do semiárido nordestino. 

No transcorrer da pesquisa, percebeu-se a existência em Apodi de pelo menos quatro 

empresas de fruticultura irrigada e “articuladas ao agronegócio” (MAIA, 2016, p. 189) a EW 

Empreendimentos Agrícolas Limitada-Empresa de Pequeno Porte (em atividade desde 2003), 

a Angel Agrícola Limitada-Empresa de Pequeno Porte (em atividade desde 2006), a Agrícola 

Famosa Limitada (em atividade desde 2015) e a Bessa Produção e Distribuição de Frutas Li-

mitada (MAIA, 2016). 

Nesse aspecto, Fernandes (2013) assevera que o Agronegócio é o novo nome do mo-

delo de desenvolvimento econômico da agropecuária capitalista, embora esse modelo não seja 

novo, sua origem está no sistema plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na 

produção para exportação, segundo o autor, desde os princípios do capitalismo em suas dife-
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rentes fases esse modelo passa por modificações e adaptações, intensificando a exploração da 

terra e do homem.  

Tais empresas integram o mercado de fruticultura irrigada – melão, melancia, banana e 

mamão e são preferencialmente destinados ao mercado externo, em Apodi, elas têm avançado 

sobre a região da Chapada através da compra e do arrendamento de terras próximas aos assen-

tamentos de reforma agrária e nesse aspecto, é importante ressaltar que também têm iniciado 

a extração das águas subterrâneas do Aquífero Jandaíra por meio da perfuração e da instala-

ção de poços profundos, que apresentam entre 500 e 600 metros de profundidade e se inscre-

vem dentro de um rápido processo capitalista de exploração (MAIA, 2016). 

Maia (2016) destaca ainda que há uma desigualdade entre o acesso à água das comu-

nidades através de poços em comparação com as empresas citadas em linhas acima, segundo 

a autora, essa desigualdade é ressaltada através da velocidade do processo de extração das 

águas e se expressa com a observação de que as empresas contam com uma grande quantida-

de de recursos técnicos, financeiros e também políticos, sendo que tais recursos, por sua vez, 

são determinantes para que se obtenham as outorgas de direito de uso da água; bem como as 

licenças ambientais e as condições para organizar a infraestrutura e contratar os profissionais 

que realizam a instalação dos poços profundos. 

No que diz respeito à ampla oferta de água disponível para as empresas de Fruticultura 

Irrigada existentes em Apodi e por outro lado, comunidades sem acesso à água por motivos 

que variam desde a impossibilidade de retirada de água de poços artesanais causado muitas 

vezes pela baixa vazão de água e até mesmo, a falta de água em decorrência da pouca dispo-

nibilidade de chuvas há alguns anos seguidos na região semiárida do Nordeste, tais fatos sus-

citaram um sentimento de engajamento social dos moradores e agricultores (as) familiares. E 

com o fim de promover melhorias no acesso e descentralização da água, estes juntamente com 

o Sindicato Rural, pesquisadores da Rede Tramas e alunos vinculados as Universidades Esta-

dual e Federal, construíram a “Carta Política de Lançamento Comitê Popular das Águas do 

Ceará e do Rio Grande do Norte”, em Apodi no dia 19 de maio de 2016. 

O Comitê Popular das Águas do Ceará e do Rio Grande do Norte está sendo construí-

do por um amplo número de atores sociais, tendo por intuito, denunciar e reivindicar aos ór-

gãos que têm por obrigação legal implementar, regular, coordenar e fiscalizar uma gestão 

sustentável dos recursos hídricos, de acesso à água, bem como de garantir sua preservação. A 

partir da preocupação com a água, que é um bem comum e essencial à vida de todos os seres, 

cujo acesso é um direito humano, seja subordinada pelos poderes públicos aos interesses pri-

vados e à lógica empresarial, foi criado o Comitê Popular das Águas: para que a água não seja 
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abusada, roubada, privatizada, exportada e contaminada (COMITÊ POPULAR DAS Á-

GUAS, 2016). 

Importante destacar que a Articulação Semiárido Potiguar, é uma das muitas entidades 

que subscreveram a Carta de Lançamento do Comitê Popular das Águas, tendo em vista a 

proposta do Comitê ser a de proteção da água e possibilidade de acesso aos moradores da zo-

na rural de Apodi. 

 De outro modo, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – 

Água para Todos, assim como o P1MC, também tem por intuito promover o acesso à água na 

zona rural, mas com uma lógica de atuação que difere da Articulação Semiárido Brasileiro e 

alguns desses aspectos serão vistos no tópico a seguir. 

 

4.6.2. O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para Todos 

e as Cisternas de Polietileno 

 

Muito embora este tópico tenha o intuito de mostrar os desafios encarados pelo Pro-

grama P1MC e a ASA em Apodi-RN, o Programa Água Para Todos, não deve ser encarado 

como um desafio ou mesmo um concorrente, visto que ambos intentam possibilitar o acesso à 

água para as populações da zona rural. Todavia, deve-se analisar com ressalvas, a utilização 

de cisternas de polietileno da qual fazem parte do referido programa, conforme se verificará a 

seguir. 

Inicialmente, Campos e Alves (2014) afirmam que foi através do Plano Brasil sem 

Miséria, que o Governo Federal assumiu o compromisso de superar a extrema pobreza no 

Brasil até 2014.  Na formulação do plano, estava clara a intenção do governo de promover 

também o acesso universal à água na zona rural, em especial, na região do semiárido brasilei-

ro, como etapa fundamental da superação da extrema pobreza na região. 

E o primeiro passo para a universalização do acesso à água foi levantar a demanda por 

cisternas de consumo no semiárido.  Essa estimativa partiu da intersecção de três variáveis 

para a definição do público-alvo prioritário do Programa Água para Todos, a ser identificado 

no Cadastro Único: a) ser domiciliado em município do semiárido; b) ser domiciliado na zona 

rural do município; e c) não possuir acesso à rede pública de abastecimento de água (CAM-

POS e ALVES, 2014). 

 Assim, o Estado, por meio do Ministério da Integração Nacional (MI) implantou o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para Todos, institu-

ído pelo Decreto nº 7.535, de 26 de julho de 2011 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NA-

CIONAL, 2016) no qual: 
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O Programa Água para Todos iniciou-se no Semiárido da Região Nordeste e do 

Norte de Minas Gerais, e tem priorizado essas áreas, onde se concentra o maior nú-

mero de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa população 

tem sido atendida, especialmente, com as seguintes tecnologias: cisternas de con-

sumo, de placas ou de polietileno, à razão de uma por família; sistemas coletivos 

de abastecimento e barreiros (pequenas barragens), para atendimento a comunida-

des; e os kits de irrigação (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016) 

(GRIFO NOSSO). 

 

Nesse aspecto, verifica-se a existência de outro programa que a exemplo do P1MC 

também tem por objetivo a universalização do acesso à água, mas que se utiliza de um meca-

nismo diferente da ASA. Nesse sentido, Rangel (2016) defende a ideia de que a alternativa do 

Governo Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional, com iniciativa própria e 

destinada a acelerar o acesso à água potável, com o lançamento do Programa Água Para To-

dos (2011), não se mostra viável na superação de problemas enfrentados pela população rural 

do semiárido, como a seca.  

Para o autor, a doação de cisternas de “policloreto de vinila - PVC” (cisternas de polie-

tileno), enfrentou e enfrenta dificuldade no tocante ao atingimento da meta estipulada, pois 

até o ano de 2014 pouco mais de 30% do valor orçado foi aplicado, além do que “o público 

interessado rejeita a cisterna de plástico, alegando que o produto industrializado dura pouco, 

deforma com o calor e carece de orientação adequada quanto ao manejo” (RANGEL, 2016, p. 

67).  

Nesse contexto, ainda há outro aspecto evidenciado por Malvezzi apud Rozendo 

(2015, p. 103), de acordo com a autora, “o Estado é muito contraditório em suas ações, pois 

ao mesmo tempo em que apoia a iniciativa da ASA, admite a cisterna de polietileno e insiste 

na transposição que privilegia o hidronegócio”. Segundo a autora, “a partir de 2012, cedendo 

o lobby das indústrias, o governo federal decidiu adquirir cisternas de polietileno, desarticu-

lando os objetivos P1MC e colocando mais uma vez sob suspeição as ações do Estado” (RO-

ZENDO 2015, p. 102). Tal assertiva é corroborada pelo Coordenador da ASA Potiguar ao 

dispor:   

 

O que a gente tem percebido, que as resistências elas tem sido poucas, muito peque-

nas, se colocar num percentual, muito pequeno que a família ela começa a se identi-

ficar, não é como a de plástico, de polietileno que a empresa chega e escava o 

buraco, vem outra empresa com a máquina, com o guincho e deixa a cisterna 

ali, a terra, traz até a água de beber, até a água dos trabalhadores beberem, a 

cisterna que a ASA tem trabalhado, ela é diferente (Entrevista Coordenador da ASA 

Potiguar, 2016) (GRIFO NOSSO). 

 

De outro modo, Rozendo (2015) também ressalta a importância do Programa P1MC 

ao apontar este, como sendo o único articulado com as demais ações que têm por intuito miti-

gar os efeitos decorrentes das mudanças climáticas: 
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Mesmo concebendo as estratégias de convivência com o semiárido e/ou ações de 

combate à desertificação como temas correlatos às mudanças climáticas, estes ainda 

tomam lugar marginal na agenda pública e encontram-se desarticulados das demais 

ações estatais, a exceção da política de 1 Milhão de Cisternas (ROZENDO, 2015, 

p. 90) (GRIFO NOSSO). 

 

Assim como Rozendo (2015), Santos (2011) destaca que a Tecnologia Social utilizada 

nos programas da ASA além de propiciarem a convivência com o semiárido, são também 

estratégias de combate a desertificação, já presente na região semiárida brasileira. Segundo o 

autor, o Estado apoiado na ideia de desenvolvimento, se apropria da política pública P1MC e 

a perverte quando passa a veicular outro programa utilizando-se das cisternas de polietileno.  
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A trajetória da formação da Articulação Semiárido Brasileiro e do Programa Um Mi-

lhão de Cisternas no município de Apodi-RN
6
 

 

The trajectory of the formation of Joint Semiarid Brazilian and Program A Cisterns 

Million in Apodi-RN of county 

 

Resumo 

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) desenvolvido pela Articulação Semiárido Bra-

sileiro baseia-se na construção de cisternas de placas para captação de águas pluviais. Este 

artigo tem como objetivo compreender o processo histórico que fez a ASA assumir o prota-

gonismo na formação de um novo paradigma de convivência com o semiárido, desenvolven-

do formas inovadoras de relação entre sociedade civil e Estado. O estudo toma como referên-

cia a implantação do P1MC, no município de Apodi/RN. Baseado em revisão de literatura, 

entrevistas semiestruturadas realizadas com técnicos responsáveis pela implantação do Pro-

grama no município e beneficiados do Programa P1MC, percebeu-se uma verdadeira articula-

ção em rede dos movimentos na instituição de programas sociais, superando em muitos mo-

mentos o próprio Estado, que possui por vezes, uma dúbia atuação, sobretudo, a observância 

de que é possível promover o desenvolvimento de regiões consideradas economicamente po-

bres, a partir de uma proposta baseada na convivência com o semiárido. 

Palavras chaves: Convivência com o semiárido. Sociedade Civil. ASA. P1MC. 

 

Abstract 

The One Million Cisterns Program (P1MC) developed by Articulation Brazilian Semi-Arid is 

based on the construction of cisterns of plates to capture rainwater. This article focuses on the 

historical process that made the ASA assume the leading role in the formation of a new para-

digm of coexistence with the semi-arid and the development of innovative ways of interaction 

between civil society and the State. The study takes as reference the implantation of the 

P1MC, in the municipality of Apodi / RN. Based on a literature review, interviews with tech-

nicians responsible for the implementation of P1MC in the municipality, and beneficiaries of 

the program, we could see the social programs proving more effective than those run by the 

state. The success of the P1MC proves it is possible to develop coexistence with semi-arid 

regions which are considered economically disadvantaged. 

Key words: Coexistence with semi-arid. Civil Society. ASA. P1MC 

 

Introdução 

 

 A seca é ícone da Região Nordeste brasileira sendo o tema de grandes clássicos da 

literatura nacional, como Os Sertões, O Quinze, além de ser imortalizada na arte pelo artista 

Portinari. Ela passou a ser tratada como um grave problema e a receber um tratamento dife-

renciado pelo Estado, apenas no fim do século XIX, após a seca de 1877. A partir desse perí-

odo, foram formuladas ações para conter suas consequências tendo em vista os grandes preju-

ízos que a mesma ocasiona, tanto material como social.  

Nesse sentido, foi criada no início do século XX, a Inspetoria de Obras Contra as Se-

cas e uma de suas estratégias foi identificar as áreas mais afetadas pelo fenômeno.  Assim, 

                                                           
6
 O Capítulo está formatado de acordo com as normas da Revista Estudos Sociedade e Agricultura, conforme 

disponível no endereço eletrônico: http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/index.  

http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/index
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delimitou-se o denominado “Polígono das Secas”, região onde havia maior incidência de se-

cas durante o ano. Esse período foi marcado, sobretudo, por ações Estatais baseadas no “com-

bate à seca”, momento no qual foram construídas as grandes obras de açudagem, conforme 

evidencia Malvezzi (2007). Mas, foi apenas entre as décadas de 1990 e 2000 que o paradigma 

da “Convivência com o Semiárido” emergiu orientando ações direcionadas à Região Nordes-

te. É nesse contexto que é criada a Articulação Semiárido (ASA). 

A ASA é uma entidade política que tem por intuito promover ações que garantam o 

acesso à água às populações residentes nas zonas rurais do semiárido brasileiro, a partir da 

formulação de Programas que utilizam Tecnologias Sociais e funcionam captando e armaze-

nando águas pluviais destinadas ao consumo humano, segundo Barros (2009, p. 08), a “Tec-

nologia Social compreende produtos, técnicas reaplicáveis desenvolvidas em interação com a 

comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. 

 Assim, este artigo buscou compreender como se deu a trajetória de formação da Arti-

culação Semiárido Brasileiro, a partir da mobilização social ocorrida no início dos anos 1990 

e a grande emergência por ações estatais mais contextualizados com as características ineren-

tes ao clima semiárido do Nordeste. O artigo também se propôs a analisar o processo de for-

mação e implantação do principal Programa capitaneado pela ASA no semiárido Potiguar, o 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) em comunidades rurais no município de Apodi-

RN. 

 O município foi escolhido para a pesquisa por apresentar elevado número de comuni-

dades rurais, bem como pelo numero de implantações de Tecnologias Sociais da ASA. Para a 

escolhas das 3 comunidade foram considerados os seguintes criterios: diversidade de Tecno-

logias Sociais implantadas, o tempo de implantação, a existência de Associação Comunitária 

e localizaçao. Tendo em vista que o município é dividido em 4 regiões (Pedra, Chapada, Vale 

e Areia), buscou-se contemplar ao menos uma comunidade por região, com exceção da Areia. 

A pesquisa envolveu diversos atores sociais implicados na implantação dos Programas 

da ASA: os agricultores, agricultoras e moradores de comunidades rurais beneficiados com as 

Tecnologias Sociais integrantes dos Programas P1MC e também P1+2 (ambas da ASA), a 

ONG Centro Terra Viva, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi 

(STTRA), o Coordenador da ASA Potiguar e membro da Cooperativa Coopervida. Para a 

construção da pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 23 moradores das 3 

comunidades (Agrovila Palmares, Bamburral, Santa Cruz), a pesquisa teve um caráter qualita-

tivo e foi utilizado como método de análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin 

(2011) por meio da categorização.  
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O artigo está organizado em duas partes: na primeira traz a discussão a cerca das polí-

ticas públicas baseadas no combate à seca, e é apresentando uma periodização das ações Esta-

tais até a formação e implantação da ASA.  A revisão de literatura se fundamenta nas concep-

ções de Política Pública em Souza (2006), na periodização das políticas públicas de combate à 

seca de Campos (2014) e Passador e Passador (2010), nos movimentos sociais e a Cidadania 

tratada por Cordeiro (2013), a Indústria da seca exposta por Carvalho (2009) e Silva (1996, 

2006 e 2007), dentre outros autores. O segundo momento apresenta o estudo empírico da pes-

quisa apresentando a caracterização do município de Apodi-RN, e o processo de implantação 

do Programa P1MC, a partir da participação dos mediadores. 

 

Processo de formação de políticas públicas de combate à seca no Nordeste brasileiro 

 

Com o propósito de analisar as políticas públicas de combate à seca desenvolvida na 

região semiárida brasileira, é importante resgatar o conceito de política pública. Nessa pers-

pectiva, Brum (1993, p. 167) assevera que “as políticas constituem produtos dos processos de 

tomada de decisão do Estado frente a determinados problemas. As mesmas se compõem de 

decisões, ações e omissões dos organismos governamentais responsáveis”. 

Em complemento à proposta de Brum (1993), Souza (2006, p. 26) aduz que: “política 

pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, „colocar o governo em 

ação‟ e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações”. Segundo Souza (2006), a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio on-

de os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas 

e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real, sendo esse o conceito adotado 

para esta pesquisa. 

Dessa maneira, utilizou-se da periodização das políticas públicas de combate à seca na 

região Nordeste, pois segundo Chacon (2007), é possível realizar uma periodização das ações 

públicas no Nordeste a partir da ideia de “combate à seca”, que marca décadas de intervenção 

pública e de interferências na organização social do Sertão. Nesse sentido, para esse estudo, 

adotou-se a ideia de periodização trazida por Campos (2014), no qual o autor elenca cinco 

períodos percebidos e divididos a partir de acontecimentos históricos, e a criação e aplicação 

de políticas públicas, que será visto a seguir.  

Campos (2014) nomeia o primeiro período como “defrontando-se com as secas (1583-

1848)”, ainda no Brasil Colônia, foi considerado na periodização das políticas públicas, não 

por existir política de secas, mas por representar o período em que a sociedade e governos 

tomam conhecimento do problema. Importante destacar que “na fase do Brasil Colônia, os 
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governantes, reis de Portugal, não tinham como objetivo buscar soluções para problemas das 

populações do Nordeste. Assim, não havia formulação de políticas públicas” (CAMPOS 

2014, p. 69).  

Para o segundo momento, Campos (2014) o nomeia de “a busca do conhecimento 

(1849-1877)”. Segundo o autor, neste momento histórico, os intelectuais da época discutiam 

se as secas eram ou não um problema nacional que deveria ser objeto de políticas públicas. O 

reconhecimento como problema veio com a desastrosa seca ocorrida entre 1877 e 1879, nesse 

cenário, buscava-se escolher quais as políticas recomendadas para tornar a região menos vul-

nerável, quais ajudas deveriam ser dadas às populações impactadas e com quais custos o Go-

verno deveria arcar (CAMPOS, 2014). 

No terceiro momento, do qual Campos (2014) intitula de “a hidráulica da solução 

(1877-1958)”, foi marcado pelos graves impactos da seca de 1877, assim, buscou-se soluções 

mais efetivas para a resolução do problema das secas. Nesse sentido, foram realizadas sessões 

no Instituto Politécnico presididas pelo Conde d'Eu, com o fim de apresentar sugestões sobre 

estudos e obras para mitigar os efeitos das secas, esse foi o primeiro posicionamento efetivo 

do governo central para criar uma política de redução da vulnerabilidade do semiárido às se-

cas. Importante destacar que “na esfera do governo o debate se a seca requeria políticas públi-

cas estava superado e evoluiu para a questão de quais ações seriam necessárias para mitigar os 

efeitos das secas” (CAMPOS, 2014. p. 75). 

Tal período é também denominado pelos autores Passador e Passador (2010) por “me-

didas de salvação”, onde a ação desenvolvida pelos órgãos governamentais limitava-se à 

construção de grandes açudes públicos, perenizando extensões de rios, sobretudo a construção 

de milhares de pequenos e médios açudes dentro de propriedades privadas, de forma a assegu-

rar água para a produção agropecuária. 

Importante destacar a criação do Polígono das Secas (ocorreu cronologicamente no 

terceiro momento da periodização realizada por Campos (2014)) bem como, a criação da Ins-

petoria de Obras Contra as Secas (IOCS), modificado para Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas (IFOCS) e atualmente recebe a nomenclatura de Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS). O Polígono das Secas está diretamente relacionado ao histórico da 

criação do DNOCS. Segundo Villa (2000), esse importante acontecimento deu-se com a cria-

ção de instituições federais para buscar soluções em vez de comissões imperiais. 

Inicialmente a finalidade do IOCS era a de centralizar e unificar a direção dos servi-

ços, visando à execução de um plano de combate aos efeitos das irregularidades climáticas 

(PASSADOR e PASSADOR, 2010). O IOCS ainda transformou-se em Inspetoria Federal de 

Obras Contra a Seca em 1919, por meio do Decreto nº 13.687 e foi em 1945 (Decreto-Lei nº 
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8.845) que recebeu a denominação de Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, sendo 

transformado em autarquia federal em 1963 (DNOCS, 2015). O Polígono das Secas foi criado 

em 1936, que de acordo com Viana (2013, p. 85) “pela primeira vez foi definida uma área 

poligonal a partir da incidência de secas no País a fim de orientar políticas públicas regionais 

voltadas ao Nordeste, o chamado Polígono das Secas”.  

O polígono das Secas também foi adotado pela Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), e apenas em 1989 foi regulamentado o Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE) que, previsto pela Constituição Federal de 1988, tornou-se a fonte de recur-

sos direcionados ao desenvolvimento daquela região, delimitou uma nova concepção de espa-

cialização da zona mais suscetível as secas e em 2005 o Ministério da Integração Nacional, a 

partir do Grupo de Trabalho Interministerial, instituiu o Novo Semiárido (VIANA, 2013). 

Com essa atualização, a área classificada oficialmente como semiárida brasileira aumentou de 

892.309,4 km para 969.589,4 km, um acréscimo de 8,66% (MINISTÉRIO DA INTEGRA-

ÇÃO NACIONAL, 2005). A Figura 01 demostra a atual delimitação do Semiárido brasileiro:  

Figura 01 – Nova delimitação do Semiárido 

 
Fonte: INSA (2013), adaptado. 

 

De acordo com Campos (2014), inicia-se o quarto momento nomeado como “a política 

do desenvolvimento em bases regionais (1959-1991)” quando aconteceu uma das secas mais 

intensas da história climática do Nordeste, o período do desenvolvimento regional tem como 

marco o Seminário para Desenvolvimento Econômico do Nordeste:  
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Nessa época, a região já dispunha de uma razoável rede de açudes, estradas e 

de suprimento elétrico e um aparato institucional significativo com o 

DNOCS, o BNB, a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) e a Chesf. 

Mesmo com toda essa infraestrutura foram criadas frentes de serviço para 

atendimento a cerca de quinhentos mil sertanejos. Buscou-se então repensar 

as políticas públicas contra as secas (CAMPOS, 2014, p. 78). 
 

No período histórico aqui analisado destacou-se a criação da Superintendência de De-

senvolvimento do Nordeste (SUDENE). Segundo Cabral (2011), a SUDENE foi criada como 

uma autarquia e subordinada diretamente à Presidência da República, cabendo a Celso Furta-

do, seu comando de 1959 a 1964, as diretrizes adotadas tinham como finalidade suprir a falta 

de coordenação entre os órgãos federais existentes. Para Cabral (2011, p. 30), “a criação da 

SUDENE resulta também da necessidade de desenvolver economicamente a região Nordeste, 

a partir da percepção de que, com o processo de industrialização, crescia a diferença entre o 

Nordeste e o Centro-Sul do Brasil”.  

Ainda inserido neste aspecto, Passador e Passador (2010) denominam esse período de 

“desenvolvimento planejado”, mas na divisão dos autores é restrito a um segundo período (do 

final da década de 1950 até a década de 1970), onde a atenção política anti seca migrou das 

obras de açudagem para o aproveitamento racional dos recursos hídricos.  

A década de 1970 foi marcada pelo início de alguns programas institucionais como o 

Proterra (1971), Provale (1972), Polonordeste (1974), Projeto Sertanejo (1976) e Prohidro 

(1979) e “apesar das inúmeras políticas públicas implantadas ao longo da história do Nordes-

te, o que se observa é que elas se revelaram incompletas e desintegradas, pois a cada governo 

interromperam-se ou alteraram-se os projetos do governo anterior” (PASSADOR E PASSA-

DOR, 2010, p. 73). 

Por fim, Campos (2014) informa o quinto momento como sendo “O gerenciamento 

das águas e as políticas sociais (1992-)”, tendo como início o ano de 1992 em diante, conside-

ra-se como marca desse período a Conferência Rio 92 quando foi formulada a Agenda 21, 

segundo o autor, há uma significativa mudança na maneira como os pensamentos dos técnicos 

e intelectuais chegam à prática com a política dos grandes eventos mundiais, consensos de 

associações técnicas e científicas e passam assim a influenciar a formulação das políticas pú-

blicas. 

Entre as décadas de 1990 e início dos anos 2000, o paradigma de combate à seca que 

norteou as políticas públicas direcionadas para o Nordeste vem sendo superado pelo paradig-

ma da “Convivência com o Semiárido” e é nesse contexto de transição que se deu o surgimen-

to da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que será visto no tópico a seguir. 
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Surgimento e formação da ASA e do Programa P1MC 

 Inicialmente, é preciso apontar dois importantes aspectos que propiciaram o planeja-

mento, criação e fortalecimento da ASA; a mobilização social, ocorrida no interior de vários 

estados da Região Nordeste, que tomam maiores proporções a partir da década de 1990 em 

torno dos problemas da seca, os movimentos sociais de amplitude regional, a participação 

ativa da sociedade civil, que passam a ganhar maior amplitude a partir do momento político 

vivenciado no início dos anos 1990.  

 E o segundo aspecto, diz respeito à insatisfação das populações das zonas rurais do 

interior do Nordeste, em relação as ações estatais até então realizadas para diminuir os efeitos 

decorrentes das poucas chuvas na região semiárida, como as ações emergenciais assistencia-

listas (SILVA et al, 1996), baseadas em políticas de combate à seca (SILVA, 2007). 

  Nesse aspecto, Cordeiro (2013) destaca que há uma estreita relação entre a trajetória 

dos movimentos sociais organizados nas últimas décadas e a construção de projetos alternati-

vos, isto é, projetos que diferem das tradicionais políticas de combate à seca, em meio às a-

ções de enfrentamento ao modelo dominante de desenvolvimento, imposto ao meio rural. 

 É nesse contexto que surge a ASA e mais precisamente o programa criado pela mes-

ma, o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Um 

Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), que busca recriar e reinventar as práticas de controle, 

posse e domínio privado sobre a água e a terra, colocando-as no plano da luta por direitos e 

expansão dos espaços da cidadania (CORDEIRO, 2013). 

Por outro lado, percebe-se que historicamente e socialmente a ação estatal no Nordeste 

brasileiro, tem sido conhecida pela ênfase na construção de açudes, conjugada com ações e-

mergenciais assistencialistas, como a distribuição de alimentos; pelo autoritarismo Estatal na 

definição das alternativas a serem utilizadas para o combate à seca e, pela apropriação privada 

de investimentos públicos pelas oligarquias, gerando a concentração de poder econômico e 

político pelo controle do acesso à água e terra, ocorrendo um comércio de interesses, através 

da problematização das secas (ASSIS, 2012). 

Diante da realidade social e histórica de ocupação e formação do Semiárido brasileiro 

e das novas configurações políticas na relação do Estado com a sociedade civil, a partir da 

abertura democrática, os movimentos sociais passam a encampar ações de resistência e en-

frentamento na esfera pública nacional e nesse sentido, a política de combate à seca foi sendo 

questionada por organizações de base ligadas à Igreja, organizações comunitárias, sindicatos e 

cooperativas que passaram a se organizar, primeiramente, para promover ações voluntárias 

voltadas à redução dos efeitos da seca entre 1991 a 1993 (CORDEIRO, 2013).  
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Para além de ações solidárias em períodos de seca, essas pequenas entidades passaram 

a se organizar em fóruns regionais e a discutir um projeto alternativo para o desenvolvimento 

da região semiárida, e assim, o paradigma da “convivência com o semiárido” é posto em de-

bate como uma possibilidade de superar a lógica da política de combate à seca, tendo na or-

ganização dos movimentos sociais e na mobilização de comunidades locais as principais vias 

de enfrentamento à concentração histórica da água e da terra no Nordeste (CORDEIRO, 

2013). 

É necessário destacar, que na década de 1990 ocorreram dois importantes aconteci-

mentos relacionados à ação Estatal direcionadas ao Nordeste para o combate à seca. No pri-

meiro acontecimento, Silva (2007) expõe que em março de 1993 milhares de trabalhadores 

rurais organizados pelo movimento sindical rural, associações, cooperativas e ONGs, realiza-

ram ato público em Recife e ocuparam a sede da SUDENE, exigindo providências imediatas 

na situação de seca e ações permanentes para desenvolvimento do semiárido. 

O segundo e importante acontecimento deu-se no ano de 1999, quando foi criada a 

ASA, para Cordeiro (2013), as calamidades provocadas pelos efeitos da seca de 1997 e 1998, 

foram o estopim para o fortalecimento dos movimentos sociais atuantes na região semiárida, 

assim, essas organizações resolveram se articular em nível nacional acreditando que teriam a 

força necessária para atuar na esfera pública e propor um projeto alternativo para essa região. 

Dessa maneira, a ASA surge em 1999 a partir dos debates e reuniões que aconteceram durante 

o Fórum Paralelo da Conferência das Partes das Nações Unidas da Convenção de Combate à 

Desertificação ocorrido em Recife (COP III) (ASA, 2015).  

 Conforme Silva (2007), a partir da década de 1980 o processo de redemocratização da 

sociedade brasileira, onde se passou a buscar alternativas para o desenvolvimento no Semiári-

do brasileiro, as organizações da sociedade civil e algumas instituições públicas de pesquisa e 

extensão passaram a formular propostas e realizar projetos com base na ideia de que é possí-

vel e necessário conviver com o semiárido.  

 Para Ferreira (2009), a ASA nasce com uma proposta política alternativa para o semiá-

rido e tem considerável capilaridade na região, tendo em vista que boa parte das entidades que 

a compõem são organizações com atuação local e forte base comunitária, como sindicatos de 

trabalhadores rurais e associações comunitárias.  

O marco da criação da ASA e a sua Carta Política, é a Declaração do Semiárido, pu-

blicada durante o fórum paralelo de discussão da COP III:  

 

Nós da sociedade civil, nós que, nos últimos meses, reunimos centenas de 

entidades para discutir propostas de desenvolvimento sustentável para o se-

miárido; nós dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, das Entidades Ambi-

entalistas, das Organizações Não Governamentais, das Igrejas Cristãs, das 
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Agências de Cooperação Internacional, das Associações e Cooperativas, dos 

Movimentos de Mulheres, das Universidades; nós que vivemos e trabalha-

mos no semiárido; nós que pesquisamos, apoiamos e financiamos projetos 

no Sertão e no Agreste nordestinos, queremos, antes de mais nada, lançar um 

grito que não temos sequer o direito de reprimir: QUEREMOS UMA POLÍ-

TICA ADEQUADA AO SEMIÁRIDO (DECLARAÇÃO DO SEMIÁRI-

DO, 1999, p. 2). 

 

De acordo com a Declaração do Semiárido (1999, p. 2), a proposta introduzida pela 

ASA, de “convivência com o semiárido” foi baseada em duas premissas: “a conservação, uso 

sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do semiárido e a quebra do mo-

nopólio de acesso à terra, água e outros meios de produção”. Além disso, tem como funda-

mento: “conviver com as secas, orientar os investimentos; fortalecer a sociedade; incluir mu-

lheres e jovens; cuidar dos recursos naturais e buscar meios de financiamentos adequados”. 

Para promover o desenvolvimento da região semiárida brasileira, foi lançando junta-

mente com a Declaração do Semiárido um programa de convivência com o semiárido a partir 

da construção e implantação do Programa P1MC. Em verdade, a ASA e o referido Programa 

nascem quase que simultaneamente no final dos anos 1990. E o lançamento do P1MC dá-se 

no início dos anos 2000 em todo o semiárido brasileiro tendo como objetivo atender a uma 

necessidade básica da população que vive no campo: água de beber, que é feito através do 

armazenamento da água da chuva em cisternas construídas com placas de cimento ao lado de 

cada residência, as famílias que vivem na zona rural dos municípios do semiárido passam a 

ter água potável para consumo próprio (ASA, 2015). 

De acordo com Silveira e Cordeiro (2010, p. 12) “a ASA defende que a água é um di-

reito de toda cidadã e todo cidadão, assim como aponta a necessidade de promover o desen-

volvimento sustentável na região tendo como base a boa convivência com o meio ambiente”. 

Juntamente com a descentralização do acesso a água, a ASA também intenta promover 

a cidadania, que para Dagnino (1994) está intrinsecamente ligada à experiência concreta dos 

movimentos sociais. E Silveira e Cordeiro (2010) creditam esse processo cidadão à quebra da 

configuração histórica das relações de dependência, que subjugam as famílias rurais na sua 

ativa participação política.  

Lançado no início dos anos 2000 o Programa P1MC utiliza-se de Tecnologias Sociais 

com o propósito de armazenar água para consumo humano e, em 2007 a ASA introduz o Pro-

grama Uma Terra Duas Águas (P1+2) cujo intuito é promover o uso da água armazenada na 

agricultura.   
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Aspectos da implantação do Programa P1MC em Apodi-RN 

 O município de Apodi situa-se a 357 km da Capital do Rio Grande do Norte, locali-

zando-se sobre a formação rochosa Chapada do Apodi na mesorregião do oeste potiguar limi-

tando-se no mesmo sentido com o estado do Ceará, ao norte com o município de Governador 

Dix-Sept Rosado, a leste com os municípios de Felipe Guerra e Caraúbas e no sentido sul 

com os municípios de Severiano Melo, Itaú e Umarizal (IBGE, 2010), conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Mapa de localização da área de estudo município de Apodi-RN 

 
Fonte: Elaborado por Fernanda Lourenço (2016). 

 

O município possui área territorial de 1.602,480 km² e uma população total de 34.763 

mil habitantes, com cerca de 17.531,00 mil habitantes vivendo na zona urbana e 17.232 mil 

habitantes na zona rural, conforme dados do último censo demográfico, realizado pelo IBGE 

(2010). No que diz respeito ao clima, Apodi insere-se no clima semiárido sendo caracterizado 

por duas estações definidas, uma chuvosa e outra de estiagem. 

De acordo com Pontes (2012), o município ainda possui quatro divisões regionais: Pe-

dra, Vale, Areia e Chapada, esta última é a maior em termos de extensão e de número de co-

munidades.  

A ASA é criada no início dos anos 2000 em toda a região semiárida brasileira e em 

Apodi, é a ONG Centro Terra Viva, responsável pela implantação, gerenciamento e execução 

dos Programas P1MC e P1+2 que integram a Articulação. O Centro Terra Viva figura como 

representante da ASA sendo então, uma das 65 entidades que assinaram a Declaração do Se-

miárido (1999), conforme ratificado pelo Coordenador da ASA Potiguar (2016): “A Terra 

Viva foi uma dessas entidades que esteve na fundação da ASA, esteve nesses primeiros mo-

mentos, esteve lá no início (...) não só em Apodi, mas em todo o semiárido as execuções do 

P1MC começam em 2000-2001” (Coordenador da ASA Potiguar, 2016). 
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O município de Apodi destaca-se por possuir elevado número de comunidades rurais 

e, sobretudo, assentamentos oriundos da luta pela reforma agrária, de acordo com o Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais são cerca de 100 comunidades rurais, e aproximada-

mente 60 associações comunitárias.  

Nesse sentido, Vieira (2013) ressalta que na década de 1990 houve intensa criação de 

áreas de assentamento para reforma agrária em Apodi, e essa particularidade colaborou com a 

emergência de toda uma dinâmica política, tanto por parte dos agentes internos quanto de 

agentes externos, para oferecer infraestrutura e sobrevivência aos assentados. O município 

também se destaca pela forte presença de ONGs em suas comunidades rurais e áreas de assen-

tamento de reforma agrária, sendo alvo das atividades de quase todas as entidades que de al-

guma forma têm atuação no território de Apodi (PONTES, 2012; VIEIRA, 2013). 

De maneira geral, a organização social é vista aqui, como fator aglutinante de reivin-

dicações sociais, de lutas e conquistas de direitos, em boa parte propiciados pelo maior enga-

jamento social, bem como a participação da sociedade civil, conforme fica claro na transcri-

ção a seguir do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais: 

 

É o município de Apodi chama atenção devido esse nível de organização so-

cial que ele tem, nós temos aqui, eu que acho que no município, mais de 60 

associações comunitárias fundadas, algumas eu digo, que de 60 têm 45 a 50 

funcionando, se reunindo todos os meses na comunidade, discutindo as pro-

blemáticas da comunidade e participando da reunião do fórum aqui que eles 

trazem os problemas de debate de enfrentamento desses problemas então, 

(...) o nível de organização, ele se dá devido essa base organizada (Presiden-

te do STTR, 2016). 
 

A organização social, materializada principalmente no amplo número de Associações 

Comunitárias, passa a refletir ao menos dois aspectos. O primeiro deles está relacionado com 

a exigência da ASA, de que para ter acesso as Tecnologias Sociais, o beneficiado deveria an-

tes está vinculado a Associação Comunitária de sua respectiva comunidade e, o segundo as-

pecto, revela que antes mesmo da atuação da ASA em Apodi o município de antemão estava 

passando por uma maior organização, tanto pela atuação de movimentos sociais como por 

ONGs, conforme exposto por Vieira (2013), e, após a implantação de Programas vinculados a 

Articulação, houve uma potencialização com o estímulo a uma maior participação dos mora-

dores e, consequentemente a criação de Associações Comunitárias, conforme se percebe do 

trecho abaixo:  

 

(...) então as comunidades estavam se organizando é nesse período onde se 

avança mais na história da organização das associações comunitárias, que 

era requisito a comunidade precisava estar organizada, então as comunidades 

começaram a se organizar em torno da associação comunitária, então em 
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Apodi surge como em todo semiárido nesse intervalo aí 2000-2001 (Entre-

vista-Coordenador da ASA Potiguar, 2016). 
 

Como exposto por Cordeiro (2013), os princípios da organização social e da mobiliza-

ção política não fazem apenas parte do processo de formação da ASA, mas se torna um cam-

po delineador para a implantação de cisternas, a estruturação organizativa desta entidade e 

para o desenvolvimento de ações de convivência com o semiárido. 

 Nesse sentido, Ferreira (2009, p. 101) destaca também que “o objetivo da ASA ao 

montar o sistema participativo de funcionamento do P1MC, que envolve as populações locais 

e as organizações sociais de base, era contribuir para a ruptura das relações clientelistas da 

região”. Tal apontamento também é refletido por Andrade e Queiroz (2009), segundo os auto-

res, o P1MC não é, sob hipótese alguma, um projeto paternalista ou assistencialista, pelo con-

trário, o objetivo geral do projeto é contribuir, por meio de um processo educativo, para a 

transformação social, visando à preservação, ao acesso, ao gerenciamento e à valorização da 

água como um direito essencial da vida e da cidadania. 

Em outro aspecto, as conquistas possibilitadas pela ASA decorrentes de seus Progra-

mas em Apodi, demonstram muitas vezes uma dada (re)significância a termos comumente 

conhecidos mas que passam a indicar outros significados a depender do contexto em que são 

utilizados. E é nesse sentido que Autor (ano) destaca a maneira como são construídas as cis-

ternas, segundo a autora: “a construção das cisternas era feita em sistema de mutirão ou com 

mão de obra contratada na própria região onde seria instalada com o propósito de fortalecer 

laços de solidariedade, garantir emprego e dinamizar a economia local” (AUTOR, ano, p. 

102). 

Esta constatação também é sentida pelo Coordenador da ASA Potiguar ao destacar 

que a criação do Programa propiciou o surgimento de um tipo especial de construtor especia-

lizado em construir cisternas, o “cisterneiro”, favorecendo a ampliação do programa: 

 

(...) a cisterna que a ASA tem trabalhado, ela é diferente, a família se envol-

ve, é a família que limpa o buraco, escava o buraco é a família que faz a ali-

mentação dos cisterneiro, dos serventes, é a família que garante o servente, o 

pedreiro dorme na casa da família, então se cria uma relação muito próxima 

e a família muitas das vezes ela se vê, ela se encontra, ela se enxerga na 

tecnologia por que ela se sente parte, que ela ajudou, que ela vivenciou a 

construção (Entrevista Coordenador da ASA Potiguar, 2016) (GRIFO 

NOSSO). 
 

Conforme exposto na Declaração do Semiárido (1999), um dos objetivos da ASA e 

dos Programas por ela implantados é promover a descentralização do acesso à água, é perce-

bida aqui, como um dos princípios para democratizar o acesso à água. 
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Nesse aspecto, Santana et al. (2011) destacam que, tradicionalmente, os sistemas de 

fornecimento de água se basearam em sistemas centralizados, em que a água é captada de 

uma represa, tratada e distribuída em larga escala, os custos desse sistema são enormes, e ge-

ralmente não garantem o atendimento da população localizada de forma dispersa na zona ru-

ral. Nesse contexto, Andrade e Queiroz (2009) apontam que regionalmente a oferta centrali-

zada de água, por meio de grandes barragens e adutoras, centrada em políticas historicamente 

emergenciais, formuladas e implantadas sem a participação da sociedade civil, beneficia, tão 

somente, os grandes proprietários e as grandes empresas obstruindo o acesso à água de quali-

dade para todos, suprimindo o direito das populações tradicionais a este bem essencial à vida. 

Dessa maneira, percebe-se que a existência de grandes reservatórios de água não é ga-

rantia de que as populações da zona rural terão acesso à água. Localiza-se em Apodi a Barra-

gem Santa Cruz, na comunidade de mesmo nome, inaugurada em 2002 sendo importante rela-

tar a situação que aconteceu:  

 

É um caso muito emblemático lá em Apodi, foi o caso na história da comu-

nidade Santa Cruz, o depoimento de algumas famílias (...) as famílias não ti-

nham água e tinha a barragem cheia, não tinham de onde tirar a água e a 

gente acabou descobrindo que as famílias não podiam pegar água da barra-

gem (...) eles disseram que não podia pegar água da barragem morando do 

lado da barragem, então 2013 foi um dos anos que a Terra Viva construiu 

mais cisternas na comunidade de Santa Rosa, ou, Santa Cruz uma das comu-

nidades grandes que não tinha acesso a água, mesmo estando do lado da bar-

ragem. (Entrevista Coordenador da ASA Potiguar, Março-2016). 
 

Destaca-se que o Programa P1MC está implantado nas quatro regiões comumente co-

nhecidas do município, possibilitando o acesso à água para todos os beneficiados, favorecen-

do então, a descentralização do acesso à água. Dessa maneira, com base em informações ad-

vindas da ASA (2015), foi possível elaborar o Quadro 01 a seguir com o quantitativo de Tec-

nologias Sociais implantas tanto na Região Semiárida brasileira como no município de Apodi: 

Quadro 01 – Tecnologias Sociais da ASA 

 
Fonte: ASA (2016); Autor (ano) (acervo da pesquisa). 
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De igual modo, com base em informações disponibilizadas pelo Centro Terra Viva a-

través do programa SIGA e da ASA (2015), foi possível mapear as implantações do P1MC e 

P1+2 no município de Apodi, com a localização das cisternas e quantidade que foi implantada 

conforme Figura 03 a seguir: 

 

Figura 3 – Mapa com as implantações dos Programas P1MC e P1+2 em comuni-

dades rurais de Apodi-RN 

 
Fonte: ASA (2015); Centro Terra Viva (2015), elaborado por Tiago Kennedy (2017). 

 

Para exemplificar os dados dispostos na Figura 3, cada cisterna do programa P1MC 

tem capacidade de armazenar o volume hídrico de até 16 mil litros de água. Conforme dispos-

to no mapa, são cerca de 2.664 (duas mil seiscentas e sessenta e quatro) cisternas construídas, 

atendendo número equivalente de famílias (é uma cisterna para cada família), realizando um 

cálculo simples, em que se multiplica o número de cisternas pela capacidade de armazena-

mento, obtém-se o seguinte dado: são cerca de 42.624,000 (quarenta e dois milhões, seiscen-

tos e vinte e quatro mil) litros de água presentes somente na zona rural do município de Apodi 

de forma descentralizada. A partir do mapa visto, é possível compreender os benefícios apon-

tados pelo Coordenador da ASA potiguar ao enfatizar que: 

 

(...) com essa água descentralizada a gente permite que as mulheres tenham 

mais autonomia, que elas não precisam mais estar com uma lata d‟água na 
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cabeça para fazer o café de manhã, pra fazer o almoço, garante que a mulher 

tenha tempo para fazer outras coisas. Outro elemento que se observa de 2002 

para cá, claramente é a diminuição de problemas de saúde nas crianças, pro-

vocado por contaminação de água. Isso diminuiu, se você observa, por e-

xemplo, um dado bem interessante é que estamos vivenciando ainda aí a se-

quencia de 4, 5 anos de uma das maiores secas, faltas de chuva e invernos ir-

regulares da nossa região, nós não ouvimos falar em saque: “as pessoas sa-

quearam porque estavam com fome ou estavam com sede”, nós não ouvimos 

falar que o êxodo rural ele tenha aumentado, pelo contrário, muitas famílias 

saíram da cidade e foram morar na zona rural (Entrevista Coordenador da 

ASA Potiguar, março-2016). 
 

É importante destacar a atuação de outro Programa que possibilita o acesso à água as 

populações da zona rural em Apodi, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e 

Uso da Água – Água para Todos e as Cisternas de Polietileno. Inicialmente, Campos e Alves 

(2014) afirmam que foi através do Plano Brasil sem Miséria, que o Governo Federal assumiu 

o compromisso de superar a extrema pobreza no Brasil até 2014, e ainda na formulação do 

Plano, estava clara a determinação do governo de promover também o acesso universal à água 

na zona rural, em especial, na região do semiárido brasileiro, como etapa fundamental da su-

peração da extrema pobreza na região.  

Segundo os autores, o primeiro passo para a universalização do acesso à água, foi i-

dentificar a demanda por cisternas de consumo, e essa estimativa partiu de três variáveis para 

a definição do público-alvo prioritário do Programa Água para Todos, a ser identificado no 

Cadastro Único: a) ser domiciliado em município do semiárido; b) ser domiciliado na zona 

rural do município; e c) não possuir acesso à rede pública de abastecimento de água (CAM-

POS e ALVES, 2014). 

 Assim, o Estado, por meio do Ministério da Integração Nacional (MI) implantou o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para Todos, institu-

ído pelo Decreto nº 7.535, de 26 de julho de 2011 (MI, 2016) no qual: 

 

O Programa Água para Todos iniciou-se no Semiárido da Região Nordeste e 

do norte de Minas Gerais, e tem priorizado essas áreas, onde se concentra o 

maior número de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Essa população tem sido atendida, com as seguintes tecnologias: cisternas 

de consumo, de placas ou de polietileno, à razão de uma por família (MI, 

2016) (GRIFO NOSSO). 
 

Nesse aspecto, verifica-se a existência de outro programa que a exemplo do P1MC 

também tem por objetivo a universalização do acesso à água, mas que se utiliza de um meca-

nismo diferente do proposto pela ASA. Segundo Rangel (2016), a alternativa do Governo 

Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional, com iniciativa própria e destinada a 

acelerar o acesso à água potável, com o lançamento do Programa Água Para Todos (2011), 
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não se mostra viável na superação de problemas enfrentados pela população rural do semiári-

do, com a seca. Para o autor, a doação de cisternas de “policloreto de vinila - PVC” enfrentou 

e enfrenta dificuldade no tocante ao atingimento da meta estipulada, pois até o ano de 2014 

pouco mais de 30% do valor orçado foi aplicado, além do que “o público interessado rejeita a 

cisterna de plástico, alegando que o produto industrializado dura pouco, deforma com o calor 

e carece de orientação adequada quanto ao manejo” (RANGEL, 2016, p. 67).  

Nesse contexto, ainda há outro aspecto evidenciado por Malvezzi apud Autor (ano, p. 

103)
7
, de acordo com a autora, “o Estado é muito contraditório em suas ações, pois ao mesmo 

tempo em que apoia a iniciativa da ASA, admite a cisterna de polietileno e insiste na transpo-

sição que privilegia o hidronegócio”. Em observação realizada por Autor (ano, p. 102), a au-

tora afirma que “a partir de 2012, cedendo o lobby das indústrias, o governo federal decidiu 

adquirir cisternas de polietileno, desarticulando os objetivos iniciais da política e colocando 

mais uma vez sob suspeição as ações do Estado”. Tal assertiva é corroborada pelo Coordena-

dor da ASA Potiguar ao dispor:  

 

O que a gente tem percebido, que as resistências elas tem sido poucas, muito 

pequenas, se colocar num percentual, muito pequeno que a família ela co-

meça a se identificar, não é como a de plástico, de polietileno que a em-

presa chega e escava o buraco, vem uma outra empresa com a máquina, 

com o guincho e deixa a cisterna ali, a terra, traz até a água de beber, 

até a água dos trabalhadores beberem,  a cisterna que a ASA tem traba-

lhado, ela é diferente (Entrevista Coordenador da ASA Potiguar, 2016) 

(GRIFO NOSSO). 
 

De outro modo, Autor (ano) também ressalta a importância do Programa P1MC ao 

apontar este, como sendo o único articulado com as demais ações que têm por intuito mitigar 

os efeitos decorrentes das mudanças climáticas: 

 

Mesmo concebendo as estratégias de convivência com o semiárido e/ou a-

ções de combate à desertificação como temas correlatos às mudanças climá-

ticas, estes ainda tomam lugar marginal na agenda pública e encontram-se 

desarticulados das demais ações estatais, a exceção da política de 1 Milhão 

de Cisternas (AUTOR, ano, p. 90) (GRIFO NOSSO). 
 

Nesse aspecto, Santos (2011) destaca que a tecnologia social utilizada nos programas 

da ASA além de propiciar a convivência com o semiárido, são também estratégias de combate 

a desertificação, já presente na região semiárida brasileira, segundo o autor, o Estado apoiado 

na ideia de desenvolvimento, se apropria da política pública P1MC e a perverte quando passa 

a veicular outro programa utilizando-se das cisternas de polietileno.  

 
                                                           
7
 Referência de acordo com as normas da Revista Estudos Sociedade e Agricultura. 
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Considerações Finais 

 A pesquisa realizada identificou que as mobilizações sociais ocorridas entre as déca-

das 1990 e 2000, por uma política pública de acesso à água mais adequada às características 

da região semiárida brasileira, resultou na criação da ASA. A participação dos movimentos 

sociais geraram um capital cultural que sustentou a criação de uma política a partir das bases. 

Em verdade, houve uma redefinição da relação entre Estado e Sociedade Civil a partir dessa 

política. As ações da ASA e os processos engendrados pelo P1MC colocam em xeque um 

paradigma, que mostra sinais claros de esgotamento. Mas, que foi apenas no final dos anos 

1990 e anos 2000 que houve o surgimento de outro paradigma para as políticas públicas que 

tratam de acesso à água para o semiárido brasileiro. 

 A perspectiva de desenvolvimento com base na convivência com o semiárido, na ob-

servância e relevância dos fatores ambientais e naturais de determinada região, demonstra 

alternativas viáveis e competentes na utilização de ideias simples, mas que podem ser rapida-

mente acessadas pela população diretamente prejudicada em decorrência da escassez de água 

na região semiárida, como as Tecnologias Sociais. Dessa forma, através do estudo realizado, 

verificou-se que a ASA enquanto entidade política ajuda a promover a descentralização da 

água, bem como, a perspectiva de convivência com o semiárido proposto pela ASA revela 

também um notório processo de emponderamento consciente dos beneficiários que almejam 

ter acesso a um maior número de direitos, a maioria deles já elencados na Constituição Fede-

ral de 1988. 

Desde os anos 2000 teve início a implantação do P1MC em Apodi e atualmente, o 

número de beneficiados já supera mais de duas mil famílias, diante disso, verificou-se que há 

por trás da construção das cisternas dos Programas P1MC e P1+2, toda uma rede de relações 

envolvendo os atores sociais da ASA, até o pedreiro que constrói a cisterna, intitulado de “cis-

terneiro”.  
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MUDANÇAS PROPORCIONADAS E PARTICULARIDADES DO PROGRAMA UM 

MILHÃO DE CISTERNAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE APODI-RN 

 

PROPOSED CHANGES AND PARTICULARITIES OF THE PROGRAM A MIL-

LION OF CISTERNS IN COMMUNITIES IN COUNTRYSIDE OF APODI-RN 

 

Resumo 
O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) surgiu como uma das principais ações propos-

tas pela sociedade civil organizada, através da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA). O 

objetivo do Programa é armazenar águas pluviais para garantir o abastecimento para consumo 

(P1MC) humano e para produção de autoconsumo (P1+2). O Objetivo desse trabalho foi 

compreender as dinâmicas colocadas em curso pela implantação dessa Tecnologia Social, do 

ponto de vista de seus beneficiários. Além da revisão de literatura, o trabalho baseou-se no 

estudo de caso de três comunidades da zona rural de Apodi-RN. Os resultados demonstram 

que o Programa P1MC contribuiu para diminuir a penosidade do trabalho das mulheres. O 

Programa P1+2 contribui para manter pequenos cultivos na residência dos beneficiados; Além 

disso, a implantação dos Programas propiciou maior organização, pois ao promoverem a cria-

ção de Associações Comunitárias em comunidades onde estas não existiam, animam a vida 

social construindo um tecido associativo importante.  

 

Palavras Chaves: ASA. P1MC. Convivência com o Semiárido. Tecnologia social.  

 

Abstract 

The One Million Cisterns Program (P1MC) has emerged as one of the main actions proposed 

by organized civil society through the Brazilian Semiarid Articulation (ASA). The objective 

of the Program is to store rainwater to guarantee human consumption (P1MC) and to produce 

for self-consumption (P1 + 2). The objective of this work was to understand the dynamics by 

the implementation of this Social Technology from the point of view of it‟s beneficiaries. In 

addition to the literature review, the study was based on the case study of three communities 

in the rural area of Apodi-RN. The results demonstrate that the P1MC Program has contribut-

ed to reducing the sacrifice of women's work. The P1 + 2 Program contributes to maintaining 

small crops in the beneficiaries' homes; In addition, the implementation of the Programs pro-

vided greater organization, because in promoting the creation of Community Associations in 

communities where they didn't exist, they animate social life by building an important associ-

ative fabric. 

Key words: ASA. P1MC. Coexistence with the semiarid. Social technology. 

 

 

Introdução  

 

 A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) foi criada no final dos anos 1990, a partir 

da mobilização da sociedade civil e teve por intuito possibilitar o acesso à água às populações 

residentes na zona rural da região semiárida brasileira, utilizando-se de Tecnologias Sociais 

para captação e armazenamento de águas pluviais. Para Barros (2009, p. 08), a “Tecnologia 
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Social compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis desenvolvidas em intera-

ção com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. 

 O uso de Tecnologias Sociais pela ASA materializa-se fundamentalmente no Progra-

ma de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido que se desenvol-

ve através do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). Criado no início dos anos 2000 tem 

como objetivo promover o acesso à água para consumo humano, já o Programa Uma Terra 

Duas Águas (P1+2), implantado a partir de 2007, visa possibilitar o armazenamento e uso de 

água para produção.  

 Esse artigo faz uma análise dos Programas P1MC e P1+2 implantados em Apodi-RN 

com o propósito de compreender seus efeitos enquanto estratégia de convivência com o semi-

árido para os agricultores, agricultoras familiares e os residentes das comunidades da zona 

rural do município. Apodi foi escolhido por apresentar um elevado número de comunidades 

rurais e pelo número de implantações de Programas da ASA em relação aos demais municí-

pios do estado, segundo dados da ASA, há 2.664 mil unidades do P1MC e cerca de 374 uni-

dades do P1+2 implantadas no município. 

 A pesquisa teve como referencia empírica três comunidades rurais escolhidas a partir 

dos seguintes critérios; acesso às Tecnologias Sociais, tempo de implantação, a existência de 

Associação Comunitária e aspecto geofísico. Tendo em vista que o município divide-se em 4 

regiões (Pedra, Chapada, Vale e Areia), buscou-se contemplar ao menos uma comunidade por 

região, com exceção da Areia. A pesquisa envolveu os diferentes atores sociais implicados na 

implantação dos Programas da ASA, a saber: os agricultores, agricultoras e moradores de 

comunidades rurais beneficiários dos Programas P1MC e P1+2; mediadores como a ONG 

Centro Terra Viva, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi (STTRA), 

o Coordenador da ASA Potiguar e um membro da Cooperativa Coopervida. 

Para a realização da pesquisa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 23 

moradores das 3 comunidades escolhidas (Agrovila Palmares, Bamburral, Santa Cruz). A 

pesquisa teve um caráter qualitativo e foi utilizado como método, a análise de conteúdo de 

Bardin (2011). 

 Esse estudo envolveu levantamento bibliográfico a respeito das Tecnologias Sociais, 

bem como, das ações que estão sendo utilizadas para mitigar os efeitos das secas. O documen-

to está organizado em duas partes, na primeira traz uma breve revisão teórica cujo objetivo é 

apresentar as Tecnologias Sociais e a utilização destas pela ASA e a segunda apresenta os 

resultados e discussão, tendo como referencia o estudo das três comunidades da zona rural de 

Apodi-RN. 
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Caracterização da área de estudo 

 

 O município de Apodi-RN situa-se sobre a formação rochosa Chapada do Apodi, e 

encontra-se a 357 km da Capital do Rio Grande do Norte, localizando-se na mesorregião do 

oeste potiguar, limitando-se no mesmo sentido com o estado do Ceará, ao norte com o muni-

cípio de Governador Dix-Sept Rosado, a leste com os municípios de Felipe Guerra e Caraú-

bas e no sentido sul com os municípios de Severiano Melo, Itaú e Umarizal (IBGE, 2010) 

conforme se observa com a Figura 01: 

 

Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo 

 
Elaborado por Fernanda Lourenço (2016). 

  

 O município atualmente possui área territorial de 1.602,480 km² e uma população total 

de 34.763 mil habitantes com aproximadamente 17.232 (IBGE, 2010) mil habitantes vivendo 

na zona rural em cerca de 100 comunidades rurais (PONTES, 2012); e assentamentos advin-

dos da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário.  O Índice de Desenvolvimento Humano do 

município - IDHM é de 0,639 enquanto que o estado do Rio Grande do Norte possui IDH de 

0,684; (ATLAS, 2016). 

Seguindo a classificação de Köppen (Bsh), Apodi insere-se no clima semiárido sendo 

caracterizado por duas estações definidas, uma chuvosa e outra de estiagem.  No que diz res-

peito à temperatura, há insolação média anual na ordem de 3.000 horas, os meses de maio a 

agosto é o período mais frio do ano, sendo de outubro a janeiro o período mais quente, e a 

média anual situa-se em torno de 28°, destacam-se duas regiões naturais principais com carac-
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terísticas de solos e vegetação distintas: a caatinga na região sedimentar e o sertão na região 

de cristalino. Na caatinga a vegetação se apresenta com pequenas árvores e arbustos geral-

mente dotados de espinhos, enquanto que no sertão, além de arbustos, desenvolvem-se gramí-

nea, leguminosas e cactáceas (SÁ, 2000). 

A divisão do município compreende também quatro regiões, definidas a partir de suas 

características geográficas e econômicas, a Região da Areia, onde há maior produção da cul-

tura do caju e mel de abelha; a Região do Vale, onde existe uma elevada produção de arroz, 

da fruticultura; a Região da Chapada, predominando a criação de caprino e ovino, mel e plan-

tações de sequeiro – durante a estação de chuvas (feijão, milho e sorgo) e a Região da Pedra, 

destacando-se a criação de bovino e caprino (FERREIRA, 2010). 

 

Metodologia 

Para a concretização da pesquisa, foram realizadas visitas ao município de Apodi que 

se iniciaram em outubro de 2015, momento no qual foi planejado como se daria a escolha das 

comunidades a serem visitadas. Nesse aspecto, passou-se a participar de reuniões do Fórum 

da Agricultura Familiar que ocorriam a cada 2ª quarta-feira de todo mês no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, com os Presidentes e Presidentas das Associações Comunitárias. A 

participação nessas reuniões foi fundamental para conhecer o número de comunidades rurais 

que existe no município, suas especificidades e um panorama geral dos encaminhamentos 

dados ao Programa de cisternas. Os critérios utilizados para a escolha das comunidades a-

brangeram quatro aspectos, dispostos sucintamente no quadro a seguir: 

 

Quadro 01 – Critérios utilizados para escolha das Comunidades 

1 – Critério relacionado ao programa 

– Acesso das comunidades às Tecnologias Sociais 

– Tempo de Implantação da Tecnologia (mais recentes e mais antigas) 

2 – Aspecto organizacional da comunidade 

– Organização em torno da Associação Comunitária 

3 – Existência de outras formas de acesso à água 

4 – Diversidades de atores: Comunidades ou assentamentos criados através de Reforma 

Agrária ou implantação de Comunidades Planejadas 

5 – Critério geofísico: contemplar pelo menos e das 4 regiões existentes em Apodi. 

 

Após um intervalo, as visitas foram retomadas e entre os meses de fevereiro a abril de 

2016, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o representante da ASA Potiguar na 

figura de seu Coordenador e também membro da ONG Centro Terra Viva, representante do 
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Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi, na figura de seu Presidente e 

também representante da Cooperativa Coopervida. 

Nos meses de junho a agosto de 2016 foram realizadas as entrevistas semi-

estruturadas com os agricultores, agricultoras e moradores das comunidades, beneficiados 

com os Programas P1MC e P1+2, das três comunidades escolhidas – Agrovila Palmares, 

Bamburral e Santa Cruz. Para obter informações de caráter mais técnico das respectivas co-

munidades e com o fim de realizar a descrição das mesmas, como instrumentos de pesquisa 

foram utilizados questionários – aplicados aos representantes das três comunidades. As entre-

vistas foram gravadas em mídia digital e posteriormente transcritas.    

 Para análise e interpretação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin 

(2011). O tópico a seguir situa brevemente o papel da ASA na proposição do Programa de 

Cisternas e reflete sobre os significados dessas tecnologias sociais.  

 

Referencial Teórico 

 

A Tecnologia Social: conceito e ressiginificação a partir do uso dado pela ASA. 

 A criação da ASA é resultado da atuação dos movimentos sociais e sociedade civil 

organizada que tinha por intuito promover ações que não apenas atenuassem os efeitos das 

secas na região semiárida brasileira, mas que permitisse uma nova compreensão do fenôme-

no: não mais combater à seca, mas conviver com o semiárido. Tal perspectiva procurou se 

contrapor às formas de atuação do Estado pautadas no combate à seca que se expressaram na 

construção de grandes reservatórios d‟água, que centraliza o recurso e pouco contribuía para 

que grande parte da população tivesse acesso ao mesmo ( Malvezzi , 2007). 

 O programa de convivência com o semiárido, que está na base da criação da ASA, 

baseia-se em duas premissas: “a conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos 

recursos naturais do semiárido e a quebra do monopólio de acesso à terra, água e outros meios 

de produção”. Para tanto, estabelece como estratégias: “conviver com as secas, orientar os 

investimentos; fortalecer a sociedade; incluir mulheres e jovens; cuidar dos recursos naturais e 

buscar meios de financiamentos adequados” (DECLARAÇÃO DO SEMIÁRIDO, 1999, p. 2). 

Com o fim de promover ações de convivência com a região semiárida brasileira, a 

ASA lança o Programa Um Milhão de Cisternas, baseado na aplicação e reaplicação de Tec-

nologias Sociais. O Programa norteia-se na “universalização do abastecimento de água para 

beber e cozinhar, que demonstra como tecnologias simples e baratas como a cisterna de pla-

cas de cimento, podem se tornar o elemento central de políticas públicas de convivência com 

as secas” (DECLARAÇÃO DO SEMIÁRIDO, 1999, p. 2).  
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Como o P1MC tem um caráter universalista, não é necessário que o beneficiado seja 

agricultor ou agricultora, mas é preciso que atenda aos requisitos mínimos propostos pela 

ASA, que são avaliados pelas comissões municipais e comunitárias. Estas são responsáveis 

pela seleção e cadastramento das famílias, considerando os seguintes critérios: ter renda per 

capita familiar de até meio salário mínimo; estar inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais (CadÚnico); ter Número de Identificação Social (NIS); ser beneficiada ou vir a ser 

com prioridade no caso de extrema pobreza (ASA, 2016). As comissões ajudam a identificar 

as famílias e comunidades; suas necessidades hídricas e as características do terreno onde as 

tecnologias serão construídas, mas também há situações de prioridade como as famílias chefi-

adas por mulheres, com crianças de 0 a 6 anos, famílias com crianças frequentando a escola, 

pessoas com 65 anos ou mais e com deficiência física e/ou mental (ASA, 2016). 

O programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), proposto e lançado pela ASA parte da 

construção de cisternas de placas, com capacidade de armazenar 16 mil litros de águas pluvi-

ais, captados a partir do telhado do beneficiado, conforme a Figura 02, ao lado desse progra-

ma a ASA lançou em 2007 o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), que conta com um 

número de 7 Tecnologias Sociais: Cisterna-calçadão; Cisterna-enxurrada; Barragem subterrâ-

nea; Tanque de pedra ou caldeirão; Bomba d‟água popular; Barreiro-trincheira e a Barraginha 

(ASA, 2016).  Cada uma dessas tecnologias pretende atender as especificidades de cada situa-

ção, seja social seja do meio físico: 

 

Figura 02 – Cisterna de placa do Programa P1MC 

 
Fonte: ASA (2016). 

 

Mas conceitualmente, o que significa Tecnologia Social?  Para, Barros (2009, p. 08), a 

“Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, desenvol-

vidas em interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação 
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social”, para Thomas (2009) as tecnologias são construções sociais da mesma forma que as 

sociedades são construções tecnológicas. 

Os autores Novaes e Dias (2009) elaboram um conceito mais amplo em que, além de 

Tecnologia Social (TS) incorporam o conceito da Tecnologia Apropriada (TA). Para os auto-

res antes de explicar o que vem a ser a TS é necessário expor antes a Tecnologia Convencio-

nal (TC), sendo, portanto, esta: 

 

A tecnologia convencional é segmentada, não permitindo que o produtor direto e-

xerça controle sobre a produção; é alienante, pois suprime a criatividade do produtor 

direto; é hierarquizada, pois exige que haja a posse privada dos meios de produção e 

o controle sobre o trabalho; tem como objetivo principal (senão único) maximizar a 

produtividade para acumular capital, ainda que isso tenha efeitos negativos sobre o 

nível de emprego. A TC é, ainda, irradiada pelas empresas dos países do norte e ab-

sorvida de forma acrítica pelas empresas dos países subdesenvolvidos; por fim, a TC 

impõe aos países subdesenvolvidos padrões que são orientados pelos mercados dos 

países desenvolvidos, de alta renda ou para a elite dos países subdesenvolvidos 

(NOVAES e DIAS, 2009, p. 18). 

 

Ainda segundo Novaes e Dias (2009), é plausível afirmar que a TC reforça a dualidade 

capitalista, submetendo os trabalhadores aos detentores dos meios de produção e países sub-

desenvolvidos a países desenvolvidos, perpetuando e ampliando as assimetrias de poder den-

tro das relações sociais e políticas. Nesse sentido, a TC pode ser vista como um elemento que 

provoca a gradual erosão da democracia. No que diz respeito a TS, Novaes e Dias (2009) as-

sim asseveram:  

 

A TS tem, como um de seus objetivos, justamente reverter essa tendência colocada 

pela tecnologia capitalista convencional. A TS, em contraposição, reuniria caracte-

rísticas como: 1) ser adaptada a pequenos produtores e consumidores de baixo poder 

econômico; 2) não promover o tipo de controle capitalista, segmentar, hierarquizar e 

dominar os trabalhadores; 3) ser orientada para a satisfação das necessidades huma-

nas (produção de valores de uso - “o mundo não é uma mercadoria”, tal como nos 

informa o lema do Fórum Social Mundial); 4) incentivar o potencial e a criatividade 

do produtor direto e dos usuários; 5) ser capaz de viabilizar economicamente empre-

endimentos como cooperativas populares, assentamentos de reforma agrária, a agri-

cultura familiar e pequenas empresas. 

Por fim, a TS estaria mais imbricada à realidade das sociedades locais, de modo que 

pudesse gerar respostas mais adequadas aos problemas colocados em um determina-

do contexto. Em resumo, podemos concluir que, enquanto a tecnologia capitalista 

convencional é funcional para a grande corporação (em especial para as grandes 

empresas multinacionais), a tecnologia social aponta para a produção coletiva e não 

mercadológica (NOVAES e DIAS, 2009, p. 19). 

 

Complementarmente às concepções de TS, Dagnino et al (2004) resgatam o movimen-

to denominado de Tecnologia Apropriada (TA). Segundo os referidos autores, as primeiras 

ideias relacionadas às tecnologias sociais deu-se na Índia, que é reconhecida como o berço da 

TA no ocidente.  
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Dagnino et al  (2004) informam que o pensamento dos reformadores daquela socieda-

de estava voltado à reabilitação e o desenvolvimento das tecnologias tradicionais, praticadas 

em suas aldeias, como estratégia de luta contra o domínio britânico. Sob essa orientação entre 

1924 e 1927 Gandhi dedicou-se a construir programas que visavam à popularização da fiação 

manual. Esta era feita em uma roca e foi reconhecida como o primeiro equipamento tecnolo-

gicamente apropriado, a Charkha. Segundo o autor, esta foi a forma de lutar contra a injustiça 

social e o sistema de castas que perpetuava na Índia, tal atitude despertou a consciência políti-

ca de milhões de habitantes das vilas daquele país sobre a necessidade da autodeterminação 

dos povos e da renovação da indústria nativa hindu. 

As ideias de Gandhi foram aplicadas também na República Popular da China e, mais 

tarde, influenciaram um economista alemão – Schumacher – que cunhou a expressão Tecno-

logia Intermediária para designar uma tecnologia que, em função de seu baixo custo de capi-

tal, pequena escala, simplicidade e respeito à dimensão ambiental, seria mais adequada para 

os países pobres (DAGNINO et al, 2004). 

 É importante o destacar que as TS e TA não são sinônimas. Em uma crítica ao movi-

mento de TA Novaes e Dias (2009) consideram que a TA tinha mais a ver com um sentimen-

to de culpa de pesquisadores e empresários do Primeiro Mundo, do que com uma iniciativa 

capaz de alterar significativamente a situação que denunciava. Segundo os autores, a imensa 

maioria dos grupos de pesquisadores de TA está situada nos países ora considerados desen-

volvidos e foi muito escassa a incidência de seu trabalho junto às populações de países em 

desenvolvimento que pretendiam beneficiar, como também foi escassa a participação da co-

munidade de pesquisa desses países nesse movimento, com exceção da Índia. 

É certo que a apropriação das ações realizadas a margem do meio acadêmico, científi-

co e formal revela uma negação ao sistema tradicional de produção econômica e também su-

gere caminhos mais viáveis para a solução de problemas, não sendo preciso, portanto, impor-

tar soluções de lugares com outra realidade bastante diferente. 

 Nesse sentido, Otterloo (2009) afirma que a busca de superação do modelo único im-

posto às atuais sociedades em todo o mundo pelos interesses de reprodução ampliada do capi-

tal deverá exigir cada dia mais que a resistência social e as propostas de alternativas para no-

vas formas de sociedade sejam explicitadas no campo complexo e difícil da luta ideológica 

contra as concepções neoliberais do mercado desregulamentado e do Estado a serviço do ca-

pital. Segundo a autora, essa complexidade tem impulsionado a construção de diferentes for-

matos associativos como redes, fóruns e articulações de políticas públicas, organizadas pela 

sociedade civil, passando a existir e agir como esferas de harmonização política, formulando e 
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disputando plataformas e aperfeiçoando práticas coletivas de controle social e de gestão, vi-

sando à transformação social, a partir da realidade vivida (OTTERLOO, 2009). 

A construção e implantação da cisterna de 16 mil litros pela ASA revela um processo 

de apropriação e reinvenção de determinada ação transformada em Tecnologia Social. De 

acordo com Costa e Dias (2013, p. 51) “a cisterna de placas é uma tecnologia social criada 

por Manoel Apolônio de Carvalho, conhecido também por „Nel‟, que, quando jovem, traba-

lhou por alguns meses como pedreiro em São Paulo, construindo piscinas, entre outras coi-

sas”. 

Com a criação da ASA em 1999, a meta estipulada na Declaração do Semiárido foi a 

de construir um milhão de cisternas no semiárido brasileiro, seguindo os parâmetros utiliza-

dos por “Nel” na construção de piscinas, como também adaptando a tecnologia às caracterís-

ticas naturais da região (COSTA e DIAS, 2013).  

As cisternas de placa utilizadas pela ASA no P1MC não é a única Tecnologia Social 

aplicada às realidades do meio rural brasileiro, pode-se afirmar, de acordo com Rozendo 

(2011) que os espaços rurais têm se tornado objeto de uma multiplicidade de estratégias de 

desenvolvimento, promovidas tanto pelo Estado quanto por atores sociais ligados a ONGs 

e/ou as organizações representativas das populações rurais com foco nas demandas ambien-

tais. Costa e Dias (2013) afirmam que as cisternas de placa constituem-se uma tecnologia 

simples e de fácil reaplicação e creditam a isso sua rápida disseminação.  

Evidentemente essa expansão não pode ser avaliada apenas pela “singeleza" da tecno-

logia, senão por todo processo que ela abarca, como o desenvolvimento de formas inovadoras 

de organização social e participação, tanto da parte dos beneficiários quanto do Estado. Quer 

dizer, não se trata da natureza da técnica, mas das relações sociais que a engendram. Certa-

mente, o alcance do Programa seria outro caso não se estabelecesse uma relação cooperativa, 

ainda que com muitos ruídos, entre as organizações sociais e o Estado.  

Os resultados da pesquisa, apresentados a seguir, dão conta de sublinhar as dinâmicas 

engendradas pelo Programa.  Estes estão dispostos em três tópicos: no primeiro analisa-se a 

“Organização comunitária e o acesso às Tecnologias Sociais implantadas pela ASA em Apo-

di-RN”; o segundo “A água, sua importância e seus usos nas comunidades visitadas” e, o ter-

ceiros, destaca as  “Medidas utilizadas para mitigar os efeitos das secas”. 
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Resultados e Discussão  

Organização comunitária e o acesso às Tecnologias Sociais implantadas pela ASA em 

Apodi-RN 

 O funcionamento da Articulação Semiárido Brasileiro dá-se de maneira descentraliza-

da.  Nesse aspecto, segundo Cordeiro (2013), os princípios da organização social e da mobili-

zação política não fazem apenas parte do processo de formação da ASA, mas se torna um 

campo delineador para a implantação de cisternas, a estruturação organizativa desta entidade 

e para o desenvolvimento de ações de convivência com o semiárido.  

 Como se disse anteriormente, a decisão de implantação dos programas P1MC e P1+2 

baseiam-se em uma série de critérios, dentre eles a necessidade de que o beneficiado integre 

uma associação comunitária. Em não existindo a associação, incentiva-se que a comunidade 

crie uma, na impossibilidade disto, os beneficiados teriam que estar associados ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e acompanhar as reuniões de formação para recebimento da Tecno-

logia Social.  

A Figura 03 exemplifica a trama de atuação e o modelo de organização e gestão da ASA, on-

de se observam os níveis políticos e organizacionais iniciando-se logo da base como grupo de 

famílias, associações comunitárias à Unidade de Gestão Central: 

Figura 03 – Modelo de organização da ASA 

 
Fonte: Santos et al (2009) adaptado. 
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Nas comunidades estudadas verificou-se a existência de Associação Comunitária, bem 

como Grupo de Mulheres (em Santa Cruz e Palmares) e Grupo de Jovens (em Santa Cruz). 

Na Agrovila Palmares a criação da Associação está diretamente relacionada ao proces-

so de criação da própria Agrovila, que surgiu em 1998 a partir do projeto piloto realizado com 

30 famílias, pela Força Sindical e o Sindicato dos Metalúrgicos da Bélgica, no ano de 2000. 

As terras do projeto foram doadas para a Associação e divididas entre as 30 famílias.  Desde a 

criação da Agrovila foi feito um poço para uso dos moradores.  

A Agrovila veio a receber as Tecnologias do P1MC somente entre os anos de 2011 a 

2012, sendo, portanto, uma das comunidades contempladas mais recentemente com o referido 

Programa, neste aspecto, é importante esclarecer que a Associação não foi criada com o intui-

to de receber as Tecnologias, mas foi fator importante para que os beneficiados viessem a 

recebê-las, neste contexto, a agricultora entrevistada assim relata: 

 

No início deste programa da cisterna só tinha direito quem participasse da reunião 

do fórum, como eu era presidente eu não faltava já pensando na cisterna, e sempre 

que eles me pediam a lista dos sócios, eu já andava com minha lista aí sempre que 

eles me pediam e entregava (Entrevista-Agricultora beneficiada – Agrovila Palma-

res, 2016).  

 

 Inicialmente, o fato de a Agrovila Palmares ter acesso à água através de um poço exis-

tente para os moradores, inviabilizou o recebimento das Tecnologias logo no lançamento do 

Programa no início dos anos 2000, pois, objetivava-se em caráter prioritário, contemplar as 

comunidades que não tinham nenhum tipo de acesso à água, conforme o relato: “eles diziam 

„não pode levar a cisterna porque na comunidade tem água boa, tem poço, as casas são to-

das instaladas com água‟”, e só passaram a entrar na lista para receber o benefício do Pro-

grama P1MC “porque as outras comunidades que precisavam já tinham recebido” (Entrevis-

ta-Agricultora beneficiada – Agrovila Palmares, 2016). 

 Todavia, mesmo com o acesso à água por meio de poço, a implantação do Programa 

P1MC na Agrovila Palmares era uma demanda antiga dos moradores, tendo em vista a possi-

bilidade de armazenar até 16 mil litros de água ao lado da residência concomitantemente ao 

fato de não existir grandes reservatórios de água próximos às residências visitadas.  

Na comunidade de Bamburral, a Associação Comunitária foi fundada em 1998. E logo 

no início do Programa P1MC, facilitou o recebimento das Tecnologias do P1MC entre os 

anos 2000 e 2001, alguns entrevistados se referiam as cisternas do Programa P1MC “como as 

cisternas da Associação”, fazendo direta referência ao processo de recebimento das Tecnolo-

gias. Neste aspecto, verifica-se a importância da organização da comunidade em ter Associa-

ção Comunitária: 
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(...) a cisterna foi uma conquista que surgiu da associação, da organização, se você 

não é organizado na sua comunidade esses benefícios não entram na sua comunida-

de e foi muito bom, em todo canto aqui praticamente tem uma cisterna só não tem 

nessas casas que foram construídas agora, mas é uma coisa que todo mundo quer, 

uma cisterna (Entrevista - Agricultora beneficiada, comunidade Bamburral, 2016). 

 

 A Comunidade Santa Cruz possui Associação Comunitária desde o ano de 1988, há 

também o Grupo de Mulheres, o grupo de jovens que existe está vinculado às igrejas evangé-

licas presentes na comunidade, são duas no total. Em relação ao processo de recebimento das 

Tecnologias, este não diferiu das demais comunidades, mas nesse caso, a chegada do Progra-

ma ensejou a participação daqueles que anteriormente, não se vinculavam a nenhuma associa-

ção, conforme relatado por um beneficiado ao ser questionado se já era associado antes de 

receber cisterna: “não, me associei justamente para receber” e a partir disto, o mesmo com-

plementou afirmando que participa ativamente das reuniões da Associação.  

A ampliação da participação dos membros no interior da comunidade promoveu maior 

interação entre as demandas desta junto ao Fórum da Agricultura Familiar que ocorre na 2ª 

quarta-feira de todos os meses, em que reúne as presidentas e presidentes das Associações 

Comunitárias da zona rural de Apodi.  Quer dizer, o engajamento necessário para acessar o 

Programa teve repercussões para além dele, transformando a demanda por água em um ele-

mento catalisador para o desenvolvimento de estratégias ligadas à reprodução da vida desses 

agricultores e agricultoras, como se verá adiante. 

Mesmo diante da importância da água, há ainda um elevado número de pessoas que 

não possuem acesso á água para realização de necessidades fisiológicas humanas mais bási-

cas, como a própria hidratação e a preparação de alimentos. O Programa P1MC está contribu-

indo para modificar a realidade de milhares de pessoas que vivem na zona rural do Nordeste 

brasileiro, sendo este, o aspecto que será visto no tópico a seguir. 

 

A água, sua importância e seus usos nas comunidades pesquisadas 

 

Para Bacci e Pataca (2008), a água tem fundamental importância para a manutenção da 

vida no planeta, a presença ou ausência da água escreve a história, cria culturas e hábitos, 

determina a ocupação de territórios, vence batalhas, extingue e dá vida às espécies, determina 

o futuro de gerações, mas somada ao aumento populacional em escala mundial no último sé-

culo, a intensidade da escassez aumentou em determinadas regiões do planeta, especialmente 

por fatores antrópicos ligados à ocupação do solo, à poluição e contaminação dos corpos de 

águas superficiais e subterrâneos. 
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Diante dessas considerações pode-se inquirir sobre qual é a historia que está sendo es-

crita a partir da chegada dos Programas, ou que hábitos estão sendo criados ou ressignificados 

pelos beneficiados?  

A importância de ter acesso à água é identificada sob múltiplos aspectos e de forma di-

ferenciada pelas pessoas do grupo familiar. A possibilidade de ter um estoque d`água próximo 

a residência, não é um mero detalhe e incide para cada membro da família de maneira diversa. 

As mudanças mais facilmente sentidas estão presentes no relato das mulheres beneficiadas, 

que são em grande maioria, as responsáveis pelos afazeres domésticos e pelo preparo do ali-

mento para a família. Estas são atividades que demandam tempo e que nem sempre são per-

cebidas como importantes. 

Nesse aspecto, Woortmann et al (2006), destacam para a primeira atividade do dia a 

ser realizada pelas mulheres, conseguir água para o consumo diário e como normalmente é 

realizada a busca de água, de acordo com a autora: 

 

As mulheres nas comunidades faziam de tudo. Elas começavam o dia buscando 

água da cacimba; em casa, tinham que fazer café e cuscuz para o companheiro le-

var para a roça, socar o arroz para o almoço e o jantar, serem enfermeiras quando o 

filho ficava doente, ajudar as vizinhas quando ganhavam neném, ensinar os filhos a 

rezar, ir para os terços e novenas. Ainda, tinham que levar a comida para a roça e fi-

car lá quebrando coco babaçu para ajudar nas despesas da casa (WOORTMAN et al, 

2006, p. 25) (GRIFO NOSSO). 

 

Com a implantação do Programa P1MC, houve mudanças significativas no cotidiano 

das beneficiadas, não sendo mais necessário o uso da “roladeira”, instrumento utilizado para 

transportar água de um lugar para outro, e assim, passou-se a dispor de mais horas diárias 

livres a serem preenchidas com outras atividades, como a costura, por exemplo. 

Essa mudança foi percebida pelas beneficiadas das três comunidades estudadas, con-

forme se observa no relato de uma agricultora residente na comunidade Bamburral: “antes 

das cisternas não tinha água encanada, a gente ia buscar água de „roladeira‟ praticamente 

todos os dias e depois que chegou a cisterna é muito bom, antes das cisternas ia pegar água 

em propriedades vizinhas, puxando água de cacimbão”.  

As famílias que hoje moram na Agrovila Palmares vieram de várias outras comunida-

des, sítios e a maneira como conseguiam a água para o consumo humano variavam bastante, 

conforme se percebe do relato a seguir, ao ser questionada como conseguia água, a moradora 

de Palmares assim respondeu: “era no quintal da minha casa tinha uma bombinha manual, 

mas assim pra lavar roupa eu ia para minha sogra, que eles tinham „aguação
9
‟ eu lavava a 

roupa lá na água da „aguação‟. Para beber a gente puxava da bomba”.  

                                                           
9
 O termo “aguação” pode ser entendido aqui como irrigação. 
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Na comunidade Santa Cruz foi relatado o cotidiano de ir até os açudes para obter água 

e transportar por meio de lata d‟água, conforme o relato: “antes, quando não tinha cisterna a 

gente vivia de água de cacimba
10

, água de rio, de açude”. 

O programa de Convivência com o Semiárido presente na Declaração do Semiárido 

(1999) é formado por ações que incluem desde o fortalecimento da agricultura familiar (con-

forme as ações do Programa P1+2), como também a universalização do abastecimento de 

água para beber e cozinhar através de Tecnologias simples como a cisterna de placas de ci-

mento. A universalização da qual fala a Declaração passa pelo processo de descentralização 

do acesso à água proporcionado pelas cisternas e demais ações da ASA, no momento em que 

é oportunizada ao beneficiado outra maneira de obter água para as atividades mais básicas. 

Em relação ao local de implantação das Cisternas, verificou-se que este é estabelecido 

considerando: o máximo de distância possível de fossas sépticas, galinheiros, árvores de 

grande porte, bem como, outros fatores quem venham provocar algum tipo de dano físico a 

estrutura das cisternas.  

Observou-se nas comunidades o fato de que em grande parte de residências visitadas, 

as calhas estavam desconectadas das cisternas. De acordo com os beneficiados, isso ocorre 

porque o período de chuvas havia terminado e então, passava-se a retirar as calhas com o fim 

de evitar a entrada de sujeiras no interior das cisternas. Nesse sentido, Santos e Rozendo 

(2015) entendem que essas adaptações são coerentes com o que o conceito de Tecnologia 

Social estabelece como parte da reaplicação de tecnologias, diferente de outros tipos de tecno-

logias criadas para serem usadas da mesma forma em todos os locais, as tecnologias sociais 

não objetivam um padrão de uso. 

A pouca ocorrência de chuvas na região tem limitado muito o potencial dessa Tecno-

logia fazendo com que o abastecimento da comunidades por intermédio do carro-pipa ainda 

seja uma constante, como no caso das  comunidades de  Bamburral e Santa Cruz.  Embora 

existam em Bamburral alguns poços escavados, a água é imprópria para o consumo humano, 

levando a abastecer as cisternas com carro pipa. 

Em Santa Cruz, a situação é mais diversa ainda, pois na comunidade está localizada a 

Barragem Santa Cruz, mas mesmo assim os moradores ainda precisam recorrer ao carro-pipa 

para abastecer as cisternas do Programa P1MC. Nessa localidade também há poços, mas com 

qualidade de água imprópria para consumo humano. 

Mesmo com as irregularidades das chuvas na região semiárida brasileira, que limitam 

o objetivo das Cisternas, percebe-se a importância de sua existência como reservatório de 

                                                           
10

 De acordo o Dicionário Aurélio (2017), o termo Cacimba pode significar: “Cova ou poço em que se junta a 

água paludosa”. 



   108 

 

água. Segundo relato dos beneficiados do Programa é possível estocar a água vinda através de 

outras fontes de abastecimento o que diminui sobremaneira seu tempo de deslocamento para 

obtenção do recurso. Com a possibilidade de reserva ao lado da casa, não é mais necessário 

recorrer a outros locais para obter água, como bem exposto por Lassance e Pedreira (2004) 

apud Santos e Rozendo (2015): 

 

Uma tecnologia social não deve ser considerada o foco central do desenvolvimento 

onde a mesma é implementada. São os sujeitos que estarão interagindo com ela que 

devem assumir o protagonismo da mesma. Por isso é importante perceber antes de 

tudo, os anseios, as práticas já realizadas e o conhecimento adquirido que compõem 

uma comunidade ou grupo de pessoas que irá interagir com a tecnologia social 

(LASSANCE e PEDREIRA, 2004 apud SANTOS e ROZENDO, 2015, p. 314). 

 

 Na Agrovila Palmares, a situação hídrica difere das demais comunidades estudadas, 

pois há um poço na comunidade e todas as 30 casas possuem água encanada.  A comunidade 

conta com um projeto de Quintais Produtivos desenvolvidos através do Centro Feminista 8 de 

Março. Nesses quintais se associam hortas e criação de galinhas. 

Há também a produção de polpa de polpas de frutas a partir das plantas frutíferas nos 

quintais das beneficiadas, há ainda a plantação de hortaliças, milho, feijão e sorgo na área 

comum da Agrovila, quando há o período invernal. As imagens a seguir mostram a produção 

de alguns quintais em Palmares: 

 

Figura 04 – Atividades realizadas na Agrovila Palmares 
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Fonte: Acervo da pesquisa (2016), Quintais das beneficiadas com o Programa P1MC. 

 

 Em algumas residências, parte dessa produção é comercializada na feira semanal no 

centro de Apodi. A água utilizada para viabilizar a plantação é retirada das cisternas, que por 

sua vez, vem do poço localizado na comunidade. Com a existência do poço e das cisternas 

para armazenar água individualmente é possível realizar pequenos cultivos nas próprias resi-

dências das beneficiadas. 

 Na comunidade Bamburral verificou-se, sobretudo, a plantação do arroz vermelho, 

milho, sorgo e feijão durante o período de chuvas. Todavia, durante o período de secas pro-

longadas e inverno irregular, foi relatado pelo agricultor da referida comunidade a dificuldade 

em manter os cultivos “às vezes é só feijão e milho quando tinha inverno (...) olhe, isso aqui 

eu plantei esse milho aí perdeu e eu não tirei nem o que eu plantei, só tirei um feijãozinho lá 

para baixo porque feijão só basta ver as nuvens no céu já está carregando. Porque não cho-

veu”, relata o agricultor que possui a cisterna do Programa P1MC e a Tecnologia Barreiro-

Trincheira do P1+2.  

  Na comunidade Santa Cruz as atividades realizadas estão mais voltadas para a criação 

de animais de pequeno porte, cabras, ovelhas, bode, galinha e plantação de sequeiro, isto é, 

apenas no período de chuvas, de sorgo, milho e feijão. Conforme foi relatado pelos entrevis-

tados, o acesso à agua dá-se através do carro-pipa, destinada ao consumo humano e, aos agri-

cultores que possuem acesso a água da Barragem Santa Cruz, possuem pequenas culturas de 

hortaliças, este acesso se dá através da água que é liberada quando a comporta da Barragem 

está aberta. 

 

Propostas de Convivência com o Semiárido a partir da utilização das Tecnologias Soci-

ais implantadas pela ASA 

 

 Através do uso das cisternas de placa do P1MC, milhares de pessoas, agricultores, e 

demais pessoas que moram na zona rural no semiárido nordestino, passaram a ter ao lado da 
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residência um reservatório de água para suprir as necessidades vitais mais básicas, possibili-

tado a partir de uma Tecnologia simples de captação e armazenamento de águas pluviais. No 

primeiro momento, a proposta da ASA foi de oportunizar e universalizar o acesso à água a 

todas as pessoas que não tinham esse acesso. 

 Em 2007, após sete anos do surgimento do Programa P1MC, a ASA lança o P1+2 in-

tegrado com sete Tecnologias Sociais para, nesse momento, complementar o primeiro pro-

grama e oportunizar a manutenção de pequenas produções agrícolas, para o consumo da famí-

lia, bem como a criação de animais. 

 Para Gnadlinger et al (2007) o Programa P1+2 é um projeto de Convivência com o 

Semiárido, que pretende assegurar à população rural o acesso à terra e à água, tanto para con-

sumo da família e dos animais, como para produção de alimentos, ensinando-se a cuidar da 

terra de maneira sustentável.  Os autores sublinham três princípios básicos que ajudam a pro-

mover o desenvolvimento rural, conforme preceitos discutidos durante o Segundo Fórum 

Mundial da Água ocorrido na Holanda em 2000: o acesso à terra e à água, a sustentabilidade 

do sistema de produção e a democracia no processo de implementação e execução do progra-

ma. Em consonância com tais aspectos, o P1+2 objetiva promover a soberania e a segurança 

alimentar e nutricional das famílias agricultoras e fomentar a geração de emprego e renda para 

as mesmas. A estratégia para alcançar esses objetivos é justamente estimular a construção de 

processos participativos para o desenvolvimento rural do Semiárido brasileiro.  

 A implantação do Programa P1+2 destina-se àqueles que tenham sido contemplados 

com o P1MC - é preciso primeiramente ter a água para o consumo humano.  Em Apodi há um 

pequeno número de implantações do Programa P1+2 – aproximadamente 374 implantações – 

em comparação com o P1MC – este atualmente possui 2.664 unidades, e aquele ainda está em 

fase de seleção de comunidades e consequente implantação. Entre as comunidades estudadas, 

Bamburral é a única que possui implantações dos Programas P1MC e P1+2. 

 Os beneficiados pelo Programa P1+2 recebem, como parte do Programa, recursos para 

aquisição de animais para criação ou de insumos para cultivo de hortaliças, conforme relato 

do agricultor residente em Bamburral que possui a Tecnologia Social Cisterna-Enxurrada com 

capacidade de armazenar 52 mil litros de água: 

 

Pra ter a cisterna de 52 mil litros é preciso ter a primeira água e essa é água de pro-

dução além da cisterna a gente recebe também com a de 52 mil litros uma ajuda 

chamada caráter produtivo, é R$ 1.500,00 reais e você escolhe se quer aquisição de 

animal, hortaliça, aí no caso eu escolhi animais, eu escolhi ovelha, vai ser 6 ou 7. 

(Agricultor beneficiado, comunidade Bamburral, 2016). 
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 Juntamente com o recebimento da Tecnologia há também a construção de uma caixa 

d‟água para melhorar o manejo da água armazenada, a Figura 05 a seguir, mostra as Tecnolo-

gias Sociais do P1MC e P1+2 (Cisterna enxurrada). 

 

Figura 05 – Tecnologias do P1MC e P1+2 (Cisterna Enxurra-

da) respectivamente na Comunidade Bamburral 

 

 
Fonte: Acervo de pesquisa, Camila Targino (2016). 

 

 A agricultora de Bamburral beneficiada com a Tecnologia Social P1MC e um Barrei-

ro-Trincheira do P1+2 relata a importância desses dois programas: “nós temos o barreiro-

trincheira. Porque assim, meu marido queria o barreiro pela questão das abelhas e também 

para os animais também é muito bom para as abelhas e galinhas aí”. A existência de diferen-

tes Tecnologias amplia as possibilidades de atuação dos agricultores à medida que propicia a 

diversificação da produção com repercussões importantes para sua reprodução social.  Como 

relato o técnico da Coopervida: 
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A lógica é oportunizar o direito de escolha, então assim, se eu tenho raízes aqui na 

minha região e essas raízes, elas podem ser reforçadas na perspectiva de que eu te-

nho o direito de escolher isso, eu quero ficar aqui (...) aquelas pessoas que optaram 

por ficar tem condição de ter uma vida digna (Entrevista, Técnico da Coopervida, 

Fevereiro-2016). 

 

 O acesso à água como um mecanismo de permanência da população na zona rural foi 

um fator sublinhado reiteradas vezes nos relatos:  

 

Eu acho que ajudou ao pessoal a ficar mais né, se você tem uma melhoria na comu-

nidade né, já é uma coisa pra as pessoas quererem ficar na comunidade e água é uma 

coisa que nós dependemos muito da água e se você tá numa comunidade que é mui-

to difícil a água até pro consumo humano fica mais difícil as pessoas quererem ficar 

naquela comunidade, graças a Deus aqui, o pessoal gosta daqui (Agricultora benefi-

ciado, comunidade Bamburral, 2016). 

 

Em razão da estiagem que desde 2011 vem dificultando sobremaneira as condições de 

vida da população das regiões semiáridas, um conjunto de medidas estão sendo tomadas, 

complementarmente aos Programas P1MC e P1+2. O tópico a seguir tem por intuito eviden-

ciar quais são essas medidas.  

 

O uso de medidas para mitigar os efeitos das secas inseridas no contexto do paradigma 

da Convivência com o Semiárido 

  

 A implantação, gerenciamento e execução dos Programas P1MC e P1+2 no município 

de Apodi, está a cargo da Organização Não Governamental (ONG) Centro de Apoio ao De-

senvolvimento da Agricultura Familiar (Centro Terra Viva). De acordo com o Coordenador 

da ASA Potiguar e membro do Centro Terra Viva, esta surgiu: 

 

Com a proposta de justamente oferecer o que naquele momento não se tinha muito 

claro por parte do Estado que era a assessoria técnica, então ela surge como coopera-

tiva (...) o Centro Terra Viva deixa de ser cooperativa e passa a ser uma organização 

não governamental uma ONG, o Centro Terra Viva passou por esse viés (...). A Ter-

ra Viva tem sede aqui em Mossoró, mas escolheu também outros territórios como 

sendo de sua abrangência, sua área de atuação começou com trabalho aqui na região 

de Mossoró, na região do Apodi, Vale do Açu (Entrevista Coordenador da ASA Po-

tiguar, Março-2016). 

 

Os programas implantados pela ASA através da ONG Centro Terra Viva em Apodi 

vêm possibilitando a modificação no cotidiano de inúmeras pessoas beneficiadas com a me-

lhoria no acesso à água de qualidade para consumo humano, mas por outro lado, ainda há a 

necessidade da utilização de outros meios para obter o acesso à água durante os meses de esti-

agem, seja pelo tamanho da cisterna do P1MC considerado por alguns beneficiários, insufici-
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ente, ou até mesmo pelas poucas chuvas que veem ocorrendo há anos seguidos na região se-

miárida do Nordeste. 

 Nesse sentido, segundo estudo realizado por Carvalho (2013), ao analisar as secas que 

ocorreram nos anos de 2010, 2012-2013, percebeu-se que as iniciativas de atendimento às 

populações afetadas pelas secas continuaram constituindo objeto de reflexão, e segundo o 

autor: 

As pessoas afetadas pela Seca de 2010 ou pela Seca em 2012 foram atendidas se-

gundo procedimentos estabelecidos no “calor da hora”, ou seja, no curso mesmo da 

ocorrência daqueles anos de seca. É preciso considerar que não se preparam mais os 

Programas de Emergência de Seca, como acontecia à época da SUDENE. Depois de 

2001, com a extinção da SUDENE, o atendimento das populações afetadas pelas se-

cas passou a ser feito na ausência desse tipo de programa. Dali em diante, passaram 

a ser utilizados instrumentos prévios, como o Programa Bolsa Família, criado em 

2003, ou criando novas medidas, como as integrantes do Programa Bolsa Estiagem, 

de 2012 (CARVALHO, 2013, p.10). 

 

 Muito embora Carvalho (2013) observe que não há mais os Programas de Emergência 

da Seca, ações emergenciais ainda são praticadas, como foi verificado na zona rural de Apodi, 

em que várias comunidades ainda possuem o acesso à água através de carro-pipa. O autor 

ainda complementa, ressaltando a modificação percebida diante de períodos consecutivos de 

seca a partir da ampliação da rede de proteção social da qual o Programa P1MC é parte.  

De fato, relativamente, não houve falta de água para consumo humano, no campo ou 

nas cidades. Assim foi, graças à Rede de Infraestrutura Hídrica existente na Região, 

que esteve complementada por sistemas não convencionais de abastecimento de á-

gua, como os representados pelos carros-pipa e pelas cisternas de placa. Em 2010, a 

população também não chegou a invadir Prefeituras e armazéns, no interior, por 

conta da existência de uma Rede de Proteção Social, mais bem estruturada a partir 

de 2003. Além dos recursos das aposentadorias rurais, essa Rede Social passou a 

contar com recursos do Programa Bolsa Família. Foram iniciativas como as do Bol-

sa Família, do Programa um Milhão de Cisternas e do Programa Nacional da Agri-

cultura Familiar-Pronaf, além de outras menos gerais, que deram sustentação a essa 

Rede de Proteção Social (CARVALHO, 2013, p. 9). 

 

Significa dizer que o Programa de Cisternas faz parte desse conjunto de ações que vi-

sam melhorar as condições de vida da população na região semiárida e que só fazem sentido 

se pensadas complementarmente. As mudanças no meio rural propiciada pelo acesso à água 

que é facilitada pelo Programa P1MC, é percebida também por Andrade et al (2014) ao retra-

tar a situação de melhora em outra região do estado do Rio Grande do Norte, o Seridó:  

 

Algo que melhorou bastante a realidade das famílias na região foi o acesso à água, 

principalmente pela disseminação das cisternas, com o Programa “Um milhão de 

cisternas”. Essa fonte é bastante utilizada para o uso doméstico e apenas agora se i-

nicia a segunda fase do programa, com a construção de cisternas para a armazena-

gem de água que será utilizada na produção. Contudo, alguns agricultores, com re-

cursos próprios, construíram suas cisternas com a finalidade de irrigação, antes da 

implementação do programa (ANDRADE et al, 2014, p. 25). 
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Mas com a permanência da estiagem as ações de caráter emergencial continuam tendo 

seu papel. Conforme relatado por todos os beneficiados das comunidades de Bamburral e 

Santa Cruz, os mesmos recebem água de carro-pipa para consumo humano.“Agora quando 

chove pouco não da para encher tem que recorrer ao carro-pipa”. Tal fato foi apontado pe-

los beneficiados com certas ressalvas ao Programa P1MC, pois, deveria ser criado algum me-

canismo para que não houvesse mais a necessidade de recorrer à água proveniente de carro 

pipa, uma vez que, essa prática reproduz a troca de favores, condição característica da “indús-

tria das secas”. Conforme se observa no relato de uma agricultora de Bamburral: “acho que 

deveria ser maior investimento e também pra que as pessoas que tem cisternas não precisas-

sem de carro pipa, dessas coisas, não ficasse a mercê disso”. 

Nessa perspectiva, compreender a “indústria da seca” é antes de tudo, compreender 

como as relações de poder se desenvolveram no Nordeste e influenciaram ações estatais nos 

anos de grandes secas, assim de acordo com Carvalho (1985): 

 

A "indústria da seca" existe e continua sendo um formidável fermento dos crescen-

tes interesses conservadores da região. Sua condição básica de existência é dada pela 

criação de mecanismos que asseguram a destinação de um fluxo contínuo de capital, 

sob a forma dinheiro, para alimentar a execução de programas dados como capazes 

de solucionarem os problemas da seca, mas que se sabe de antemão não serem efi-

cazes. Os flagelados entram nos esquemas estratégicos das políticas antissecas, mais 

com elementos que legitimam a existência de um estado de calamidade pública, do 

que como beneficiários efetivos das medidas concebidas e postas em prática, em seu 

nome. A questão não é se há ou não seca. Esse fenômeno, como já salientamos em 

vários pontos deste trabalho, ocorre repetida e frequentemente no Nordeste. O pro-

blema consiste é em (saber) compreender na direção de que interesses a seca atua, a 

qual, como já vimos, é a das classes conservadoras. A pobreza (ou o seu estado) é 

um dado na sociedade nordestina, não sendo maior, nem menor, a que se observa e é 

enfrentada pelos pobres e os muito pobres do semiárido nordestino. A pobreza dos 

que vivem nessa zona é apenas diferente. O grave – e aqui é que está o significado 

de sua diferença específica – é que a seca contribui muito mais para agravar esse es-

tado de pobreza do que para gerá-la (CARVALHO, 1985, p. 451). 

 

Nesse sentido, Chacon (2007) compreende que por “indústria da seca”, denominaram-

se historicamente os desvios dos recursos públicos destinados ao socorro das vítimas da seca, 

segundo a autora, é a obtenção, de forma organizada, de benefícios de natureza econômica a 

partir de uma situação catastrófica, no caso a seca. Ao mesmo tempo, as políticas que poderi-

am surtir efeito positivo foram distorcidas, desviando-se de seus objetivos por falta de convic-

ção técnica ou política. 

O propósito da Declaração do Semiárido (1999) é justamente romper com estas práti-

cas através de políticas públicas que funcionem a longo prazo e não apenas nos períodos de 

secas, sobretudo, na perspectiva da convivência com o semiárido, conforme observa-se no 

trecho a seguir: 
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O semiárido que a Articulação está querendo construir é aquele em que os recursos 

seriam investidos nos anos “normais”, de maneira constante e planejada, em 

educação, água, terra, produção, informação... para que expressões como “frente de 

emergência”, “carro-pipa” e “indústria da seca” se tornem rapidamente obsoletas, de 

modo que nossos filhos pudessem trocá-las por outras, como “convivência”, 

“autonomia” e “justiça” (DECLARAÇÃO DO SEMIÁRIDO, 1999, p. 5). 

 

 Importante salientar que a distribuição de água potável por meio de carro pipa é reali-

zada pelo Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro - COTER
11

, como parte 

de um pacote de ações emergenciais. Esta ação é uma parceria do Ministério da Integração 

Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, com o Exército Brasileiro (OB-

SERVATÓRIO DA SECA, 2016). No município de Apodi, há cerca de 7 carros pipa reali-

zando a entrega da água potável (OBSERVATÓRIO DA SECA, 2016) nas comunidades e a 

água é armazenada nas cisternas do Programa P1MC, conforme visto nas comunidades de 

Bamburral e Santa Cruz. 

Como bem exposto, o nome do referido programa remete a “ações emergenciais” dire-

cionadas para a região semiárida do Nordeste brasileiro, onde demonstra ainda a importância 

desses programas emergenciais, muito embora, sabe-se que não resolverão o “problema da 

seca”, mas são ações que diminuem as consequências provocadas pela falta de chuva. O qua-

dro a seguir, apresenta uma síntese dos principais aspectos observados nas comunidades estu-

dadas:  

Quadro 02- Quadro comparativo entre as três comunidades estudadas em 2016 

Comunidade/ 

Aspectos observa-

dos 

 

Agrovila Palmares 
Comunidade Bam-

burral 

Comunidade Santa Cruz 

  

Criação das comu-

nidades e Agrovila 

 

Criada a partir de um Projeto 

Piloto entre Força Sindical e 

o Sindicato dos Metalúrgicos 

da Bélgica, com a doação de 

terra para as 30 famílias 

associadas a Associação 

Comunitária da Agrovila 

Foi criada a partir do 

povoamento da região 

por algumas famílias 

até obter a forma de 

comunidade que possui 

atualmente 

O sítio Santa Cruz, atual-

mente comunidade, foi 

criada a partir do povoa-

mento da região por pou-

cas famílias 

Programas con-

templados nas 

Comunidades e 

Agrovila 

Possui apenas o Programa 

P1MC 

Possui o Programa 

P1MC e P1+2  

Possui apenas o Programa 

P1MC 

                                                           
11

 Para mais informações a respeito dessas ações visitar sítio eletrônico do Comando de Operações Terrestres do 

Exercito Brasileiro: http://www.coter.eb.mil.br/index.php/acervo/2016-01-11-17-49-29 e endereço eletrônico do 

Observatório da Seca: http://www.brasil.gov.br/observatoriodaseca/operacao-carro-pipa.html. 
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Implantação dos 

Programas P1MC 

e P1+2 

É uma das comunidades a ser 

beneficiada com o P1MC 

mais recentemente, entre os 

anos de 2011e 2012 

É uma das comunida-

des que há mais tempo 

foi contemplada com o 

Programa P1MC no 

ano 2000 e o P1+2 em 

2007 e seguintes 

Há 3 tipos de Tecnolo-

gias Sociais do P1+2 

implantadas:  

1 Barragem subterrâ-

nea; 

6 Barreiro Trincheiras 

e 2 Cisternas calçadão 

 

É uma das comunidades 

que há mais tempo rece-

beu o Programa P1MC, 

não há implantações do 

P1+2 e situa-se próxima a 

Barragem Santa Cruz 

Organização/ 

Associação 

Possui Associação Comunitá-

ria desde 1998 e Grupo de 

Mulheres.  

Possui associação 

Comunitária desde 

1998.  

Possui Associação Comu-

nitária desde 1988, Grupo 

de Mulheres e Grupo de 

Jovens – este vinculado as 

Igrejas Evangélicas 

Atuação de proje-

tos sociais 

Projetos vinculado ao Centro 

Feminista 8 de Março – 

Quintais produtivos 

Não há atuação de 

nenhuma entidade 

desenvolvendo Proje-

tos 

Não há atuação de nenhu-

ma entidade desenvolven-

do Projetos  

Acesso à água an-

tes do P1MC 

Através de várias maneiras, 

poços, açudes, roladeiras etc 

Através de rio trans-

portando água por 

roladeira, cacimba, 

poços etc 

Açudes, transportando 

água por roladeira, lata 

d‟água etc 

Acesso à água 

atualmente 
Poço e cisternas do P1MC 

Poço e Cisternas do 

P1MC e P1+2 e Carro-

pipa 

Poço, Cisterna P1MC, 

Carro-pipa e Barragem 

Santa Cruz* 

Acompanhamento 

Técnico 

 
Centro Feminista 8 de Março 

Não há presença de 

assistência técnica 

Não há presença de assis-

tência técnica 

Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

*Conforme relatado pelos moradores entrevistados de Santa Cruz, o acesso que eles têm as águas provenientes 

da Barragem Santa Cruz é realizado por meio de uma comporta que está aberta, e essa água é utilizada nas ativi-

dades domésticas, a água para beber é proveniente do carro pipa que abastece as cisternas do P1MC. 

 

Considerações Finais  

 

 A proposta de convivência com o Semiárido, a partir da qual se organizou a ASA a-

brange um incontável número de ações, que funcionam por meio de uma grande rede de ato-

res sociais, envolvendo desde as organizações da base até o Estado. Uma das principais estra-

tégias dessa proposta é a implementação de tecnologias sociais, por meio de diferentes tipos 

de cisternas, para captação e armazenamento de águas pluviais com vistas ao consumo huma-

no e produção agrícola para autoconsumo envolvendo também o cultivo com espécimes nati-

vas da região semiárida.  À implantação dos Programas de Cisternas estão aliadas as forma-

ções, cursos realizados com as famílias beneficiadas que procuram promover a importância da 

participação cidadã na construção de políticas públicas e programas sociais melhores direcio-

nados à região semiárida, ajuda a promover a cidadania da qual Cordeiro (2013) se refere. 
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A ASA funciona através de uma grande rede articulada entre associações comunitá-

rias, sindicatos rurais, entidades da sociedade civil, ONGs, por conseguinte, segue um crono-

grama bem determinado, com representantes nos Fóruns municipais, Fóruns estaduais, até a 

chegar ao núcleo diretivo da ASA, que é a APM1C. Percebe-se então, como esta entidade 

política vem atuando, não mais a margem, mas ao lado do Estado, sendo capaz de promover 

mudanças relativamente rápidas no cotidiano de milhares de pessoas.  

A pesquisa demonstrou modificações importantes após a instalação das cisternas co-

mo: a organização da comunidade, para receber a Tecnologia a comunidade deveria antes ter 

associação comunitária e os beneficiados serem associados, o fato dessa exigência fez com 

que os moradores passassem a se interessar e a participar mais das discussões e engajamento 

político da comunidade, quem não era associado passou a ser para receber a tecnologia. 

O segundo fator de mudança relacionou-se à rotina das mulheres. Os relatos evidenci-

aram as dificuldades de obtenção da água para a realização das atividades diárias e como a 

chegada das cisternas veio a alterar essas condições, diminuindo a penosidade do trabalho 

feminino e permitindo que as horas livres fossem dedicadas à própria agricultura e à partici-

pação em  causas “políticas e sociais”.  

Não há dúvidas da importância de ser ter um reservatório de água próximo a residên-

cia, mas, deve-se olhar com certas ressalvas o fato de ter um abastecimento de água ainda por 

meio de carro-pipa, tal prática fez parte de um passado de ações emergenciais utilizadas na 

chamada indústria das secas que propiciara a chamada “troca de favores” entre as pessoas que 

beneficiavam e os beneficiados.  

Nesse contexto, para a continuidade do Programa P1MC e o não desvirtuamento do 

mesmo, outras ações deveriam ser pensadas e associadas para que antigas práticas não fossem 

reativadas, assim devem-se pensar outras maneiras de acesso á água ou mesmo a implantação 

de outras Tecnologias Sociais visando o reuso das águas pluviais captadas. 

O uso de Tecnologias Sociais indica que a apropriação dessas por parte das comunida-

des locais podem sugerir caminhos mais viáveis para a solução de problemas ou de sua mini-

mização.  Neste contexto, a pesquisa evidencia a importância da cooperação entre a sociedade 

civil e o Estado.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É certo que os Programas implantados pela ASA ao longo de 16 anos, desde o lança-

mento do P1MC nos anos 2000, em toda a região semiárida brasileira vêm contribuindo de 

maneira gradativa para o fortalecimento de instituições de base, os movimentos sociais articu-

lados em rede, a partir das associações comunitárias, bem como, propiciou uma clara mudan-

ça nas relações de poder e assistencialismo, e da própria ação estatal que durante muitos anos 

caracteriza o Nordeste brasileiro como uma mácula difícil de ser afastada. 

 São mudanças perceptíveis e concretas, através da organização da base em associações 

comunitárias, em que os próprios moradores são estimulados a ser organizarem para obter 

acesso as Tecnologias Sociais. Além do estimulo à organização, há também a participação 

dos beneficiados na construção da Tecnologia, através dos “mutirões”, bastante utilizada nos 

primeiros anos da implantação dos programas da ASA. 

 Em Apodi, local onde foi realizada a pesquisa, nas comunidades observadas – Agrovi-

la Palmares, Bamburral e Santa Cruz - evidenciou-se em todas, a atuação dos programas im-

plantados pela ASA, bem como, a organização em associações, participação dos e das mora-

doras em reuniões e um engajamento político por melhores condições de vida. 

Estas são características que apontam para o próprio processo de formação das comu-

nidades, participação ativa de vários movimentos sociais de base, bem como o Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, conforme vislumbrado também por outros autores, 

como Ponte (2012), Maia (2016), Pereira (2013), Diógenes et al (2015), Vieira (2013) ao rea-

lizarem pesquisas no âmbito do município de Apodi-RN. 

 Ao lado dos ganhos e melhorias na qualidade de vida dos beneficiados e para a socie-

dade em geral, a pesquisa empreendida, também vislumbrou importantes desafios a serem 

superados, tanto para a Articulação em si, como entidade política que depende ainda recursos 

advindos de doações e parcerias com o Governo Federal para a implantação das Tecnologias, 

bem como, os desafios a serem superados no próprio contexto do município de Apodi. 

 Dentre os desafios, assim definidos nessa pesquisa, evidencia-se o conflito socioambi-

ental – amplamente estudado em diversos trabalhos, por pesquisadores da Universidade Fede-

ral do Ceará, UERN, a partir da instalação do Projeto de Perímetro Irrigado Santa Cruz, que 

traz em si, a identidade de outro modelo de desenvolvimento para o campo o Agronegócio, e 

que difere da realidade de várias comunidades rurais em Apodi, onde há forte atividade da 

Agricultura de base familiar. 

 De outro modo, a ASA através da atuação em rede com as organizações de base, sin-

dicato de trabalhadores rurais, associações comunitárias, participação dos beneficiados na 
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própria construção das Tecnologias Sociais, foi e é capaz de despertar a esperança em melho-

res condições de vida no campo, pois a maneira de atuação une e traz aos beneficiados a cons-

tatação de que eles também são importantes e participam efetivamente na consolidação dos 

Programas. 
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Apêndice I 

Normas da Revista Estudos Sociedade e Agricultura 

 

Disponível em: 

 < http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/index > 

 

Diretrizes para Autores 

Os textos passam por uma apreciação preliminar, após a qual será devolvido para autor (a) 

com observações ou enviado diretamente para pareceristas externos/as. Essa revisão é uma 

avaliação inicial para constatar se o texto se enquadra nas diretrizes da revista. 

1. As submissões são avaliadas a partir dos critérios abaixo relacionados. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

2. A contribuição deve ser original, e não estar sendo avaliada para publicação por outra 

revista; 

São aceitos textos na forma de artigo, resenha ou comunicação de pesquisa. 

3. Os textos enviados deverão acompanhar de documento suplementar em forma de carta de 

apresentação, contendo as seguintes informações: título do artigo, nome completo do autor, 

filiação institucional, endereço postal, telefone e e-mail. 

4. O nome do autor não deverá aparecer no corpo do artigo, para assegurar o anonimato no 

processo de avaliação; 

5. Os originais serão submetidos à pelo menos dois consultores que emitirão pareceres sobre a 

pertinência de sua publicação. 

6. Os Editores poderão recusar o texto, antes mesmo de designar os avaliadores, quando as 

diretrizes detalhadas aqui não forem observadas. 

7. Os artigos deverão ter entre 20 e 25 laudas, as comunicações de pesquisa, 5 e as resenhas, 4 

laudas. 

8. Os textos devem ter página no formato A4, estar em formato do Microsoft Word (extensão 

DOC). Uso de fonte Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas e margens de 2,5 

cm em todos os lados. 

9. Cada lauda numerada deve conter cerca de 28 linhas digitadas em espaço 1,5. 

10. As referências bibliográficas devem estar na forma autor-data (CANDIDO, 2001, p.12) 

11. As notas de rodapé devem ser restritas ao mínimo. 

12. As imagens, quando for o caso, devem ser inseridas no corpo do texto no formato JPG 

(sem compactação) e ter resolução de 200 dpi. 

13. No início do texto deve constar o título, em letra minúscula, sem identificação de autoria. 

O nome do autor (a) também deve ser removido das PROPRIEDADES do arquivo. 

14. O artigo deve ter ainda: título em inglês, resumo, palavras-chave, abstract e key words. A 

resenha também deve conter o título em inglês. 

15. O autor (a) poderá indicar fonte/s de financiamento da pesquisa nas informações para os 

editores, no momento da submissão. 

16. A redação do texto deve obedecer ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008. 

17. Cabe ao autor (a) fazer a revisão ortográfica e gramatical do texto antes da submissão. 

18. As referências devem seguir as normas ABNT NBR 6023 e 10520. Alguns exemplos: 

19. Deve-se fazer uso de Op. cit., Idem, Ibidem... do modo como a ABNT convencionou. 

20. Uso de itálico somente no título principal da obra, não no subtítulo. 

21. As transcrições no texto de até três linhas devem estar encerradas entre aspas duplas. 

22. As transcrições no texto com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm 

da margem esquerda, sem aspas, com espaço entre linhas simples e com letra tamanho 11. 

23. O uso de itálico deverá se limitar aos estrangeirismos e aos títulos de obras. Não deverá 

ser utilizado negrito ou sublinhado no texto e nas notas. 

 

http://r1.ufrrj.br/esa/V2/ojs/index.php/esa/index
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24. As afirmações e conceitos emitidos em artigos assinados são de absoluta responsabilidade 

dos seus autores. 

25. Cada autor (a) poderá submeter ou manter em processo um texto por vez. 

Em caso de livro: COMERFORD, John C. Fazendo a luta. Sociabilidade, falas e rituais na 

construção de organizações camponesas. Rio de Janeiro: Relume-dumará, 1989. 

Em caso de capítulo de livro: ALIMONDA, Héctor. Uma introducción a la ecologia política 

latinoamericana. IN: GROSFOGEL, Ramón; HERNÁNDEZ, Roberto A. Lugares 

descoloniales. Espacios de intervención em las Americas. Bogotá: Editorial Pontifícia 

Universidad Javeriana, 2012, p. 59-94. 

Artigo de revista: PORTILHO, Fátima. Novos atores no mercado: movimentos sociais 

econômicos e consumidores politizados. Revista Política e Sociedade. Dossiê Sociologia 

Econômica. Vol. 8, n.15, 2009, p.199-224. 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

URLs para as referências foram informadas quando possível. 

O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não no 

final do documento na forma de anexos. 

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para 

Autores, na página Sobre a Revista. 

Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as instruções 

disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

Declaração de Direito Autoral 

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, 

com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que 

permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial 

nesta revista. 

Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição 

não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório 

institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial 

nesta revista. 

Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em 

repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o 

processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o 

impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre). 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 

terceiros. 

 

Normas da Revista Política & Sociedade: Revista de Sociologia Política  

 

Disponível em < https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica > 

Diretrizes para Autores 

1.  Quanto ao tipo de contribuição 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica
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Artigos inéditos (até 30 laudas de 30 linhas por 70 toques, ou aproximadamente 60.000 

caracteres, incluindo referências bibliográficas e notas). 

•     Ensaios bibliográficos (até 12 laudas de 30 linhas por 70 toques, ou 25.200 caracteres, 

incluindo referências bibliográficas e notas): resenhas críticas de apenas um livro ou de vários 

livros tratando de assuntos correlatos. 

•     Resenhas bibliográficas (até 6 laudas de 30 linhas por 70 toques, ou 6.300 caracteres): 

resenhas de livros com até 5 anos de publicação. 

2.  Quanto à avaliação para publicação 

•     A revista publica artigos em português, inglês e espanhol, aceitando submissão em 

francês, cuja publicação estará condicionada à possibilidade de tradução. 

Os originais de artigos, ensaios e resenhas submetidos à revista são lidos inicialmente pelos 

editores que, se considerar estarem de acordo com a política editorial da revista e cumprirem 

os requisitos acadêmicos indispensáveis, serão encaminhados para avaliação de pelo menos 

dois especialistas na área, garantindo o anonimato de autores e pareceristas. 

Na avaliação, os pareceristas deverão levar em conta o conteúdo, a relevância e a qualidade 

das contribuições, considerando redação, originalidade do texto, qualidade do argumento e da 

bibliografia,  pertinência e adequação da metodologia empregada. O resultado da avaliação 

pode ser a) aceitar, b) aceitar com revisões, c) reformular e reapresentar e d) recusar. Em 

casos de um parecer positivo e um negativo, o trabalho será submetido a um terceiro 

parecerista. Quando houver a necessidade de alterações referentes apenas a aspectos 

gramaticais, ortográficos e de ordem normativa, com vistas a manter a homogeneidade da 

publicação, os editores se dão o direito de fazer as modificações necessárias, respeitando o 

estilo do autor. 

3. Cada artigo deve estar acompanhado por um resumo contendo entre 100 e 150 palavras, em 

português e em inglês, com três a cinco palavras-chave. Os autores devem enviar seus dados 

profissionais (instituição, cargo, titulação, principais publicações), endereço para 

correspondência e e-mail. Estes dados devem aparecer em página à parte, contendo também o 

título do trabalho. 

4.  As notas devem vir no rodapé, não podendo consistir em simples referências 

bibliográficas. 

5.  As citações e as referências bibliográficas devem aparecer no corpo do texto com o 

seguinte formato: 

•     (sobrenome do autor/espaço, ano de publicação, página), conforme o exemplo: 

(WAGLEY, 1977, p. 160-162). 

6. As referências bibliográficas, em ordem alfabética, devem estar no final do trabalho e 

respeitar o formato que aparece nos seguintes exemplos (pede-se atenção à pontuação, 

espaços, negrito e uso de maiúscula): 

•   Livro: 

VEBLEN, T. A teoria da classe ociosa. São Paulo: Livraria Pioneira, 1965. 

•    Coletânea: 

LIPSET, S. M. (org.). Política e Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

•    Artigo em coletânea: 

WALLERSTEIN, I. Three Ideologies or One? The Pseudo-Battle of Modernity. In: 

TURNER, S. P. (org.). Social Theory & Sociology. The Classics and Beyond. Oxford: 

Blackwell, 1996. 

•    Artigo em periódico: 

PAIXÃO, A. L. A teoria geral da ação e a arte da controvérsia. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, São Paulo, v. 4, n. 11, p. 34-56, out.1989. 

•    Tese e dissertação acadêmicas: 

MIGUEL, S. M. Um olhar para dentro: o movimento feminista no Rio de Janeiro. 

Florianópolis. Dissertação (Mestrado em Sociologia Política). Universidade Federal de Santa 

Catarina, 1988. 
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Apêndice II 

Roteiro para as entrevistas semiestruturada para os beneficiados das Tecnologias Soci-

ais implantada pela ASA em Apodi-RN: 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente – PRODEMA 

MESTRADO, Subprograma UFRN 

Centro de Biociências, Natal-RN 

Mestranda: Camila Kayssa Targino Dutra 

Orientadora: Profa. Dra. Cimone Rozendo de Souza 

Pesquisa de Campo 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS  

Aspecto Pessoal 

1 – Nome completo 

2 – Idade 

3 – Estado civil 

4 – Profissão 

 

Aspecto Social 

5 – Tempo que está na comunidade? 

6 – Como se deu o processo de cadastramento? 

7 – Quantas TS possuem? 

8 – Quantas pessoas dependem da água da TS? 

9 – Quando ocorreu o recebimento da TS? 

10 – Quais os benefícios da TS? 

11 – Quais os aspectos negativos da TS? 

12 – O que se faz de manutenção e quem faz na TS? 

13 – Possui acesso a outros programas sociais? 

14 – Quais os usos com a água da TS? 

15 – Qual o tamanho da área que ocupa a TS? 

16 – A capacidade de armazenamento é suficiente? 

17 – A água é de boa qualidade? 

18 – Qual a área destinada para plantação? 

19 – É feito alguma plantação? 

20 – O que é plantado nessa área? 

21 – Possui criação de animais? 

22 – Se não for agricultor, trabalha em que? 

 

Aspecto Comunitário 

23 – A comunidade possui associação? 

24 – Se a resposta for positiva, a criação da associação foi antes ou após a implantação da 

TS? 

25 – Houve desistência de alguma família em receber a TS? 

26 – Houve alguma família que não quis receber a TS? 

27 – Depois do recebimento da TS, verificou-se a mantença dos beneficiados na 

comunidade/zona rural? 
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O roteiro a seguir, traz os questionamentos feitos ao Coordenador da ASA Potiguar e 

membro do Centro Terra Viva, ONG responsável pela execução e gerenciamento de recursos 

em Apodi, membro da Cooperativa COOPERVIDA em Mossoró, bem como o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi – STTRA: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente – PRODEMA 

MESTRADO, Subprograma UFRN 

Centro de Biociências, Natal-RN 

Mestranda: Camila Kayssa Targino Dutra 

Orientadora: Profa. Dra. Cimone Rozendo de Souza 

Pesquisa de Campo 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS  

1 – Qual seu nome completo? 

2 – Onde trabalha? 

3 – Qual função exerce? 

4 – Há quanto tempo trabalha no local? 

5 – Como foi formada a ASA e o P1MC? 

6 – Qual o papel da ASA nesse programa? 

7 – Quais os critérios de escolha das famílias? 

8 – Quantas comunidades são atendidas? 

9 – Quantas famílias? 

10 – Há quanto tempo são atendidas? 

11 – Houve desistência das famílias? 

12 – O programa se mostra eficaz? 

13 – Os beneficiados continuam residindo na zona rural? 

14 – Houve modificação da realidade dos beneficiados? 

15 – Em sua opinião, quais os pontos negativos do programa? 

16 – A partir disso, o que precisa ser melhorado? 

17 – Qual o papel da sociedade civil no P1MC? 
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Apêndice III 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente – PRODEMA 

MESTRADO, Subprograma UFRN 

Centro de Biociências, Natal-RN 

Mestranda: Camila Kayssa Targino Dutra 

Orientadora: Profa. Dra. Cimone Rozendo de Souza 

Pesquisa de Campo 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Caracterização Socioeconômica, cultural e histórica da Comunidade 

Nome da Comunidade: ___________________________ 

 

1. Identificação Pessoal 

1. Nome: _____________________________________________________________ 

2. Idade: __________________                3. Sexo: (  ) Masc.    (   ) Fem.  

4. Estado Civil: ____________________ 4. Profissão: _________________________ 

5. Escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental completo             (   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Médio completo                        (   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Superior completo                     (   ) Ensino Superior incompleto 

(   ) Pós-Graduação                                       (   ) Analfabeto 

(   ) Outro ___________________________________ 

6. Há quanto tempo mora na comunidade? 

 

2. Localização e população 

1. Em que município está localizado? 

2. Qual a distância para a sede do município? 

3. Quantas famílias residem na comunidade? 

4. Qual o percentual de pessoas por família?  

(  ) 0 a 4 pessoas    (  ) 4 a 6 pessoas    (   ) mais de 6 pessoas     

5. Qual a faixa etária? 

Recém nascidos _______________ 

Crianças _____________________ 

Adolescentes _________________ 

Jovens ______________________ 

Adultos _____________________ 

 

3. Caracterização Social e Econômica  

 Acesso à escola 

1. Existe alguma escola na comunidade? (   ) Sim        (   ) Não  

 

2. Qual o nível de ensino? (   ) Ensino Fundamental I    (   ) Ensino Fundamental II   

 (   ) Ensino Médio 

 

3. Em caso negativo, onde as pessoas da comunidade estudam? 

 

4. Qual a distância da escola para a comunidade? 

 

5. Como fazem para se deslocar até a escola? 

(    ) Carro próprio  (   ) Transporte escolar do município  (    ) Outros _______________    
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 Saúde 

1. Existe alguma Unidade de Atenção Básica – UBS na comunidade? 

 

(   ) Sim           (   ) Não  

 

2. Qual a frequência da assistência médica nessa UBS? 

(    ) Diária     (    ) Semanal    (    ) Quinzenal      (   ) Mensal  

 

3. Em caso negativo, como as pessoas da comunidade fazem para ir ao médico? 

 

4. Qual a distância dessa UBS para a comunidade 

 

5. A comunidade é acompanhada por algum agente de saúde?  

(   ) Sim           (   ) Não  

 

6. Com que frequência o/a agente de saúde visita a comunidade? 

(   ) Semanal       (   ) Quinzenal      (   ) Mensal      (   ) Outro _______________ 

 

 Religião 

1. Quais religiões existem na comunidade? 

 

2. Existe igreja na comunidade? 

(  ) Sim    (   ) Não  

 

3. Em caso positivo, há quantas igrejas na comunidade?  

 

4. Quais são essas igrejas? 

 

5. Em caso negativo, como as pessoas da comunidade fazem para frequentar a igreja? 

 

 Trabalho 

1. Em que as pessoas da comunidade trabalham? 

 (   ) Agricultura       (   ) Comércio        (   ) Serviços Públicos      (   ) Agronegócio     (   ) 

Turismo            (   ) Outros ______________  

 

2. A comunidade desenvolve algum projeto produtivo coletivo? Qual/is? 

 

3. A comunidade possui criação de animais? Qual/is? 

 

4. A comunidade desenvolve atividades como o cultivo de hortaliças ou fruticultura? 

Qual/is? 

 

5. É realizado algum tipo de extrativismo na comunidade? Qual/is? 

 

6. É desenvolvido algum tipo de produção nos lotes coletivos? Qual/is? 

(   ) Frutas    (  ) Cereais  (   ) Ração  (   ) Outros_____________ 

 

9. A produção é orgânica ou utilizam agrotóxicos?  

 

10. Qual a principal fonte de renda da comunidade? 
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 Comércio  

1. Como fazem para comercializar a produção da comunidade? 

 

2. As pessoas da comunidades participam de feiras comunitárias para comercializar sua pro-

dução? 

 

3. As pessoas da comunidades participam de alguma cooperativa? Qual/is? 

 

4. Existe comércio na comunidade? Quantos? 

 

5. Em caso negativo, onde fazem as suas compras? 

 

 Assistência Técnica   

1. A comunidade possui assistência técnica? 

(  )  Sim              (  ) Não   

2. Qual entidade/organização presta os serviços de assistência técnica? 

 

3. Com que frequência essa entidade/organização visita a comunidade? 

 

 Acesso a crédito 

1. Já acessou algum tipo de crédito? Qual/is? 

 

2. Pretende acessar? Qual/is? 

 

 

 Fontes de abastecimento de água  

1. Qual/is a/s fonte/s de abastecimento de água utilizada/s pela comunidade?  

(   ) Poço        (   ) Carro pipa        (   ) Cisterna         (   ) Açude           (  ) Barreiro   (   ) Sis-

tema de saneamento          (   ) Outros ____________ 

 

2. Qual a qualidade dessa água? 

       (   ) Potável          (  ) Salobra        (  ) Imprópria para consumo   

 

3. Existe poço artesiano na comunidade? 

 

4. De que forma é realizada a manutenção desse poço? 

 

5. Como a comunidade se organizar para pagar a conta de energia elétrica utilizada pelo 

poço? 

 

 Saneamento Básico 

1. A comunidade possui sistema de saneamento? 

(   ) Sim          (   )  Não  

 

2. Como é realizado o descarte dos dejetos humanos? 

       (   ) Fossa        (   ) Céu aberto       (   ) Outros____________ 

 

3. É realizada a coleta de lixo na comunidade?  

(   ) Sim             (   ) Não   
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4. Em caso positivo, com que frequência e realizada a coleta de lixo? 

 

4. Caso não haja coleta de lixo, quais são as formas utilizadas pela comunidade para des-

cartar o lixo produzido?  

(   )  Enterrado     (   ) Queimando    (   ) A céu aberto     (   ) Outros _____________ 

 

 Moradia 

1. Qual o material utilizado na construção das residências?  

(   ) Alvenaria    (   ) Taipa     (   ) Outros _______________ 

 

2. Em que condições se encontram atualmente as residências?   

(   ) Precária       (   ) Boa       (   ) Ótima  

 

3. Já tentou se cadastrar em algum programa de reforma habitacional? Qual/is? 

        (   ) Sim              (   ) Não  

 

 Via de acesso à comunidade e aos lotes  

1. Em que estado se encontram as vias de acesso à comunidade?  

 

2. Precisa passar piçarra? 

 

3. Com relação aos lotes, como é realizado o acesso?  

 

 Organização social  

1. Existe Associação na comunidade?  

(   ) Sim           (   ) Não 

2. Em caso positivo, há quanto tempo ela existe? 

 

3. Existe grupo de mulheres na comunidade? Há quanto tempo ele existe? 

 

4. Em caso positivo, quantas mulheres participam?  

 

5. Que atividades são desenvolvidas? 

 

6. Existe grupo de jovens na comunidade? Há quanto tempo ele existe? 

 

7. Em caso positivo, quantos/as jovens participam?  

8. Que atividades são desenvolvidas? 

 

9. Existe grupo de idosos na comunidade? Há quanto tempo ele existe? 

 

10. Em caso positivo, quantos/as idosos/as participam?  

 

11. Que atividades são desenvolvidas? 

 

12. As pessoas da comunidade são sindicalizadas ao Sindicato dos Trabalhadores e Traba-

lhadoras Rurais de Apodi?  

 

 Lazer e Cultura 

1. Qual o principal lazer da comunidade? 
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2. Existe alguma festa tradicional da comunidade? Qual/is? 

 

3. A comunidade desenvolve algum tipo de cultura tradicional? Qual/is? 

 

 Segurança Pública 

1. Como é a segurança em sua comunidade? 

 

4. Caracterização Espacial 

1. Existe floresta nas proximidades da comunidade? 

     (   ) Sim       (   ) Não 

2. Existe Área de Preservação Ambiental – APA?  

     (   ) Sim       (   ) Não 

3. Existe Área de Preservação Permanente – APP? 

     (   ) Sim       (   ) Não 

4. Quais recursos naturais são encontrados na comunidade? 

    (   ) Água    (   ) Animais Silvestres   (   ) Plantas Medicinais  (   ) Outros ______________ 

5. Como é a relação da comunidade com os recursos naturais? 

 

6. Realizam algum tipo de queimada? 

  (   ) Sim          (   ) Não  

7. Realizam algum tipo de desmatamento? 

  (   ) Sim          (   ) Não 

5. Relação Fundiária  

1. Como foi o processo de aquisição do título de propriedade da comunidade? 

    (   ) Reforma Agrária   (   ) Crédito Fundiário  (   ) Doação   (   ) Outro _______________ 

2. Houve algum tipo de ocupação ou manifestação social para pressionar o Estado? 

   (   ) Sim       (   ) Não  

3. Como foi o processo de organização? 

 

4. Em nome de quem é o título de propriedade? 

  (   ) Homem    (   ) Mulher    (   ) Associação   (   ) Outro _______________ 

5. Como é a dividida a comunidade? 

 

6. Como é exercida a posse? 

 


