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RESUMO: Em localidades nordestinas brasileiras, as chuvas se constituem em regulador 
econômico, com as estações do ano distinguidas pelo ciclo sazonal da pluviometria, 
evidenciando dois períodos distintos: o seco e o úmido. Há consequências de ordem natural, 
social e econômica, em que pese resultar da combinação de fatores extraídos da natureza. 
Trata-se de fenômeno recorrente por muitos anos, estudado e avaliado por campos diversos do 
saber, resultando em implantação de inovações tecnológicas ou Tecnologias Sociais (TS), das 
mais diversas ordens. O presente trabalho tem por objetivo analisar a funcionalidade das 
Tecnologias Sociais implantadas no sertão sergipano. Os procedimentos metodológicos para a 
realização da pesquisa seguirão as seguintes etapas: levantamento bibliográfico, trabalho de 
campo, pesquisa de dados e informações estatísticas e de registro oficial das tecnologias 
sociais, interpretação e discussão dos resultados analisados. A implantação das TS para 
convivência no semiárido deve subsidiar a sustentabilidade ambiental no semiárido sergipano, 
visto que dentre as funções estão o acesso á água para beber, produção de alimentos, manejo 
de fontes de energia renovável e usos múltiplos, sendo que a Tecnologia Social mais utilizada 
pelo sertanejo é a cisterna de placa. 
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INTRODUÇÃO 

 Desde a formação dos primeiros grupos humanos, o homem desenvolve suas habilidades 
no intuito de solucionar problemas. Geralmente esses problemas, são acometidos por um fator 
de ordem ambiental, social e econômico. 
 No nordeste do Brasil, a chuva se constitui como um regulador térmico. Responsável por 
atribuir períodos chuvosos e de estiagem. A região nordeste tem como principal característica a 
semiaridez que se configura como componente climático relativo à pluviometria. Apresenta-se 
como uma região de caatingas hiperxerófitas, como área de escassez de recursos hídricos, 
representada por rios temporários na quase totalidade e onde encontram-se solos salinos e 
inadequados. 
 Assim, diante do tal problema algumas inovações tecnológicas vêm sendo implementadas para 
o sertanejo conviver com a seca. As Tecnologias Sociais é um conjunto de técnicas e 
metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou  aplicadas na interação  com a população e 
apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de 
vida (ITS, 2004: 26). 

 A tecnologia social é uma fonte de inovação tecnológica que irá trazer ao campo da 
Economia Solidária possibilidades de crescimento de sua ideia (GONZAGA, 2016). Nesse 
sentido, o objetivo do trabalho é analisar a funcionalidade das Tecnologias Sociais implantadas 
no semiárido sergipano. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
          Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho exploratório, com abordagem qualitativa e 
quantitativa. Segundo Gil (2009), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e 
uma de suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados. A pesquisa exploratória tem por finalidade ampliar o conhecimento a respeito 
de determinado fenômeno, explorando uma determinada realidade (GIL, 2009). 
 Para realização da pesquisa e alcance dos objetivos, também seguiram algumas etapas, 
procedidas da seguinte forma: Etapa 1 – Levantamento bibliográfico; Etapa 2 - Coleta do 
material em campo; Etapa 3 – Análises dos dados e elaboração dos quadros e Etapa 4 – 
Interpretação e discussão dos resultados analisados. 
 
 

 
Figura 1. Área de estudo – sertão sergipano. 
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        A região do Estado de Sergipe inserida no semiárido do Nordeste brasileiro abrange cerca 
de 50% de sua área territorial total, totalizando aproximadamente 11 mil km2 , sendo composta 
por 28 municípios localizados na faixa noroeste-sudoeste do Estado. Dentre os municípios desta 
região, destacam-se Tobias Barreto, Simão Dias, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Poço 
Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora das Dores, que apresentam populações acima de 20 
mil habitantes (Sergipe, 2004). 
 As variáveis utilizadas para identificação da seca no Estado de Sergipe foram à 
precipitação e temperatura, a qual esses dados foram extraídos do Instituto Nacional de 
Meteorologia -  INMET, e organizados no excel para construir quais seriam os municípios 
afetados pela seca no Estado de Sergipe, além de documentos disponibilizados pela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em Sergipe. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
           Dentre os problemas encontrados referente à seca nos municípios sergipano (quadro 1), 
os municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu, Nossa 
Senhora de Lurdes, Canhoba,  Amparo do São Francisco, Telha e Propriá são os municípios que 
mais possuem a presença de recursos hídricos, em virtude dos mesmos fazerem parte da região 
do Baixo São Francisco, cuja a sua principal característica ser banhado pelo rio São Francisco, 
sendo um importante fator para conviver com uma região de deficiência hídrica. 
    Os municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo e Porto da Folha, mesmo 
sendo banhado pelo rio São Francisco, são os municípios que mais necessitam de inovações 
tecnológicas para convivência com o semiárido, pois além de fazerem parte da mesorregião do 
sertão, possuem temperaturas elevadas, além de serem os maiores municípios afetados pela 
seca no Estado de Sergipe seguido de Tobias Barreto. 
    As comunidades que não possuem água encanada e que estão nas áreas afetadas pela 
seca, possuem como principal alternativa o abastecimento através de caminhões pipas, cuja 
água é armazenada nas cisternas de placas. 

Assim, a ausência de planejamento no setor de políticas públicas, aliada à falta de 
racionalidade e de conservação no uso da água e as elevadas temperaturas são fatores que 
contribuíram para uma crescente escassez do recurso, motivada pela indisponibilidade de água, 
causada tanto pelo seu desperdício, quanto por sua degradação, afetando seus aspectos 
qualitativos e quantitativos.  
 
 

Ordem Município Estado Área População 
1 Amparo de 

São 
Francisco 

SE 39,76 2.181 

2 Aquidabã SE 370,17 18.220 
3 Canhoba SE 165,83 3.966 
4 Canindé de 

São 
Francisco 

SE 908,17 17.739 

5 Carira SE 634,6 17.734 
6 Cedro de São 

João 
SE 73,01 5.376 

7 Cumbe SE 131,42 3.643 
8 Feira Nova SE 189,25 5.062 
9 Frei Paulo SE 406,78 11.962 

10 Gararu SE 640,45 11.364 
11 Gracho 

Cardoso 
SE 236,22 5.516 

12 Itabi SE 202,88 5.160 
13 Macambira SE 137,42 5.803 
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14 Monte Alegre 
de Sergipe 

SE 418,52 11.550 

15 Nossa 
Senhora 

Aparecida 

SE 347,05 8.282 

16 Nossa 
Senhora da 

Glória 

SE 745,4 26.822 

17 Nossa 
Senhora das 

Dores 

SE 482,56 22.129 

18 Nossa 
Senhora de 

Lourdes 

SE 80,58 6.021 

19 Pedra Mole SE 79,02 2.626 
20 Pinhão SE 152,66 5.195 
21 Poço 

Redondo 
SE 1219,95 25.987 

22 Poço Verde SE 380,65 19.936 
23 Porto da 

Folha 
SE 895,12 25.427 

24 Propriá SE 95,52 27.292 
25 Ribeirópolis SE 262,95 15.425 
26 São Miguel do 

Aleixo 
SE 143,26 3.441 

27 Simão Dias SE 560,82 36.795 
28 Telha SE 56,51 2.636 
29 Tobias 

Barreto 
SE 1119,11 43.109 

Área Total  11.175,64 População 
Total 

396.399  

Quadro 1. Municípios atingidos pela seca em Sergipe. 
 
         A captação, o armazenamento e a distribuição da água são procedimentos adotados que 
venham a garantir a convivência do sertanejo com o semiárido. Algumas alternativas de combate 
à seca foram implantadas como políticas públicas, sendo as mais importantes de acordo com a 
sua funcionalidade, conforme mostra o quadro 2. 
 

Tecnologia Social Função 
Cisterna de Placa (domiciliar) Acesso a água de beber 
Desvio automático Acesso a água de beber 
Dessalinizador Acesso a água de beber 
Cisterna de Calçadão Produção de alimentos 
Canteiro econômico Produção de alimentos 
Cisterna de enxurada Produção de alimentos 
Ecofogão Manejo de fontes de energia 

renovável 
Biodigestor Manejo de fontes de energia 

renovável 
Poço Cacimbão Usos múltiplos 
Tanque de Pedra (lanjedo) Usos múltiplos 
Recuperação de Nascentes Usos múltiplos 
Barragens Subterrâneas Usos múltiplos 
Plantação de Palma Usos múltiplos 
Barreiro Trincheira (tanque) Usos múltiplos 

Quadro 2. Funcionalidades das Tecnologias Sociais implantadas no semiárido sergipano. 
 
          Dentre as funções básicas, percebe-se que as Tecnologias Sociais estão acopladas em 
três grupos, sendo eles: acesso a água de beber, produção de alimentos e usos múltiplos, cujo 
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este ultima contempla a dessedentação de animais, produção de alimentos e ração animal e por 
fim a conservação da natureza. 

Considerando a seca como um desastre natural no contexto climático, as principais 
tecnologias sociais implantadas no semiárido sergipano são: Cisterna de Placa, Cisterna de 
Calçadão, Poço Cacimbão e Plantação de Palma. 

A ausência de planejamento no setor, aliada à falta de racionalidade e de conservação no 
uso da água, implementaram uma crescente escassez do recurso, motivada pela 
indisponibilidade de água, causada tanto pelo seu desperdício, quanto por sua degradação, 
afetando seus aspectos qualitativos e quantitativos. 

CONCLUSÕES 
1. A seca é um fenômeno climatológico relacionado à redução da precipitação hídrica; 
2. 29 municípios no Estado de Sergipe são afetados pela seca; 
3. Inovações Tecnológicas surgem como alternativa para convivência do semiárido 

sergipano; 
4. A principal Tecnologia Social utilizada no semiárido sergipano é a cisterna de placa ou 

cisterna domiciliar que tem como principal função o acesso à água para beber ; 
5. Nos municípios afetados pela seca tem-se conhecimento de ações públicas para 

convivência com o semiárido, mas não há registro de avaliação da implantação das 
Tecnologias Sociais; 

6. As Tecnologias Sociais surgem para atender a suprir ou amenizar as necessidades das 
famílias, visto que existe pouca quantidade de chuva na região.  
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