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RESUMO: O objetivo deste artigo foi salientar a crescente procura por fontes de água, no caso 

específico dos poços artesianos, observando os rebatimentos dos múltiplos usos e apropriações das 

águas subterrâneas no município de Moita Bonita. Desse modo, compreender as diferentes realidades 

das comunidades que usufruem dessas águas foi importante para revelar as condições e necessidades 

por parte de sujeitos que vivem no campo, enquanto meio de vida. Com base em leituras de pesquisas, 

artigos e dados fornecidos eletronicamente, além de trabalhos de campo, verificou-se que o Estado 

não disponibiliza um suporte para auxiliar a vida desses trabalhadores camponeses no município 

supracitado, haja vista os desdobramentos dessa ausência de políticas públicas, bem como as demais 

orientações técnicas para estas famílias redefinem as formas de vivência no campo e o trato com a 

água como bem precioso para com estes. Mesmo que há a presença de leis (ANA), as mesmas não 

são seguidas a ponto, fazendo com que haja um ciclo dependente das comunidades para com estas 

águas. Portanto, outro ponto a ser destacado é que além de favorecer o possível desenvolvimento de 

famílias do município, as águas desses poços também servem para abastecer em tempos de seca as 

unidades residenciais. 
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INTRODUÇÃO:  

A visibilidade e o consumo das águas subterrâneas aumentaram nos últimos anos, 

principalmente devido à falta de água superficial (advindo do período de longa estiagem) tanto em 

qualidade quanto em quantidade. No município de Moita Bonita essa realidade não é diferente, já que 

o quantitativo de perfuração de poços artesianos aumentou exponencialmente nos últimos anos. Como 

aponta Kauffmann (2004): 

Atualmente, principalmente a partir das últimas décadas, não mais se entende o 

planejamento urbano de forma dissociada das questões ambientais, inclusive de 

recursos hídricos, convergindo-se esforços de diversas áreas do conhecimento 

na busca do desenvolvimento urbano sustentável. No que se refere à legislação, 

por exemplo, desde a década de 80, várias iniciativas nos níveis federal, estadual 

e municipal têm procurado contemplar na lei questões como a preservação 

ambiental,(...) (KAUFFMANN, 2004) 

Desta forma, o presente trabalho promove uma visão sobre a questão dos múltiplos usos das águas 

dos poços, observando também se existe um controle em relação ao cumprimento das legislações 

existentes e se possível orientar a população para adotar medidas que possam melhorar cada vez 

mais o cotidiano dos cidadãos envolvidos, salientando também para as licenças necessárias para a 

perfuração dos poços. 
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MATERIAIS E MÉTODOS:  

O trabalho foi realizado através de análises de dados quantitativos nas informações oriundas 

do SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL e um referêncial teórico para servir de embasamento à 

temática abordada, além de serem realizados trabalhos de campo para as localidades. Para reforçar o 

que pretende-se abordar, utilizou-se questionários visando a comprovação do que foi visto em teoria. 

Por fim, foi construido mapas e gráficos para se ter uma gama de exemplos, além de ter sido realizada  

uma revisão bibliográfica das referências e das legislações, como a Lei das Águas existente e sobre a 

fisiologia da paisagem existente em cada localidade visitada.    

 

RESULTADOS E DISCURSÕES: 

De acordo com Silva “devido à degradação da qualidade das águas superficiais e ao 

incremento da demanda, aliados ao insuficiente abastecimento de serviços de saneamento, o 

aproveitamento das águas subterrâneas tem aumentado muito nos últimos 20 anos (SILVA, 2003, 

p.22)”. Partindo dessa premissa, apreende-se que há uma crescente necessidade da água por parte da 

sociedade, tendo em vista suas múltiplas utilidades para a reprodução social. 

Em outros momentos, visitamos os povoados alvos da nossa pesquisa, Figueiras e Arisco, e 

podemos observar que devido às diferentes formações geológicas a disponibilidade e a presença do 

bem natural, a água, se dá em diferentes quantidades. 

 

 
Figura 1:Localização dos poços tubulares em Moita Bonita. Fonte: SEMARH. Organização: 

ALMEIDA. José Vinicius. 2019 

 

 

Para reforçar o que previamente estava explicito, foi construído e aplicado questionários com 

os moradores da localidade para se ter uma maior comprovação do que ocorre nas localidades. Desta 

forma, o que fica evidente é que as águas utilizadas estão voltadas com maior ênfase para o consumo 

doméstico e para a irrigação de batata doce, de onde algumas famílias alegaram que provém a maior 
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parte da sua renda mensal, além disso, pode-se também observar que as propriedades não são 

concentradas ocasionando um maior povoamento na zonas visitadas. Numa possível hipótese, os 

moradores responderam que a água em alguns pontos serve tanto para o abastecimento doméstico 

(uso dentro de casa para fazer comidas, lavar roupas, etc) quanto para o abastecimento animal e 

irrigação de plantações (desta forma alguns locais utilizam tanto para a pecuária quanto para a 

policultura de alimentos para a subsistência e para o pequeno comércio em feiras livres). 

No primeiro ponto de parada, o povoado Figueiras, pode-se perceber que a uma maior 

presença de água, devido aos solos serem mais arenosos e com uma maior facilidade de infiltração 

das mesmas (sejam elas águas de chuvas ou as que escorrem dos terrenos circunvizinhos), além disso, 

pode-se perceber com o auxílio de um mapa geológico do município que na região do povoado 

Figueiras há a possibilidade da existência de aquíferos porosos, já que os solos apresentam 

características de solos arenosos e com rochas menos resistentes, fazendo com que seja possível a 

infiltração das águas. O segundo povoado visitado (Arisco), onde se teve um diálogo entre os 

pesquisadores e os moradores da localidade, evidenciou que diferente do povoado Figueiras, os 

residentes daquela localidade utilizam das águas presentes para o consumo doméstico sem que haja 

grandes interesses em plantações como na localidade supracitada. Ademais, a menor presença de 

águas subterrâneas se dá a partir do entendimento de que na segunda localidade as formações de solos 

são de características menos friáveis que o local anterior, fazendo com que as águas que escoam 

tenham uma maior dificuldade de infiltrarem. No mais, fica claro que por mais que sejam moradores 

de zonas rurais num mesmo município, a maneira de vida de cada localidade é única e interfere 

diretamente na vivencia entre os seres que ali residem e procuram se reproduzir.  

 

CONCLUSÕES:  

Como considerar a realidade das famílias que usufruem dos poços artesianos, compreendendo 

a não participação do Estado?  

Entendendo que o Estado deveria agir em prol das comunidades fazendo com que haja uma 

promoção de assistências aos mesmos, com um maior controle e maior fiscalização acerca das 

possíveis contaminações das águas que rebatem na vida dos sujeitos envolvidos. 

Desta maneira, os resultados obtidos através de entrevistas e questionários aplicados 

informaram que a existência de poços artesianos no município de Moita Bonita vai além dos dados 

disponibilizados pela SEMARH. Além disso, outro ponto a ser destacado é que além de favorecer o 

possível desenvolvimento das famílias do mesmo município, as águas desses poços também servem 

para abastecer em tempos de seca as unidades residenciais, pelo qual um grande quantitativo de 

pessoas estão inseridos. 

 Contudo, torna-se nítido os múltiplos usos supracitados anteriormente visto que, as águas 

deixam de ter finalidade única e passam a desempenhar papéis distintos em meio a vida dos 

trabalhadores camponeses, fazendo com que as águas se tornem uma fonte primordial para a 

reprodução social, indo além da questão de renda familiar à necessidade de sobrevivência. 
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