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Resumo – O Semiárido é caracterizado por longos períodos de estiagem, com irregularidade das 
chuvas no tempo e no espaço, sendo o acesso à agua é um fator limitante para manutenção da vida 
neste território. Por meio da política pública do Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), que visa 
atender as vulnerabilidades hídricas no Semiárido, foram implantadas as Tecnologias Sociais 
Hídricas (TSH). Esse trabalho apresenta as tecnologias sociais de gestão hídrica identificadas no 
território da região do Cariri, estado do Ceará. O delineamento metodológico da pesquisa contempla 
a uma pesquisa quantitativa realizada junto à ONG Associação Cristã de Base (ACB), seguida de 
uma coleta de dados nas comunidades rurais que se utilizam das TSH. A viabilidade técnica efetiva 
de atendimento da demanda de água para consumo humano a partir da captação de água de chuva em 
cisterna, comprovadas na pesquisa, tornam as TSH um instrumento para o gerenciamento dos 
recursos hídricos no semiárido. Como resultado a pesquisa observou que as famílias beneficiadas 
declararam ser satisfatório o desempenho do (P1+2), e são unanimes em assumir o referido programa 
como provedor de melhorias de qualidade de vida.  
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THE EXPERIENCE OF SOCIAL WATER TECHNOLOGIES AS 
INTRUMENT FOR THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN THE 

SEMIARID 
 

Abstract – The Semiarid is characterized by long periods of drought, with irregularity of rainfall in 
time and space, being the access to water is a limiting factor for maintaining life in this territory. 
Through the public policy of the A Two-Water Land Program (P1 + 2), which seeks to address water 
vulnerabilities in the Semiarid region, the Water Social Technologies (WST) were implemented. This 
work presents the social technologies of water management identified in the territory of the region of 
Cariri, state of Ceará. The methodological delineation of the research contemplates a quantitative 
documentary research carried out with the ONG Base Christian Association (ACB), followed by for 
data collection in the rural communities that use this type of social technology. The effective technical 
feasibility of meeting the demand of water for human consumption from the rainwater harvesting in 
cistern, proven in the research, make the TSH an instrument for the management of the water 
resources in the semiarid. As results of the research, it was observed that the beneficiary families 
declared that P1 + 2 performance was satisfactory and were unanimous in assuming the said program 
as a provider of quality of life improvements.  
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INTRODUÇÃO 

O Semiárido brasileiro possui uma área de 980.133,079 km², onde vivem cerca de 22.598.318 
habitantes (MEDEIROS et al., 2012). Desse contingente, metade vive em áreas rurais. O semiárido 
localiza-se na região intertropical, caracteriza-se por clima quente, umidade relativa do ar elevada, 
distribuição irregular da pluviometria, tanto temporal quanto espacial e alternância entre anos secos 
e chuvosos; taxa de evaporação muito elevada; embasamento geológico basicamente cristalino, com 
solos rasos, alto coeficiente de escoamento superficial e cobertura vegetal espessa de caatinga 
(SILVA, 2006; CIRILO et al., 2007; MALVEZZI, 2007). É uma região que apresenta períodos de 
elevada escassez hídrica, e o baixo aproveitamento das águas da chuva contribui com esse cenário de 
insuficiência hídrica na região. Desde tempos imemoráveis o homem do semiárido brasileiro tem 
convivido a “duras penas” em virtude da escassez hídrica. Dessa forma, tornou-se indispensável a 
gestão dos recursos hídricos para prover disponibilidade de água e melhoria de vida.  

Para Cavalcante (2011), a proposta de convivência com o semiárido representa um caráter 
propositivo para o enfrentamento das questões econômicas e socioambientais. Segundo a Rede de 
Tecnologia Social - RTS (2010) podem ser compreendidas como Tecnologia Social, produtos, 
técnicas ou metodologias com possibilidade de replicação, desenvolvidas e/ou aplicadas em interação 
com uma comunidade, que representam soluções de transformação social mediante o uso sustentável 
de recursos locais. A Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) surge com outra política, a de 
convivência com o meio, desenvolvendo tecnologias sociais de captação e armazenamento de água 
para consumo e produção de alimentos, que possibilitem soberania e segurança hídrica e alimentar, 
considerando os seus aspectos ecológicos e sociais (ASA, 2009).  

Para que a convivência com o semiárido seja sustentável do ponto de vista econômico, as 
tecnologias propostas têm que ser de baixo custo e de replicação fácil pelas famílias agricultoras da 
região. Para que seja sustentável do ponto de vista ambiental, essas tecnologias devem ser respeitosas 
do meio ambiente. Finalmente, para que haja convivência socialmente sustentável, essas mesmas 
tecnologias devem ser frutos de um processo pedagógico e político que aproveite o saber das famílias 
produtoras e dialogue com elas, permitindo-lhes apropriarem-se do mesmo e difundi-lo de forma 
autônoma, dispensando aos poucos a presença de mediadores. Portanto, fica claro que os aspectos 
organizativos e educativos estão intimamente interligados com os aspectos tecnológicos (DUQUE, 
2008). 

Nesse contexto a ASA Brasil – é uma rede que defende, propaga e põe em prática, inclusive 
através de políticas públicas, o projeto político da convivência com o Semiárido, empenhou-se na 
elaboração de um programa de construção e divulgação de cisternas que veio a adotar a sigla P1MC 
(Programa de Formação e Mobilização para a Convivência com o Semiárido: um Milhão de Cisternas 
Rurais). Na continuidade do P1MC, foi criado o P1+2 (Uma terra e duas águas), que considera a 
“quebra do monopólio de acesso a terra”, conforme a Declaração do Semiárido, e encara o desafio de 
complementar a cisterna “com água para beber e cozinhar” com outras formas de estocar e manejar 
a água, desta vez para produzir: agricultura e dessedentação animal. 

Mesmo com os avanços como as tecnologias sociais na agenda dos governos, das empresas, 
dos centros de pesquisa e desenvolvimentos sociais, percebem-se desafios como melhorias na 
sistematização e disseminação das experiências, no aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e 
participação social, na readequação e reaplicação das tecnologias sociais, na valorização do 
conhecimento coletivo e investimento em novo paradigma de desenvolvimento (WEISS, 2009).  

Nesse contexto, as Tecnologias Sociais Hídricas (TSH) mais do que a capacidade de 
implementar soluções para determinados problemas, como a escassez de água potável e carência de 
subsídio na produção agrícola, também podem ser vistas como métodos e técnicas que permitam 
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impulsionar processos de empoderamento das representações coletivas da cidadania, de forma a 
construir novas alternativas de desenvolvimento. 

A gestão integrada de recursos hídricos se constitui, na atualidade, em uma das prioridades 
fundamentais das políticas públicas, em todo o mundo, face ao incontrolado crescimento 
populacional, à avassaladora demanda hídrica para os mais variados fins e ao surgimento, cada vez 
mais intenso, de conflitos locais, nacionais e até internacionais, na disputa pelas limitadas 
disponibilidades hídricas (Vieira, 2003). 

Tendo-se em vista as premissas do Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), o presente 
trabalho objetivou avaliar as cisternas de captação de água de chuva enquanto modelo de gestão de 
recursos hídricos e analisar a percepção das famílias quanto aos benefícios e possíveis problemas 
atribuídos à implantação do programa.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área em estudo 

O Ceará é um estado do Nordeste brasileiro com expressiva porção de seu território contida no 
semiárido, quanto à sua localização, situa-se 05º 11’ S 39º 17’W. Possui área de 146.348 km² (SILVA, 
2015). Limita-se ao norte com o Oceano Atlântico, a leste com o Rio Grande do Norte e a Paraíba, a 
oeste, com o Piauí e ao sul, com o Pernambuco. 

O Estado do Ceará está dividido em regiões de planejamento, estas foram criadas para 
aperfeiçoar as atividades de planejamento monitoramento e implementação de politicas públicas de 
forma regionalizada. Foram estabelecidas sete mesorregiões e trinta três microrregiões de 
planejamento e microrregiões administrativas sendo que as macrorregiões de planejamento se 
constituem em combinações das microrregiões. Nesse contexto, a Região Metropolitana do Cariri 
(Figura 1), constitui uma das microrregiões que compõem o Estado, está situado no extremo sul do 
Ceará.  

A pesquisa consiste em uma pesquisa retrospectiva documental-quantitativa realizada junto à 
Organização não governamental (ONG) Associação Cristã de Base (ACB), situada em Crato, 
município do estado do Ceará, com o propósito de realizar o diagnóstico das tecnologias sociais 
hídricas existentes, aplicadas e implementadas no território do Cariri cearense. A fonte de captação 
de dados foram os registrados no período de 2010 a 2015. A coleta de dados ocorreu nos meses de 
agosto e setembro de 2015, mediante visita de observação às comunidades locais. O território da 
pesquisa contempla as comunidades rurais localizadas no território da microrregião administrativa do 
Cariri Cearense, composto pelos municípios de Nova Olinda, Santana do Cariri, Crato e Farias Brito. 
No território pesquisado foram visitadas 37 comunidades.  

 

Figura 1. Região Metropolitana do Cariri 
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Fonte: IPECE, 2014 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A pesquisa documental apontou a existência de 253 comunidades que utilizam tecnologias 
sociais hídricas no território. Essas tecnologias estão localizadas nos municípios de Abaiara, Araripe, 
Barro, Brejo Santo, Crato, Farias Brito, Mauriti, Milagres, Nova Olinda, Porteiras, Salitres e Santana 
do Cariri. A Figura 01 mostra o gráfico com a representação das tecnologias sociais hídricas 
desenvolvidas no território.  

Figura 1. Distribuição das tecnologias sociais de gestão hídrica 

 

  

A pesquisa mostrou que 79% das tecnologias utilizadas são a cisterna de enxurrada, seguida da 
cisterna calçadão com 12%. A tecnologia menos implementada no território foi a barragem 
subterrânea com apenas 2%, devido à dificuldade no manejo e a cisterna Pe. Cícero, com 1,6%, ainda 
pouco aplicada no território. O barreiro trincheira atingiu 4,6 % do total das tecnologias utilizadas. 

 Na entrevista semiestruturada aplicada nas comunidades visitadas foi possível perceber que 
quanto aos aspectos sociodemográficos que os entrevistados se enquadram na categoria de agricultura 
familiar, dessa maneira caracterizam-se por desenvolver uma agricultura de subsistência. As 
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comunidades pesquisadas encontram-se em contextos bem diferentes: comunidades rurais, 
assentamento de reforma agrária, entre outros. Os produtores rurais entrevistados têm uma idade 
média entre 18 e 80 anos, demonstrando, assim a diversidade de fases da vida dentro da amostra. Os 
domicílios são compostos em média por sete membros, geralmente casal responsável pelo domicilio 
com seus filhos e/ou netos. 

 As repostas mostram a realidade socioeconômica das famílias que residem nessas 
comunidades, as quais conseguem apenas sobreviver com renda familiar abaixo de um salário 
mínimo. O nível de escolaridade é baixo com 50% da amostra semialfabetizada e dos entrevistados 
68% são do gênero feminino e 32% são do gênero masculino. Fato que demostra o protagonismo 
feminino existente nas comunidades entrevistadas. 

 O abastecimento das cisternas é um serviço prestado por carros pipa, este pode ser fornecido 
pelo Governo Federal, por meio, da Defesa Civil; pelas prefeituras municipais; ou privado quando o 
próprio produtor tem que comprar a água para realizar suas atividades. Assim, em sua maioria 50% 
tem atendimento pela prefeitura, cerca de 36% pelo Governo Federal e 14% do serviço prestado é 
privado. As respostas indicam que, os serviços públicos não atendem a demanda dos agricultores. No 
período de estiagem a situação, geralmente fica crítica e como a água disponibilizada pelas prefeituras 
não é suficiente o produtor tem que comprar para conseguir manter as atividades de agricultura e 
pecuária realizada na comunidade.  

 A percepção apontada pela pesquisa mostras os impactos proporcionados pelas cisternas 
considerando os aspectos políticos, socioeconômicos e cultural. Os fatores políticos estão ligados à 
forma de abastecimento das cisternas, quando se dá em época de estiagem, por meio, dos carros-
pipas. Os fatores socioeconômicos dizem respeito a produção agrícola das comunidades rurais, 
melhoria na qualidade de vida das famílias e aumento da renda familiar depois da implementação das 
cisternas.  

É notório, nos resultados da pesquisa que o processo de formação não se limita só a construção 
do conhecimento relacionado a captação e armazenamento da água, mas sim todo o contexto no qual 
as famílias beneficiárias estão envolvidas, compreendendo a região como um lugar passível de se 
viver com dignidade e reconhecer seu papel enquanto sujeito obtentor de direitos e deveres na 
construção de uma sociedade mais justa e solidária.   

 

CONCLUSÕES  

 As tecnologias sociais de gestão hídrica (TSH) desempenham papel muito importante na 
redução das desigualdades sociais e regionais, pois, são capazes de promover autonomia no meio 
rural, por meio da geração de renda e uso adequado dos recursos naturais existentes no Semiárido. A 
promoção da qualidade de vida surge, por meio de políticas e programas articulados em níveis 
municipal, estadual e federal com vistas ao fortalecimento da articulação entre sociedade civil e poder 
público na construção, execução e controle social de políticas públicas. 

Segundo Vieira (2003) é preciso que se reconheça e se absorva, definitivamente, o fato de que 
a gestão da água tem caráter multidisciplinar, é extremamente complexa, com componentes físicos e 
comportamentais, e deve estar intrinsecamente atrelada à gestão ambiental e à promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

Diante dos resultados obtidos podemos considerar que o processo de formação não se limita só 
a construção do conhecimento relacionado a captação e armazenamento da água, mas sim todo o 
contexto no qual as famílias beneficiárias estão envolvidas, compreendendo a região como um lugar 
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passível de se viver com dignidade e reconhecer seu papel enquanto sujeito obtentor de direitos e 
deveres na construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Pelo exposto, a viabilidade de implantação das TSH em outros territórios é um caminho 
oportuno capaz de efetivar o acesso a água nas comunidades, de forma a promover a autonomia no 
Semiárido cearense e corroborar com o gerenciamento dos recursos hídricos em escala local. Assim, 
o P1+2, por meio das TSH se constitui numa experiência bastante rica de fornecimento de água para 
promoção da agricultura familiar e estimulo a discussão de alternativas de convivência com o 
semiárido e gestão das águas. A viabilidade técnica efetiva de atendimento da demanda de água para 
consumo humano a partir da captação de água de chuva em cisterna, comprovadas na pesquisa, 
tornam as TSH um instrumento para o gerenciamento dos recursos hídricos no semiárido. 
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