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A SECA E A REDUÇÃO DE RISCO A DESASTRES NO CONTEXTO DE CIDADES 
RESILIENTES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DA PARAÍBA, BRASIL 

Hamilcar José Almeida Filgueira 1; Laís de Gusmão Vieira 2; Eliamin Eldan Queiroz Rosendo 3 

ABSTRACT – The natural disaster related to the climatic phenomena of drought in the Brazilian 
semiarid region also becomes social as it contributes to the increase of poverty, substantially 
hampers the development of crucial activities such as agriculture and livestock, besides 
aggravating diseases caused by malnutrition and reduced availability of drinking water. By 
generating poverty levels, especially in the rural areas, drought indirectly affects the cities that 
receive the migrants, in which they usually face problems of unemployment and lack of housing. 
The objective of this work was to make a comparative analysis in three municipalities of the state 
of Paraíba, Picuí, Sumé and Sousa, regarding the drought disaster risk reduction in the context of 
resilient cities. For that, a qualitative research methodology was employed exploratory and 
inductive. As main results, it was verified that Sousa presented a more resilient situation to face 
the problems related to the drought phenomenon. The municipality also had a stronger economy, 
reflected in the higher GDP per capita. Differently, Picuí was less resilient, with a less developed 
economy and lower GDP per capita, as well as, in relation to the quality of life, being well below 
the other two municipalities in the IDHM ranking of the Paraíba State. 

Palavras-Chave – vulnerabilidade, gestão de risco a desastres, região semiárida brasileira. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Eventos catastróficos, especialmente aqueles relacionado ao clima, representam uma séria 
ameaça ao desenvolvimento sustentável e à erradicação da pobreza. Por isso, merecem ser vistos 

com atenção pelos gestores públicos, a fim de acelerar os esforços para a promoção da gestão 
para a redução de risco a desastres e da resiliência das populações mais vulneráveis. Diante dos 

prejuízos sociais e econômicos que os desastres relacionados com fenômenos naturais vêm 

provocando ao longo do tempo, o tema da redução de riscos a desastres (RRD) passou a ser uma 
preocupação mundial. No relatório “The Human Cost of Weather Related Disasters” (UNISDR, 

2015), menciona os impressionantes números relacionados a desastres ditos naturais. Segundo o 
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documento, ao longo dos últimos vinte anos, 90% das catástrofes foram causadas por eventos 

relacionados com o clima, que ocasionaram milhares de perdas de vidas, além de bilhões de 
feridos, desabrigados ou pessoas que necessitaram ajudas emergenciais. Ainda segundo o 

relatório, o fenômeno da seca no período de 1995-2015, foi responsável por mais de 25% do total 
de afetados por desastres relacionados com fenômenos naturais, o equivalente a um bilhão de 

pessoas, ainda que o evento corresponda a menos de 5% dos desastres registrados. Reduzir a 

quantidade de pessoas vulneráveis ao desastre seca deve ser, portanto, uma prioridade global. 
Em 2010 o Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (EIRD) lançou a 

“Campanha Internacional para a Redução do Risco de Desastre - Construindo Cidades Resilientes: 
minha cidade está se preparando”. Essa campanha, ainda em vigor, aborda a importância da 

participação conjunta da sociedade civil, autoridades e comunidades no desenvolvimento de 
soluções no sentido da redução de riscos, e encoraja os governos locais a comprometerem-se com 

o cumprimento dos “Dez Passos Essenciais Para Construir Cidades Resilientes” (EIRD, 2012). Ainda 

de acordo com essa campanha, o número e intensidade de secas, bem como, de inundações, 
deslizamentos de terra e ondas de calor, “pode ter um impacto maior nos sistemas urbanos e nas 

estratégias de resiliências”. 
Dentre os diversos tipos de desastres, o estado da Paraíba possui incidências predominantes 

de secas e estiagens. As secas e estiagens são eventos naturais de evolução crônica que podem 

causar a migração de populações para áreas urbanas, interferindo, consequentemente, em 
aspectos como habitação, serviços básicos e emprego. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais, no período entre 1991 a 2012 ocorreram 1.984 registros oficiais de estiagem e seca em 
212 municípios, dos 223 que contém o Estado (UFSC, 2013). A mesorregião do sertão paraibano 

foi a mais afetada, apresentando um total de 711 ocorrências distribuídas em 84 municípios. Tais 

ocorrências estão relacionadas com o clima, o que explica o fato da região mais afetada ser aquela 
que apresenta tipo climático semiárido quente, caracterizado por baixos índices pluviométricos, 

em torno de 524,2 mm ao ano. Segundo ainda UFSC (2013), no período analisado registrou-se o 
total de 8.454.498 paraibanos afetados, 14 desabrigados e 08 mortes em decorrência das 

estiagens e secas. Este trabalho teve por objetivo fazer uma análise comparativa em três 
municípios da região semiárida do estado da Paraíba, quanto à seca e a redução de risco a 

desastres no contexto de cidades resilientes, frente aos aspectos da agricultura, da pecuária e do 

abastecimento de água para a população residente. 

2 - METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada em três municípios localizados na região semiárida do estado da 
Paraíba: Picuí, Sumé e Sousa (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização dos municípios estudados no estado da Paraíba. 

 
 Foi empregada uma metodologia de pesquisa qualitativa de caráter exploratório e indutivo 

(GIL, 1999). A técnica de pesquisa usada, de acordo com Lakatos e Marconi (1991), foi a 
documentação direta e indireta, realizada junto a órgãos públicos como o Ministério da Integração 

Nacional, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Gerência Executiva Estadual de 

Proteção e Defesa Civil da Paraíba (GEEPDEC), Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (AESA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (EMATER-PB), 

entre outros. Buscou-se a compreensão da resiliência frente ao fenômeno da seca e estiagem de 
modo comparativo entre os municípios paraibanos estudados, a partir de seis aspectos principais: 

números gerais relacionados à seca, indicadores socioeconômicos, abastecimento de água, 

agricultura, pecuária e adequação aos dez passos da campanha "Construindo Cidades Resilientes: 
minha cidade está se preparando” (EIRD, 2012). Os indicadores socioeconômicos utilizados foram 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o Produto Interno Bruto (PIB), com o 
intuito de avaliar a economia e a qualidade de vida da população. Para a análise do 

abastecimento, foram verificados dados referentes à precipitação, abastecimento e volumes de 

água dos reservatórios que atendem aos municípios. Para a análise agropecuária foram levantados 
dados referentes à produção e produtividade dos principais cultivos e criatórios locais. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A população da região semiárida do estado da Paraíba, assim como outros estados do 

Nordeste brasileiro, foi bastante afetada pelo longo período de seca que teve início em meados de 
2011 e se estendeu até o final do ano de 2017 (Tabela 1). Nesse período, de maneira geral, tanto a 

população, como a economia dos três municípios estudados foram afetados pela seca prolongada. 
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Tabela 1 – Número de decretos de estiagens emitidos, porcentagem de reserva hídrica e número de 
pessoas afetadas no estado da Paraíba, devido ao período de seca prolongada de 2011 à setembro de 2017 

ANO DECRETO DE 
ESTIAGEM (Nº) 

RESERVA 
HÍDRICA (%) 

POPULAÇÃO 
AFETADA (Nº) 

2011 3 65,93 ***** 
2012 197 42,16 913.634 
2013 203 30,41 1.146.466 
2014 198 22,65 1.078.450 
2015 197 14,05 1.765.110 
2016 196 9,32 1.915.660 
2017 197 10,09 1.399.906 

Fonte: Eng. Antônio Cavalcanti Brito, Gerente Operacional da GEEPDEC, 2018. 
 

De acordo com PNUD (2013), no ranking dos 223 municípios paraibanos, segundo o valor do 
IDHM, os municípios de Sousa (0,657), Sumé (0,627) e Picuí (0,608) foram classificados em 9º, 21º 

e 52º lugar, respectivamente. Verifica-se que no aspecto de qualidade de vida e bem estar, Picuí é 

o menos desenvolvido, ficando bem atrás de Sumé e Sousa. Uma cidade mais desenvolvida, 
formada por cidadãos que têm mais acesso à saúde e educação, sem dúvidas é uma cidade mais 

resiliente a qualquer tipo de desastre. No caso da seca, especificamente, a pobreza e a 
desigualdade social são fatores que aumentam à exposição dos cidadãos ao fenômeno climático. 

Esses se tornam mais vulneráveis a uma série de problemas que ocorrem durante períodos longos 
de seca como, dificuldades econômicas devido às perdas na agricultura e pecuária, queda da 

qualidade e quantidade da água, entre outros. Por sua vez, analisando o PIB dos municípios 

estudados (IBGE, 2015), observa-se que Sousa, com PIB per capita de R$ 14.149,90, apresenta-se 
como o mais desenvolvido, bem superior ao de Sumé (R$ 9.310,21) e Picuí (R$ 8.419,79). Esses 

dados refletem que a população de Sousa tem uma condição econômica melhor, o que pode ser 
um indicador para maior resiliência a seca. 

Com relação à agricultura foi verificado que em Picuí houve o decréscimo na produção 

agrícola de todos os cultivos permanentes analisados. Isto mostra a vulnerabilidade da população 
dependente da agricultura local, que ao enfrentar períodos de estiagem/seca, não é capaz de 

manter os níveis de produção. Métodos de cultivos e de irrigação equivocados e colapso no 
abastecimento de água são as prováveis causas do problema. Em Sumé, as situações dessas 

lavouras demonstraram também a fragilidade da agricultura, visto que todos os cultivos analisados 

apresentaram decréscimos de produção. Em Sousa teve aumento na produção de alguns cultivos, 
porém, o coco-da-baía, que é o cultivo típico do município, o qual movimenta a economia gerando 

emprego e desenvolvendo o turismo da região, sofreu uma queda de mais de 50%. 
A produtividade dos cultivos permanentes em Picuí e Sousa se comportou de maneira 

diferente, mostrando-se menos afetada do que a produção nesse mesmo período. Isto pode ser 
explicado pelo fato de que, de maneira geral, houve uma diminuição das áreas de produção. 
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Porém, as que restaram mantiveram-se aptas a produzir mesmo no período mais seco. No 

entanto, em Sumé todas as principais culturas apresentaram quedas expressivas de produtividade. 
As principais lavouras temporárias cultivadas em Picuí sofreram quedas acima de 70% na 

produção. A produtividade, porém, foi menos afetada, provavelmente, devido aos cuidados com o 
manejo do solo e das lavouras que os agricultores locais tiveram, fazendo com que essas fossem 

mais resistentes às estiagens e/ou secas. Em Sumé, a maioria das culturas apresentou acréscimos 

no balanço geral da produção. Assim como em Picuí, a produtividade também foi menos afetada 
no geral. Já Sousa teve aumentos na produção e na produtividade. Isto pode estar relacionado 

com o fato de o município ter maiores índices de pluviometria em comparação com os demais. 
Para a pecuária, Picuí apresentou no período decréscimo nas produções de bovinos, 

caprinos e de leite de vaca. Galináceos cresceram sensivelmente e suínos obtive o melhor 
resultado. Em Sumé foi verificado um declínio no número de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, 

sendo o maior decréscimo na produção de leite de vaca. Apenas o número de galináceos 

apresentou aumento. Sousa apresentou decréscimo apenas para caprinos e leite de vaca. Houve 
aumento para bovinos, suínos, ovinos e galináceos. Isso mostra que a produção pecuária nesse 

município foi bem mais sucedida, provavelmente favorecida pela sua melhor condição 
meteorológica. A chuva é o principal condicionante para uma produção pecuária satisfatória na 

região semiárida da Paraíba, tendo em vista que, praticamente todo o rebanho do Estado é 

manejado de forma não confinado, dependente de pastos cultivados. Para esses municípios o 
incentivo aos pequenos agricultores e famílias de baixa renda, por meio de programas 

assistenciais dos governos federal, estadual e municipal, é fundamental para garantir a 
sobrevivência digna das pessoas mais vulneráveis aos eventos climáticos mais severos como a 

seca. Contudo, tais programas devem funcionar como medidas de caráter emergencial, pois não 

resolvem o problema de fato (VIEIRA, 2016). Neste estudo foi verificado que o número de 
beneficiados em Sousa, proporcionalmente a sua população, indicou que o município é menos 

dependente de auxílios do governo federal, favorecendo a sua resiliência para a seca. Picuí foi o 
que apresentou um maior número de produtores que necessitaram recorrer a auxílios federais. 

A garantia da oferta de água para o abastecimento humano e para as atividades produtivas 
em situações de seca ou estiagem podem indicar o grau de resiliência de determinada 

comunidade ou município (VIEIRA, 2016). Ainda que não seja um indicador de resiliência, o índice 

de precipitação pluviométrica anual de cada município reflete a sua exposição ao desastre seca. 
Pode mostrar se o município necessitará de um sistema mais complexo na prevenção e combate 

aos danos gerados. Todos os três municípios estudados passaram por períodos críticos de escassez 
de chuvas, de 2011 a 2017, sendo Picuí o mais afetado. De acordo com os dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o abastecimento de água entra a população 

urbana e rural dos municípios é bastante desproporcional. Atende pouco mais de 83% da 
população urbana, enquanto que a população rural fica quase em sua totalidade, refém de outras 
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fontes de água para atender as suas necessidades de consumo. Quanto às reservas hídricas 

superficiais, a Paraíba contava no final de 2017, depois de seis anos de baixíssimos índices de 
precipitação pluviométrica, apenas com 10,09% de água armazenada nos açudes monitorados 

pela AESA (Tabela 1). Esse dado mostra a dependência do Estado para as chuvas. 
Picuí é atendido por dois reservatórios de água: Caraibeiras e Várzea Grande. Desde meados 

de 2011 que os seus volumes de água estavam em declínio, havendo a necessidade de dar início 

ao racionamento de água no município junho de 2015. Em dezembro de 2017 o primeiro citado 
estava totalmente seco e o segundo, estava com apenas 0,34% de sua capacidade total. Situação 

semelhante ocorreu no açude São Gonçalo que abastece a cidade em Sousa. Em dezembro de 
2017 estava com uma reserva hídrica de 14,34%. A partir de 2015 a cidade teve períodos de 

racionamento de água. O período de seca também se refletiu para o açude Sumé, o qual abastece 
a cidade de mesmo nome. Como em Picuí e Sousa, a partir de novembro de 2015 onde foi iniciado 

o racionamento de água na cidade. Em dezembro de 2017 o açude Sumé estava com um volume 

de 6,04% (dados disponibilizados pelo Eng. Antônio Cavalcanti Brito, GEEPDEC, 2018). 
A partir dos resultados anteriormente foi feita uma adequação dos dez passos da campanha 

para a construção de cidades mais resilientes (EIRD, 2012), para o desastre seca, nos municípios 
estudados. Para tanto, foram escolhidos cinco aspectos para análises: existência de planos de 

contingência e emergência, sistemas de alertas, obras estruturais, orientação para a redução do 

risco a desastre e preservação/conservação do meio ambiente. Em conversa informal com 
funcionários da GEEPDEC foi verificado que nenhum dos três municípios tem planos de 

contingência e emergência para a seca. De maneira geral, esse órgão estadual fez um Plano 
Emergencial de Enfrentamento à Estiagem, que compreende ações do Governo do Estado como a 

construção de adutoras, barragens subterrâneas, cisternas e perfuração de poços. De acordo com 

Vieira (2016), ainda que diante do fenômeno da seca, diversas medidas e articulações entre 
diferentes órgãos públicos ocorram, as mesmas não estão devidamente dispostas em um 

documento formal como nos planos de contingência e de emergência, os quais podem ser 
elaborados por iniciativas isoladas dos próprios gestores municipais. 

O alerta sobre períodos de seca ou estiagem no Estado é feito pela Sala de Situação da AESA, 
a partir do monitoramento das chuvas e dos volumes de água nos reservatórios. Dependendo da 

gravidade da situação, os órgãos competentes são alertados e em todos os municípios do Estado 

podem ser decretados, estado de alerta, racionamento ou colapso do abastecimento de água. 
Sendo assim, a situação dos três municípios estudados neste aspecto é semelhante. “O grande 

desafio em preparar sistemas de alerta que possam ser mais eficientes é a dificuldade em prever 
períodos de seca e sua duração” (VIEIRA, 2016). 

Outro ponto importante destacado é a construção de obras de caráter estrutural. No caso da 

seca, obras como barragens superficiais e subterrâneas, cisternas e adutoras apresentam-se como 
as melhores formas de mitigar os seus efeitos no semiárido. Apesar de a grande maioria possuir 
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custos relativamente altos, tais obras fornecem, teoricamente, o acesso permanente à água, 

permitindo a convivência com a seca e por isso, merecem uma atenção especial dos gestores. 
Segundo informações obtidas de Picuí, o destaque para essas obras são as construções de 

barragens subterrâneas. Em janeiro de 2016 foram iniciadas as obras de 30 dessas barragens que 
beneficiarão 17 comunidades rurais do município. Em Sousa, foram detectadas três obras 

principais: a mais antiga, o Projeto de Irrigação Várzeas de Sousa (PIVAS), uma iniciativa do 

Governo do Estado cuja captação de água se dá no açude Mãe d’Água, no município de Coremas, 
tem como objetivo impulsionar e dinamizar a agricultura local, por meio de ações voltadas para o 

desenvolvimento das atividades agrícolas e agroindústrias; a adutora emergencial do Pintado, 
também saindo do açude Mãe d’Água, foi iniciada no ano de 2015 e teve por objetivo de 

proporcionar em resposta à situação crítica do volume do açude que abastece a cidade; e, a 
transposição pelo Eixo Norte das águas do rio São Francisco, que levará água ao açude São 

Gonçalo, ainda não concluída. Segundo o Ministério da Integração Nacional a previsão é que a 

água do rio São Francisco percorra todo o Eixo Norte ainda neste ano de 2018 (BRASIL, 2018). 
Em Sumé também se destaca a construção de uma adutora emergencial no açude Sumé. 

Inaugurada em outubro de 2015, teve por objetivo de amenizar os efeitos da estiagem e o 
racionamento de água, beneficiando a cidade de Sumé e outras 14 cidades próximas. 

Não foram encontrados junto aos públicos pesquisados, documentos quanto à existência de 

políticas públicas voltadas para a orientação da população para a RRD. Constatou-se que medidas 
como, técnicas sustentáveis de uso do solo, recursos hídricos, educação ambiental, etc., são 

abordadas com a população local, porém de maneira informal. Também neste ponto, os três 
municípios apresentaram desempenhos semelhantes, já que nenhum deles possui uma ação de 

destaque em RRD. No âmbito estadual também não foi encontrada nenhuma ação neste sentido. 

Para Vieira (2016), “ainda que o diálogo seja essencial na formação de cidadãos mais conscientes 
dos riscos de desastres, a elaboração de documentos de orientação sobre o assunto, que sejam 

acessíveis ao público alvo, também é de extrema importância, pois possibilita uma maior difusão 
da informação e uma melhoria na capacidade do cidadão para a percepção do risco”. 

No aspecto ambiental, Picuí e Sousa apresentaram-se baixos desempenhos, com apenas 1% 
de áreas de preservação permanente ou reserva legal e 2% de matas e/ou florestas naturais. Já 

Sumé apresentou o quadro mais favorável do ponto de vista de manutenção de seus ecossistemas 

(4% e 10% respectivamente). 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise comparativa entre os municípios de Picuí, Sumé e Sousa revelou algumas 
situações que demonstram a resiliência de cada um frente ao longo período de seca prolongada, 

que teve início em meados de 2011 e se estendeu a o final de 2017. Ficou evidente que o 
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problema da seca é uma questão complexa e que exige a integração de diversas instituições e 

setores da sociedade.  
Verificou-se que Sousa apresentou situação mais favorável ao enfrentamento dos problemas 

relacionados com o fenômeno seca O município também apresentou uma economia mais forte, 
refletida no maior PIB per capita. Por outro lado, Picuí apresentou a economia menos 

desenvolvida, com o menor valor de PIB per capita, assim como, em relação à qualidade de vida, 

estando muito abaixo dos outros dois municípios no ranking de IDHM da Paraíba. 
Dado a sua importância econômica e social, a agropecuária é um setor chave na economia 

da Paraíba e é o que mais sofre com os períodos de seca. Tornar o setor mais resiliente exige 
conhecimentos e cuidados especiais no manejo correto do solo, da água, dos rebanhos e dos 

vegetais. O emprego de tecnologias de irrigação e cultivo, bem como a educação ambiental são 
fatores que proporcionam melhores resultados na produção mesmo em períodos de condições 

climáticas adversas.  

REFERÊNCIAS BLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. “Projeto de Integração do Rio São Francisco”. 
Disponível em: <www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/o-andamento-das-obras>. Acesso em: 

05 Mai. 2018. 
EIRD. Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres. “Como construir cidades 

mais resilientes. Um guia para gestores públicos locais. Uma contribuição à Campanha Global 

2010-2015. Construindo Cidades Resilientes – Minha Cidade está se preparando!”. Genebra, Suíça: 
EIRD, 2012. 102 p. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “Produção Agrícola Municipal. Culturas 

temporárias e permanentes 2014”. Rio de Janeiro: IBGE, 2105. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2014/>. Acesso em, 03 Mai. 2018. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. “Fundamentos de metodologia científica”. 3. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 1991. 
VIEIRA, L. de G. “Cidades resilientes no contexto da redução de risco de desastres: um estudo de 

caso em municípios do estado da Paraíba, Brasil”. João Pessoa, PB: Universidade Federal da 

Paraíba, 2016 – Trabalho de Conclusão de Curso, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. 
UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres. “Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. Volume Paraíba”. 2. ed. ver. ampl. 
Florianópolis, SC: UFSC/CEPED, 2013. 105 p. 

UNISDR. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Centre for Research on the 
Epidemiology or Disasters (CRED). “The human cost of weather related disasters”. Bruxelas: 

UNISDR, CRED, 2015. 30 p. 


