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RESUMO
O trabalho resgata alguns elementos históricos dos primeiros 

esforços para estudar a região do semiárido nordestino. Destaca, 

nessa retrospectiva, as principais soluções para enfrentar o 

problema das secas na região. Ao mesmo tempo, comenta 

brevemente sobre os programas que marcaram as ações federais 

no sertão nordestino. Na sequência desse enfoque inicial, procura 

relatar as novas teses implementadas na região com base em 

um diagnóstico mais técnico no âmbito de um ambiente mais 

institucionalizado. Conceitos mais sustentáveis são discutidos nessa 

etapa. No fim do trabalho, é apresentada uma abordagem sobre 

novos conceitos e propostas em curso na região, envolvendo a 

temática da convivência com a seca no plano da gestão técnica, 

ambiental e institucional. Nesse contexto, projetos, como a 

integração de bacias, adutoras regionais e práticas de conservação 

de solo e combate à desertificação, são objeto de uma discussão 

que envolve a nova política de água implantada no país.

ABSTRACT
This essay recalls some historical elements from the first efforts 

to study the Northeast semiarid region. It highlights, in this 

retrospective, the main solutions to the droughts in the region. 

At the same time, it briefly comments on the programs that have 

marked the federal efforts in the northeast hinterland. Following 

this initial focus, it seeks to list the new theses implemented in 

the region based on a more technical diagnosis within a more 

institutional environment. More sustainable concepts are discussed 

at this stage. The end of the paper presents an approach to new 

concepts and proposals underway in the region, involving the issue 

of living with drought in terms of technical, environmental and 

institutional management. Within this context, projects such as the 

integration of basins, regional pipelines, soil conservation practices 

and combating desertification are the subject of a discussion 

involving the new water policy that was implemented in Brazil.

DE SECA E OUTRAS COMISSÕES

A Comissão Científica de Exploração que esteve no Nordeste, 

mais especificamente no Ceará, de 1859 a 1861, não encontrou 
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um quadro crítico, pois foram anos bem regulares, o que pode 

ter dificultado seu diagnóstico sobre a seca.

A comissão estava dividida em cinco seções: botânica, a car-

go de Francisco Freire Alemão, que era também o presiden-

te da expedição; geológica e mineralógica, sob o comando de  

Guilherme de Capanema; zoológica, tendo à frente Manuel  

Ferreira Lagos; astronômica e geográfica, aos cuidados de Giacomo 

Raja Gabaglia; e etnográfica e narrativa de viagem, confiada a 

Antonio Gonçalves Dias.

Aproveita-se o ensejo desta escrita para resgatar duas refe-

rências importantes dessa comissão, não desprezando tantos ou-

tros relatos. A primeira de um documento de Capanema (1878), 

com a descrição sobre o zelo do nordestino no trato da água:

Quanto a água, sigam o exemplo dos campistas que 

bebem a água lodacenta do Paraíba e bebem-na cris-

talina e saborosa; para isso depositam em grandes 

talhas e aí a deixam repousar uns poucos dias; ou-

tros que dispõem de espaço, em baterias de potes 

que lhes permitem beber água de quatro, seis e mais 

meses, e há quem chegue a guardá-las anos, e ofe-

reça um copo dessa água velha como artigo de luxo  

[Capanema e Gabaglia (2006, p. 32-33)]

Naquela época, já surgia o embrião da cisterna de placa dos 

dias de hoje, que veio finalmente para substituir o pote de água.

A segunda referência é do botânico Freire Alemão, em 1859, 

que foi quem talvez tenha cunhado a melhor definição sobre a 

natureza da região. E se esta tivesse sido mais bem explorada, a 

política contra as secas que se seguiu teria sido mais racionalizada:

Destituído de grandes serranias, que em seu ven-

tre acumulam largo depósito d’água, o Ceará não 

tem um só rio que valha esse nome. Durante a es-

tação das chuvas, copiosas e diárias, borbulham 

por toda a parte inúmeras ribeiras, que juntando-

-se dão lugar a caudalosas e medonhas torrentes; 

estas ao acento do estio somem-se. Só pelas serras 

permanecem pequenos arroios, que apenas descem 
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às vargens e são absorvidos [Secretaria de Recursos 

Hídricos (1992, cap. 4)].

O senso observador desse naturalista recaiu sobre formação 

cristalina da geologia da região e o porquê de seus rios serem inter-

mitentes. Sua afirmativa casa com o novo esforço regional de man-

ter a umidade no solo, por meio da recomposição vegetal, de cor- 

tinas de retenção da erosão, das barragens subterrâneas e da re-

cuperação de áreas degradadas. Tudo isso na visão de uma polí-

tica de combate à desertificação, que Alemão (1859) preconizou.

Não somente essa comissão mas principalmente as duas poste-

riores – uma do Instituto Politécnico presidido pelo Conde D’Eu, 

em 1877, que teve como uma das sugestões a construção de um 

canal ligando o rio São Francisco ao Jaguaribe; a outra de 1881, 

que recomendou a criação de uma instituição voltada ao com-

bate da seca – defenderam a construção de açudes, e até deram 

início à emblemática barragem imperial de cedro no Ceará.

A partir dessas comissões, consolidou-se definitivamente o 

açude como instrumento de combate à seca.

Essa obra é bem característica da influência da ocupação ára-

be no sul de Portugal, o Alentejo. Conforme o Novo Dicionário 

de Língua Portuguesa Aurélio Buarque de Holanda, “açude, do 

árabe, as-sudd s.m. 1. Construção destinada a represar água em 

geral para fins de irrigação” [Ferreira (1981, p. 7)].

DE AÇUDE E OUTRAS INVENTIVAS
“O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, 

provavelmente o sertão ia pegar fogo” [Ramos (2010, p. 109)]. 

Essa trágica previsão da sabedoria popular, recolhida da obra de 

Graciliano, Vidas secas, define os primeiros capítulos da saga de 

uma família sertaneja.

O assunto, porém, inspirado no folclore, adquiriu força li-

terária, adentrou nas instituições científicas, para culminar em 

preocupações de governo. O tratamento da questão ganhou 
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sua expressão mais antiga e clássica: “polígono das secas”.1 Esse 

mesmo conceito geográfico evoluiu para uma concepção mais 

científica e nova: “trópico semiárido”.2 O tema é profundo. A 

discussão é quase secular. Nessa luta, o homem e a natureza tro-

cam experiências há muito tempo, ora no exame da modificação 

do espaço físico, ora na observação do fato natural determinís-

tico, tentando conciliar, em uma ação perene, o capricho da plu-

viometria com a exigência vegetal.

O processo humano de ocupação territorial da região seca, 

definido pela conquista e posse da terra, uso do solo e bus-

ca da fonte segura de água, soube estabelecer as primeiras 

formas de subsistência. Surgiram, quase naturalmente, novas 

providências para a vida no sertão: a “cacimba”; a “vazante”; 

a “nascente”; o “açude”. A inventiva do sertanejo encontrou 

meios para absorver outras práticas, como o poço, o cata-vento 

e até a roda d’água. 

Foi o engenheiro que trouxe a barragem ou o grande açu-

de. Aconteceu aí, o primeiro e grande confronto da história da 

seca no Nordeste – o barramento e o rio agindo em um esforço 

comum. Metade homem, metade natureza. Um erguendo o ma-

ciço, o outro propiciando o lago. Assim, o açude integrou-se ao 

meio. Tornou-se quase ecológico, compondo vivamente a paisa-

gem semiárida ao lado da “caatinga”.

A política de construção de açudes preconizada pela ação 

federal deu início ao que se poderia chamar de “Ciclo da Água” 

no Nordeste, ao longo de todo o século XX. Nesse ponto, come-

ça uma discussão tantas vezes combatida, porém nunca despre-

zada, encampando três aspectos importantes:

 » a água como centro da política contra as secas;

1 Área da região semiárida do Nordeste, envolvendo nove estados, incluindo o norte de  
Minas, criada pela Lei de 7 de janeiro de 1936, cujo traçado foi definido pelo  
Decreto-Lei  9.857, de 13 de setembro de 1946.

2 Conceito geoclimático liderado pelo CGIAR (Consultative Group on International Agricultural 
Research) e adotado pela Embrapa/CPATSA – Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico 
Semiárido, Petrolina/PE.
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 » o sistema fluvial como centro do planejamento hídrico;

 » a açudagem no plano de uma solução distributiva.

Nessa época, também coexistia uma pródiga discussão no 

campo científico, abordando questões as mais complexas, e já 

apontava soluções que vão desde a transferência de bacias até a 

produção de nuvens. O açude (Figura 1), sendo uma vocação do 

próprio relevo do país, já se impunha na realidade geográfica 

do Nordeste como a solução mais permanente.

FIGURA 1 Açude vazante

Foto: Acervo do autor.

O açude, portanto, dominou o foco das políticas públicas do 

Nordeste. A melhor síntese conceitual dessa obra foi registrada 

pelo engenheiro Vinícius de Berredo, em 1951.

O açude, nas condições especiais do Nordeste e na 

plenitude de suas funções intrínsecas, é água para 

alimen tação do homem e dos rebanhos, é campo de 

pesca, é cen tro de produção nas vazantes, é reserva-

tório de acumulação de água para irrigação sistemá-
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tica, é obra de regularização de regime, de defesa 

contra as cheias e fonte potencial de energia [Lisboa 

(1984, p. 58)].

Ainda sobre a tese da açudagem, vale a pena citar mais um es-

tudioso da região, o engenheiro Genésio Martins, 1974: “Quem 

duvida dos benefícios que traz à fazenda o açude é quem nunca 

se dignou pôr os pés no sertão resse quido e não teve ocasião de 

ficar estarrecido com o oásis que se cria em derredor” [Secreta-

ria dos Recursos Hídricos (1992, cap. VIII)].

As sistemáticas dos trabalhos nos campos da cartografia,  

geologia, solos, piscicultura, hidrologia, mecânica de materiais e 

equipamentos hidráulicos etc. foram desenvolvidas na região. A 

pouca infraestrutura local e o atraso das populações sertanejas 

dificultaram sobremaneira a internalização dos benefícios dessas 

tecnologias só possíveis pela ação direta do governo federal, por 

meio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

Apesar de tudo isso, a região desenvolveu uma tecnologia pró-

pria de projetar e construir barragens. Executou obras de barra-

mento de rios no nível dos padrões de países desenvolvidos.

Surge, na década de 1930, a primeira tentativa de sistemati-

zação técnica dos elementos hídricos da região. Com base nos 

dados hidrométricos coletados entre 1912 e 1930, os técnicos do 

DNOCS conseguem realizar notável síntese hidrológica empírica 

racional, formulando a primeira expressão para estimativa dos 

volumes dos cursos d’água no semiárido nordestino. 

A necessidade de água em pontos dispersos do sertão nor-

destino levou o governo a estimular a implantação de açudes 

particulares no sistema de cooperação. Esse modelo estabeleceu 

as bases da primeira norma de relação entre o setor público e o 

proprietário rural.

Essa forma de incentivo governamental foi responsável pela 

construção de muitos açudes distribuídos em toda a zona seca. 

A grande contribuição desses barramentos pode ser medida 
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como reserva hídrica das propriedades, garantindo, nos meses 

secos e até nos anos de pouca chuva, a manutenção do rebanho 

e os cultivos de vazante.

Para compreender melhor esse benefício para o sertanejo, é 

importante definir o termo “vazante”, nome dado a uma fai-

xa de terra localizada em torno do espelho d’água dos açudes, 

constituída por uma parte seca e uma parte úmida sujeita às 

variações do nível da barragem. Constitui, portanto, uma zona 

de produção de alimentos e forrageiras, com acesso à água, e 

representa um modelo típico de sobrevivência das populações 

situadas no perímetro úmido dos açudes.

Esse modelo foi executado, principalmente, nos açudes 

públicos. Tanto a superfície da bacia hidráulica como uma 

faixa de área seca em torno da bacia eram desapropriadas e 

pagas aos proprietários dessas áreas. O programa teve uma 

sistemática de cooperação implantada, principalmente a par-

tir da década de 1930. O “vazanteiro” era o termo usado para 

denominar as pessoas que exploravam as vazantes dos açudes 

na forma de arrendamento.

Sobre o tema, nada melhor do que as palavras do engenheiro 

agrônomo Paulo Guerra, 1983: “Na seca, o flagelado agricultor 

que chega aos açudes primeiro pede uma ‘vazante’ onde possa 

plantar; depois pede emprego. Em último caso pede esmola” 

[Secretaria dos Recursos Hídricos (1992, cap. VIII.)].

Nessa primeira fase de institucionalização da Inspetoria de 

Obras Contra as Secas (IOCS), depois Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas (IFOCS), hoje DNOCS, passa-se a construir, de 

modo sistemático e racional, açudes, canais e drenos e a perfu-

rar poços. Essas atividades eram orientadas por equipes de en-

genheiros e cientistas, nacionais e estrangeiros, que, embora de 

reduzida expressão numérica, enfeixaram em importantes pu-

blicações os resultados dos estudos realizados, em uma contri-

buição imprescindível à memória científica e técnica da região.
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DE IRRIGAÇÃO E TANTOS MODELOS
Ainda, nessa primeira fase, merece destaque no campo jurídico-

-institucional a Lei Epitácio Pessoa (n. 3.965, de 1919), que pre-

via a construção de obras necessárias à irrigação, por adminis-

tração ou contrato, e criava uma caixa especial para finalizá-las.

O aproveitamento dos açudes públicos, reclamado pela so-

ciedade nordestina para desenvolvimento da irrigação, estimu-

lou a criação, no âmbito do governo federal, dos “Postos Agrí-

colas”, estrutura criada para administrar a distribuição da água 

dos açudes, feita por meio de sinuosos canais que contornavam 

as várzeas do rio localizado a jusante de cada barramento.

O maior impulso à irrigação foi, sem dúvida, propiciado pelo 

DNOCS em uma política de cooperação com os particulares das 

várzeas irrigáveis nos moldes seguintes:

 » o governo construía a infraestrutura de irrigação  – barra-

gem, canais e drenos – e forne cia a água liberada do açude;

 » o “cooperando”, nome dado ao irrigando privado, paga-

va a água com uma taxa simbólica e recebia, em intervalos 

regulares, orientação sobre uso da água e técnicas agríco-

las, mudas selecionadas e máquinas na forma de aluguel.

Apesar de algum resultado positivo, os postos agrícolas não 

prosperavam em função de alguns fatores negativos, a saber:

 » critério topográfico para irrigação, em lugar da vocação 

do solo;

 » estrutura fundiária inadequada, agravada pela subdivisão 

hereditária, que resulta em minifúndios não rentáveis;

 » incapacidade empresarial do patronato rural;

 » falta de autonomia da administração do posto agrícola 

(mesmo quando bem adminis trado) para fazer cumprir as 

recomendações técnicas por parte dos particulares;

 » finalmente, os limites da malha fundiária prejudicavam  

a concepção de um projeto de irrigação, em sua plenitude 

geográfica.
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Com o advento do Estatuto da Terra, em 30 de novembro 

de 1964, Lei 4.504, e da Lei 4.593, que disciplinava as desapro-

priações para a obra de combate às secas do Nordeste, de 20 de 

dezembro de 1964, o DNOCS, principal órgão da região, com 

atuação marcante no Ceará, passou a dispor de um poderoso 

instrumento para desenvolver projetos de irrigação (Figura 2). A 

desapropriação possibilitou ampliar o espaço físico dos projetos 

até os limites exigidos por seu planejamento técnico.

FIGURA 2 Irrigação – várzea perenizada

Fonte: Acervo do autor.

Nessa época, os estudos, projetos e obras tiveram andamen-

to em todo o Nordeste. Foi o período dos chamados Planos Dire-

tores das principais bacias do Nordeste, das Missões Internacio-

nais e dos Consórcios com empresas estrangeiras de consultoria.  



Uma nova agenda para o semiárido do Nordeste398

A tecnologia brasileira era considerada até então sem experiên-

cia para enfrentar o problema.

A maior dificuldade para o desenvolvimento da irrigação e 

que não permitiu seu avanço de forma eficiente foi sempre a 

questão fundiária. Somente com o advento do Estatuto da Terra, 

já na década de 1960, é que essa barreira foi enfrentada, mesmo 

assim, de forma limitada e incipiente. Só então os “campos de 

irrigação” do governo saíram da fronteira fundiária para os li-

mites geográficos dos projetos de engenharia. A desapropriação 

permitiu a implantação de um projeto tecnicamente completo, 

evoluindo, assim, para um novo modelo de iniciativa pública, o 

Perímetro Irrigado. Essa nova estrutura introduzida na região no 

fim da década de 1960 apresentou melhores condições para im-

plantação de uma estrutura física mais adequada ao solo.

A mudança política produziu, também, um novo modelo so-

cial na região: a colonização na agricultura irrigada, estabele-

cendo as bases da chamada “propriedade familiar”. O projeto 

contemplou, ainda, uma infraestrutura urbana de habitação, 

escola, serviços e produção. Surgem, então, as primeiras coope-

rativas de irrigantes para produção e comercialização, com os 

serviços de revenda de sementes e outros insumos, implementos 

agrícolas, crédito rural, armazenamento e venda da produção.

Por outro lado, o governo exerceu o direito de tutela sobre 

a seleção do colono, assentamento, plano agrícola, manutenção 

do projeto, operações de crédito e venda dos produtos. A ge-

rência do projeto exercida pelo Estado, que em princípio deveria 

administrar uma transição para autonomia do projeto, terminou 

por transferir vícios de ineficiência e a desmotivação do serviço 

público para o conjunto do projeto, na sombra do paternalismo.

Ao lado dos perímetros públicos, que inegavelmente desen-

volveram o processo de irrigação na região como detentores de 

tecnologia, recursos humanos qualificados e serviços de apoio, 

multiplicaram-se os projetos privados, aproveitando a água dispo-
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nível no leito dos trechos perenizados dos rios. O aproveitamento 

a fio d’água, diretamente da corrente fluvial regularizada a partir 

do açude, continuava a ser utilizado por particulares sem qualquer 

tipo de concessão, licença ou controle da ação governamental.

A REFORMA “AGUÁRIA”

Passados cem anos de obras contra as secas no Nordeste, a re-

gião deu, na década de 1990, um passo definitivo para a execu-

ção de uma política de recursos hídricos no âmbito dos estados.

Para tanto, cada estado nordestino implementou um elenco 

de medidas concretas visando à consolidação do sistema de ge-

renciamento das águas territoriais (Figura 3).

Como providências básicas, foram definidos, por meio de um 

projeto de lei regulamentando a Constituição Estadual, dispo-

sitivos para a montagem do aparato jurídico-institucional, dis-

ciplinando o uso, a oferta e a preservação dos recursos hídricos.

Com essa atitude inovadora, os estados assumiram um papel 

importante no Nordeste, no âmbito do planejamento e controle 

hídrico, diante de uma política secularmente conduzida por orga-

nismos federais. Por outro lado, essa decisão pressupõe, também, 

integração de esforços nas diversas esferas do poder e definição 

de competências nos níveis federal, estadual e municipal.

Finalmente, no nível estadual, foi dado o primeiro passo no 

controle das obras hidráulicas, no disciplinamento do uso das 

fontes hídricas e no resgate social das águas públicas.

A água, por sua própria natureza, como paradigma maior do 

estado líquido, tendo volume determinado, e não tendo forma 

definida, não pode ter uma função estática, necessitando em 

sua dinâmica adaptar-se e ajustar-se a novos espaços e a novos 

caminhos. Sua automobilidade, sua possibilidade de movimen-

tação multidirecional pressurizada, sua força de fluir natural-

mente produzindo energia são características de seu destino 

migrante, como a própria saga do povo nordestino.
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A “política contra as secas” foi substituída por uma “política 

de gestão das águas”.

FIGURA 3 Reforma “aguária”

Foto: IBI – Engenharia Consultiva.  

A década de 1990 foi um marco na política de água para o 

mundo. A partir da ECO 92, a água passou a ser objeto de fóruns 

mundiais, despertando uma consciência voltada para a gestão 

dos recursos hídricos. Nesse contexto, a Constituição Brasileira, 

que já tinha privilegiado a água como um bem público, extin-

guiu o conceito de águas particulares e separou definitivamente 

o recurso hídrico da posse da terra. A nova Lei Federal 9.433/97, 

combinada com a Lei 9.984/2000, que criou a Agência Nacional 

de Águas (ANA), consolidou em todo o país a política de gestão 

das águas e o instrumento cartorial mais poderoso do setor hí-

drico, a outorga de direito do uso da água e a licença para obras 
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hídricas. O ambiente propiciado para esses diplomas legais indu-

ziu o Nordeste a avançar também no setor, criando um aparato 

jurídico-institucional para implementar o gerenciamento dos 

recursos hídricos.

Montesquieu, em sua obra O espírito das leis, foi talvez o pri-

meiro pensador a lançar as bases da teoria naturalista do Estado, 

quando afirmou que a legislação dos povos, os costumes, a cultu-

ra de um país têm muita relação com suas montanhas, vales, rios, 

clima e outros elementos naturais de sua paisagem geográfica.

Inseridos no contexto do semiárido, tanto as secas como os 

açudes contribuíram para escrever parte do destino de seu povo 

e uma parcela importante de sua atividade primária ao longo 

dos últimos séculos.

A região, nos últimos anos, vem implementando um impor-

tante esforço para promover um avanço significativo na política 

de desenvolvimento dos recursos hídricos, objeto central de um 

programa de convivência com a seca. Ao lado do forte e plane-

jado projeto de infraestrutura hídrica, estabeleceu um aparato 

jurídico-institucional para permitir a implantação de ambicioso 

plano de oferta e disciplina do uso da água no território.

Na tradição brasileira de modo geral e à semelhança de ou-

tras regiões do mundo, o problema do direito de uso da água 

sempre alcançou a vara da justiça sob a prerrogativa do conceito 

jurídico da posse da terra. Apesar de o Código de Água do Brasil 

ter sido elaborado no começo dos anos 1930, sua regulamenta-

ção compreendeu tão somente um conjunto de decretos, por-

tarias e normas dirigidas para o setor hidroelétrico, ficando ao 

largo desse processo os demais tipos de uso da água bruta, des-

tinados ao abastecimento industrial, irrigação, pesca, lazer etc.

O VALOR LÍQUIDO DA ÁGUA BRUTA

A nova Lei Nacional de Água, ao regulamentar o conceito cons-

titucional promovendo o recurso hídrico como um bem privati-
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vo da União, altera a relação histórica entre a terra e a água, se-

pultando definitivamente as regras cartoriais de antigos datum 

que demarcavam linhas de acesso das propriedades aos cursos 

d’água. Normas tradicionais que remontam aos tempos das ca-

pitanias hereditárias e que, se ainda servem de referência no 

balizamento da posse da terra, pouco ou nada significam com 

respeito ao uso da água.

Essa legislação, inspirada nos princípios da ECO 92, aponta 

para o futuro e define novos paradigmas para a sociedade bra-

sileira, introduzindo profundas mudanças, principalmente no 

Nordeste, onde as relações socioeconômicas são bastante dife-

renciadas de outras regiões do planeta.

No oeste americano, a corrida do ouro atraiu banqueiros e 

investidores para financiar o sistema de abastecimento das mi-

nas, com vistas à lavagem dos materiais das jazidas, de modo 

que destacasse a preciosa “pepita” dourada. Essa atitude origi-

nal de caráter privatista comum nos tempos dos “cowboys” das 

“diligências” levou em conta ao longo do tempo a necessidade 

do contrato de posse d’água por aqueles que pretendiam pro-

mover algum empreendimento mineral na região.

A expressão americana “o oeste é uma terra onde a vida foi 

escrita pela água”3 mostra muito bem o que aconteceu quando 

o governo e particulares resolveram investir em oferta d’água, 

construindo grandes barragens, canais e áreas de irrigação. A 

água terminou por consolidar-se como um título valioso, com 

transação na carteira de negócios da região.

Tal como no oeste dos Estados Unidos, no sertão nordestino, 

predomina “a lógica do deserto”: a água como indutora das ati-

vidades produtivas primárias, promotora da fronteira agrícola e 

da própria subsistência da vida no território.

3 Poeta americano, nascido no Colorado, Thomas Hornsby Ferril (1896-1988).



403Um olhar territorial para o desenvolvimento: Nordeste

Para o semiárido do Nordeste brasileiro, será possível ima-

ginar um modelo diferente do oeste americano, baseado em 

suas próprias condições regionais. O Cariri Cearense, no século 

passado, estabeleceu um mercado privado das fontes naturais 

da Chapada do Araripe com registros em cartório da posse de 

certa medida de água denominada “telha”.

Se a água vem do sertão para abastecer, na base da tarifa 

plena, grandes conglomerados urbanos, complexos industriais 

e turísticos no litoral, ou por força do programa de integração 

de bacias, esses centros de consumo estão na ponta dos canais 

e adutoras, então será possível introduzir no mercado de água 

bruta um mecanismo de fortalecimento do setor rural. 

A irrigação é uma atividade que poderá se beneficiar des-

se mecanismo. Mas a agricultura irrigada deverá ser planejada 

utilizando a estratégia do balanço de área plantada. Assim, a 

superfície cultivada será dividida entre culturas permanentes e 

espécies vegetais temporárias de ciclo curto. Nas crises climáti-

cas, o irrigante poderá reduzir o plantio de produtos rotativos e 

negociar sua economia d’água no mercado. Modelo semelhante 

é utilizado em algumas regiões da Austrália.

A Outorga de Direito pelo Uso de Água conferida ao setor 

rural poderá permitir ao agricultor nos anos secos negociar seu 

título de água diretamente com empresas, ou por meio das 

companhias que ofertam água bruta aos usuários que desenvol-

vem atividades essenciais e que não podem dispensar ou reduzir 

o consumo d’água.

No entanto, com a integração hídrica, a água do canal pas-

sará a valer o preço de tarifa urbano-industrial, valor esse capaz 

de propiciar o ressarcimento ao sertanejo pela prática de redu-

ção de área ou economia d’água no mais ávido e dispersivo dos 

usos: a irrigação.

Essa inovação institucional poderá também estimular o ho-

mem do campo a adotar novas técnicas e métodos mais eficien-
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tes com perdas d’água cada vez menores, servindo de instru-

mento pedagógico para uma nova cultura no sertão. Poderá 

ainda propiciar a transferência de um setor mais concentrador 

em bens de capital para outro com intenso uso de mão de obra 

e menor acumulação de renda.

A cobrança pelo uso da água bruta será direcionada aos que 

podem e produzem com o insumo hídrico, de modo a garantir a 

água para os que não podem pagar.

A COLCHA DE RETALHO
A base física do território nordestino apresenta características pró-

prias, vocações bem diferenciadas e estruturas específicas de assen-

tamentos humanos, que se refletem nos costumes da população, 

na qualidade de vida das comunidades e, sobretudo, nas práticas 

peculiares de subsistência. Esse componente geo econômico, desde 

que induzido adequadamente pela ação governamental, assegura 

uma resposta mais eficiente, propiciando à base social nela situada 

maiores benefícios de curto e de médio prazos.

A zona semiárida cristalina é, portanto, uma colcha de reta-

lhos na qual cada peça que integra o pano tem tonalidade, con-

sistência e dimensão bem diferentes e marcantes. Nesse aspecto, 

existe um processo de zoneamento natural formando áreas he-

terogêneas vicinais, e muitas outras análogas, porém dispersas 

no território.

Quando o solo agricultável se junta com a água, formam-se 

ilhas de resistência para as famílias sertanejas e uma base sus-

tentável de crescimento socioeconômico.

Em relação a essa temática da base física heterogênea do ter-

ritório do Nordeste semiárido, assim se manifestou o professor e 

engenheiro Gouveia Neto (1988): “A caleidoscópica conforma-

ção de sub-região no semi-árido nordestino dificulta o diagnós-

tico do receituário desenvolvimentista” [Secretaria dos Recursos 

Hídricos (1992, cap. VIII)].
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Enquanto o Centro-Sul se caracteriza por ser uma região ho-

mogênea de geologia sedimentar, em que as estradas e a rede 

elétrica são margeadas por plantações extensas de soja, milho, 

café e laranja; o semiárido do Nordeste é uma região basica-

mente heterogênea, onde somente a caatinga xerófila impro-

dutiva enfeita o lado das rodovias (Figura 4).

FIGURA 4 Rodovia no sertão

Foto: Acervo do autor.

A infraestrutura promove uma espécie de desencontro do 

planejamento. A rodovia na cumeada do terreno, portanto, está 

situada no divisor de água, zona predominantemente de emba-

samento rochoso e sem possibilidade de água. A energia ao lado 

da rodovia não propicia maiores benefícios, uma vez que percorre 

uma área sem solo agricultável e, como tal, é uma linha de pos-

tes sem transformador algum. O boqueirão do açude é, em geral, 

zona de rocha e nem sempre é região de mancha de solo irrigável.
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Portanto, em uma base física multidiversa, característica de-

corrente da base geológica cristalina, o semiárido vive a lógica 

do ferreiro da maldição – quando tem o ferro, falta o carvão:

 » reserva água onde não há solo;

 » implanta energia onde não há água;

 » faz estrada onde não há produção.

Um projeto quase espontâneo desse modelo já existe no ser-

tão, superando esse contraponto. Isso, porém, só acontece em 

áreas sustentadas com o binômio solo e água, mesmo sem um 

programa específico do governo ou qualquer linha de crédito 

seletivo. São exemplos naturais dessa tese as comunidades li-

neares, cujas habitações são enfileiradas em série, ao longo das 

manchas de solo aluvial dos rios perenizados. Tal modelo é uma 

realidade atual nas grandes várzeas e zonas de tabuleiros do 

Nordeste (Figura 5).

Esse tipo de mancha de solo, com disponibilidade de água, 

sistemas viário e elétrico, é capaz de concentrar resultados 

socioeconômicos. Essas “avenidas rurais”, “quase chinesas” e 

ao mesmo tempo “rurbanas”,4 dispõem de pomares irrigados, 

quintais frutíferos, habitações agradáveis e grande facilidade 

para alocação de estruturas sociais complementares e peque-

nos investimentos produtivos. Lá, informam as autoridades 

municipais, a mortalidade infantil tem seu índice mais baixo. 

São, portanto, bases adequadas para integrar políticas públi-

cas, principalmente educação e saúde, criando condição para o 

desenvolvimento sustentado.

O programa dos eixos canalizados de integração será indutor 

desses modelos demográficos lineares cujos eixos, ao cruzarem, 

no nível do terreno, solos de sedimento irrigáveis, promoverão o 

manejo de pessoas para suas margens, desenvolvendo as “estra-

das-parques” consolidando o projeto dessas “avenidas rurais”.

4 Expressões criadas pelo autor no capítulo IX, p. 84, em seu livro O poço e o Pomar na 
Terra da Luz.
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FIGURA 5 Tabuleiro homogêneo

Foto: Acervo do autor.

DE SERTÕES E OUTRAS VEREDAS

O sertão do Nordeste registra uma das mais altas densidades 

populacionais do país. O número ultrapassa o nível dos 30%. 

Uma população difusa e distribuída em uma área inóspita, e 

semidesértica, transforma o sertanejo em um personagem vul-

nerável, dependente do governo, sem alternativa de renda em 

face da carência dos recursos naturais de certas zonas do terri-

tório cearense.

As rodovias, por sua vez, atraíram para suas margens inúme-

ras famílias induzidas pelas ofertas e promessas do clientelismo 

político: a TV, a energia, a parabólica, a ambulância da prefeitu-

ra, o ônibus e até o carro-pipa. Como o projeto da estrada segue 

a linha de cumeada do terreno, essas pessoas moram na espinha 
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da base rochosa cristalina, portanto, sem água e sem solo, em 

uma zona totalmente insustentável.

Vivendo nessas condições, tais famílias terão pouquíssimas 

chances de alcançar uma renda mínima. Nos períodos de seca, 

elas somente sobreviverão se o governo criar oportunidade de 

trabalho ou ação de assistência socioeconômica direta, como 

cestas básicas, emprego emergencial etc. E assim, em todo pe-

ríodo crítico, o problema se repete, uma vez que um trabalho 

nessas áreas não consegue transformar a natureza e melhorar a 

qualidade de vida do sertanejo.

Ao longo de mais de um século, o poder público ainda não 

conseguiu estabelecer um projeto de emprego e renda para fa-

mílias atingidas pela seca que tivesse uma avaliação positiva ou 

qualquer resultado capaz de reduzir, na próxima seca, o drama 

dessas populações que moram em áreas críticas do território: 

comunidades em planaltos pedregosos, áreas salinizadas de vár-

zea ou massapê rachado, depressões lacustres em zonas de solo 

raso e periferia de cidades pequenas e pobres.

Toda essa dispersão de recursos públicos origina-se na sazo-

nalidade e descontinuidade das ações de governo, decorrentes, 

sobretudo, da incerteza dos eventos de seca, que torna impro-

dutivo o emprego nas frentes de emergência dos anos críticos, 

marcados pela improvisação e paternalismo crônico. São postos 

de empregos que viciam e deseducam o homem do sertão e pro-

movem a descrença no trabalho como processo de progresso 

do homem, cristalizando na cabeça do sertanejo a cultura do 

conformismo e da inércia.

O descaso no enfrentamento da crise e o caráter dos progra-

mas desenhados pelos governos são tão antigos e ultrapassados, 

que o desabafo do desembargador Felipe Guerra, em 1903, pa-

rece ter eco até hoje:

O bode e o burro têm dado mais vida ao sertão, têm 

concorrido mais para o seu progresso e têm ampara-
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do mais nas calamidades do que todos os maus go-

vernos que têm abandonado aos seus próprios recur-

sos a população sofredora das últimas secas [Guerra 

(1981, p. 26)].

A região precisa amadurecer para um processo de convivên-

cia com as crises climáticas. Nas regiões temperadas do Hemis-

fério Norte, durante vários meses não se produz uma folha, um 

fruto e uma flor e a população já aprendeu a conviver com isso 

há muito tempo. Na latitude brasileira, não há a imagem da gra-

vura clássica da “Carroça de Feno” do famoso paisagista inglês 

John Constable. O sertanejo não se prepara com alimento para 

o gado. E, como este não vota e nem tem título de eleitor, é a 

primeira vítima da seca.

Um tripé de ações poderá surtir algum efeito positivo no en-

frentamento desse fenômeno tão recorrente. São três novas ini-

ciativas que vão se somar a tudo o que se vem fazendo ao longo 

de mais de cem anos:

 » a integração de bacias;

 » os projetos hidroambientais;

 » as adutoras regionais.

Ao lado desses três programas, o mais importante e que per-

meia todos eles é a gestão dos recursos hídricos já consolidada 

na política capitaneada pela Agência Nacional de Águas (ANA).

A INTEGRAÇÃO DE BACIAS

A água no semiárido nordestino apresenta uma situação espe-

cial em face do comportamento irregular do clima da região. A 

geologia da maior parte do território da região, entretanto, de-

termina as condições de esgotamento rápido da água no solo, 

emprestando aos rios do Nordeste um caráter intermitente e 

gerando uma base física bastante heterogênea. 

Esses elementos naturais, por si só, justificam o processo de 

integração das bacias. A busca necessária para regularizar a 
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água no solo define com objetividade uma política racional de 

reservação, transferência e integração dos recursos hídricos. Isso 

significa dizer que a garantia de atividades vitais como a intera-

ção da água com o solo para a produção agrícola e o abasteci-

mento do complexo urbano industrial será tanto maior quanto 

mais integrados os recursos hídricos territoriais. Em uma região 

com alta taxa de evaporação, somente uma gestão integrada 

que possa movimentar adequadamente a água no território, 

por meio de canais, adutoras e perenização de leitos naturais, 

ampliará os benefícios dos recursos hídricos e dará mais sinergia 

aos açudes, reduzindo as perdas por evaporação e propiciando 

maior eficiência na operação dos reservatórios.

Esse novo projeto busca transformar o Nordeste em uma 

grande bacia, geminando vales, revertendo cursos d’água, 

transpondo divisores, misturando rios e reabastecendo açudes 

em plena seca. Nova geografia hidrográfica será desenhada na 

superfície da região. A natureza do relevo regional é fator fa-

vorável para que um conjunto de eixos, transferindo a água por 

caminhos diferentes dos naturais, possa garantir, desde a fonte 

até o ponto de consumo, o recurso hídrico necessário à imple-

mentação dos empreendimentos que vão desenvolver o semiá-

rido brasileiro e melhorar a vida de seu povo.

Em uma região onde ao longo do ano a evaporação média é 

três vezes maior que a média da chuva, cabe ao homem deter-

minar a forma de o volume d’água disponibilizar-se no territó-

rio, expondo-o em leitos profundos com espelhos reduzidos. Os 

canais são exemplos desse modelo dinâmico e eficiente. A água 

integrada é aquela que o homem usa e o sol não bebe.

O ESTEPE

A integração do rio São Francisco é um socorro hídrico posto na 

fronteira dos estados do Nordeste e funciona como um pneu 

sobressalente de um carro. Um automóvel só precisa de quatro 
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pneus para se locomover. Porém, não faz uma viagem longa sem 

um estepe. Esse manancial sobressalente de reserva do rio São 

Francisco permitirá um uso mais eficiente das águas locais. Ao 

longo do tempo, os açudes são operados em função da média 

regularizada, como se fosse o salário de um caixeiro viajante. 

Este ganha de forma variada por mês, mas somente gasta a mé-

dia do que ganha, senão fica devendo. O operador do açude do 

Nordeste trabalha igualmente. E quem trabalha com a média 

é medíocre. Portanto, o volume da reserva da transposição vai 

mudar essa lógica. Os açudes da região passarão a operar na 

máxima dimensão, pois os administradores de água perderão o 

medo de secá-los antes da próxima seca.

FIGURA 6 Canal de integração

Foto: Acervo do autor.
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A perenização dos cursos d’água poderá advir também dos ei-

xos de integração (Figura 6). Os canais de integração cruzam em 

seu trajeto inúmeros cursos d’água, entre rios, riachos e pequenos 

córregos, que poderão se transformar em novos braços da pereni-

zação de leitos naturais do território. Além dos rios perenizados 

pelos açudes, haverá novos leitos naturais perenizados pelos canais.

Mencionar a expressão “eixos de integração” não significa 

uma referência ao Projeto São Francisco. Vários estados do Nor-

deste, e o Ceará foi pioneiro, já bebem água de sistemas de inte-

gração interna, por meio da interligação de suas próprias bacias 

territoriais. A capital cearense Fortaleza é um exemplo.

A seca de 2012 reflete com muita clareza uma situação mais 

confortável para os estados que cultivaram uma política racional 

de açudes estratégicos, ampliada com açudes médios, distribuin-

do melhor a água no território, ampliada com adutoras e canais 

de integração de bacias. Pontualmente, para suprir uma mino-

ria dispersa da população, complementou o sistema com po-

ços, dessalinizadores e cisternas, reduzindo sua vulnerabilidade 

nos anos críticos. Há regiões onde falta o principal: a água, até 

mesmo para abastecer os “carros-pipa”. Enquanto em outras, 

o maior reflexo da estiagem é a produção agrícola nas áreas 

aonde a irrigação não chegou.

Outra consequência grave é a sobrevida do rebanho e, nesse 

caso, as reservas de água são fundamentais. Pecuaristas médios 

e grandes, para os padrões do Nordeste, não usam mais o cria-

tório na forma extensiva, utilizam um manejo combinado com 

forrageira irrigada e fenagem. Sem essa prática, a mortalidade 

retornaria aos níveis do fim do século passado, quando a região 

perdia quase metade de seu rebanho nos anos de seca. 

O POBRE E A PEDRA

Conservar o solo para manter a umidade do terreno é a base 

da vida vegetal. Se a água é a fonte da vida no planeta, o solo 
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é o gerente da natureza – forma mais objetiva de combater a 

seca é evitar a erosão do solo, pois é dele que a planta consegue 

extrair a água e os nutrientes necessários para seu crescimento.

O processo de desertificação no semiárido começa com o 

desmatamento promovido pelo homem. Em seguida, o vento e 

a água da chuva carregam o solo, retirando-lhe os sais minerais, 

a matéria orgânica e outros elementos químicos. Empobrecen-

do o solo, reduz-se, cada vez mais, a produtividade dos cultivos.

A erosão pode chegar até ao descobrimento da base rochosa 

do terreno, impedindo, assim, o crescimento de qualquer tipo 

de planta.

A região deve formular projetos ambientais de conservação 

de solo, recuperação de áreas degradadas, por meio de terraços 

e cortinas de retenção de erosão, recomposição de flora, visan-

do políticas de combate à desertificação.

A mitigação dessas dificuldades localizadas e dispersas no 

território começou a ser pensada ainda nos anos 1990, quando 

surgiu a experiência inovadora na região voltada para os bolsões 

cristalinos e desertificados – um programa de obras hidroambien-

tais que visa basicamente manter a umidade no local. Já existem 

algumas experiências exitosas na Paraíba, no Rio Grande do Nor-

te e no Ceará. O programa preconiza uma prática bem simples 

de barramentos construídos com pedras soltas arrumadas na 

forma de arco horizontal. São pequenos muros construídos nas 

grotas que antecedem os riachos. Essas cortinas de pedra retêm 

a erosão e formam uma camada de solo acumulado pelas chuvas  

e que guarda a umidade no subsolo, criando pontos verdes em 

pleno sertão, pois há uma irrigação natural de forma submersa 

das plantas. 

Esse modelo contempla vários benefícios, dos quais o princi-

pal é manter a umidade no terreno, recuperando a camada de 

solo e controlando a erosão e os sais; outro benefício é recompor 

a área degradada, criando uma manta de solo para produção de 
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baixo custo, pois a água permanece isenta de evaporação den-

tro do substrato dessa mancha de terra formada pelo escoamen-

to de água da chuva. Outra variação desse modelo é a barragem 

subterrânea e os terraços nas encostas do terreno. Ademais, re-

presenta um forte componente ambiental no meio antrópico, 

pois se trata de uma obra feita à padiola e à mão, mais simples 

do que a cisterna e comum nos grotões pedregosos do sertão, 

onde a população é mais carente e prevalece o binômio: pobre e 

pedra. O projeto incorpora também um aspecto cultural, pois o 

emprego criado nesse programa transforma o sertanejo muitas 

vezes “predador” em “conservador” da natureza, construindo 

com as próprias mãos seu modelo de sustentabilidade. Trata-se 

ainda da melhor forma para combater desertos, permitindo ao 

homem do campo melhorar sua vida e a natureza a seu redor. 

Essa ação poderá ser implementada mediante um programa 

permanente que não necessariamente dependa da seca ou te-

nha afinidade com ela. 

Essa ação social nos campos da educação e da saúde será ca-

paz de estruturar um projeto de renda combinado com um pos-

to de trabalho para substituir o emprego emergencial utilizado 

nos anos críticos da seca.

Uma condição básica para o êxito desse projeto é que ele se tor-

ne uma ação permanente, sendo ampliado apenas nos anos de seca.

Outro ponto estratégico do projeto é que o produto do tra-

balho do homem seja em benefício de sua própria promoção e 

que a obra executada por ele represente necessariamente uma 

mudança em sua qualidade de vida.

Infelizmente, nem sempre programas e ideias sobrevivem a 

governos sucedâneos, quando muito, são engavetados. Muitas 

dessas ideias ficaram apenas na experiência-piloto. Como a con-

vivência com a seca é permanente, projeto voltado a melhorar 

essa convivência deve ser uma tarefa também permanente nos 

períodos secos do ano.
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O CAÇADOR DE CARRO-PIPA
Nessa altura da estiagem, a melhor prática é a capilaridade do 

sistema hídrico. Nesse caso, a construção de adutoras (Figura 7) 

é, sem dúvida, o mais poderoso instrumento para atenuar a cri-

se, por meio dos rios perenizados ou dos açudes interanuais, 

que são inúmeros.

FIGURA 7 Adutora

Foto: IBI – Engenharia Consultiva. 

Essas mesmas adutoras poderão buscar água nos canais que 

são os braços da integração de bacias. Elas são, portanto, os de-

dos das mãos para alcançar comunidades e sedes urbanas loca-

lizadas em áreas críticas no aspecto da geologia e do solo. São, 

ainda, a melhor solução de “caça ao pipa d’água”. Os dados 
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mostram que uma zona será notadamente confortável em supri-

mento de água quando sua densidade de adutora venha alcançar  

30 km de extensão para cada 1.000 km² de território. Esse modelo 

já demonstrou sua eficácia e na região já existem grandes siste-

mas adutores que ultrapassam centenas de quilômetros.

O maior mérito do Projeto São Francisco no plano de infraes-

trutura é a interligação com os grandes sistemas de adutoras no 

interior dos estados. Estes serão as mãos com dedos longos para 

atingir os mais distantes lugares do território e as mais altas fron-

teiras das bacias receptoras do Nordeste setentrional. Somente 

assim é possível subir o rio Pajéu e voltar para o riacho do Navio, 

como diria a canção de Gonzaga.

Em relação à seca, insistir no improviso do varejo emergen-

cial é imobilizar o avanço cultural do sertanejo e consagrar a 

profética expressão de Tomasi di Lampedusa: “É preciso que 

tudo mude para tudo ficar do mesmo jeito”.5

UM ATO DE FÉ

Quem olha para o sertão do Nordeste pensa na fé das romarias 

pelos santos e milagreiros.

Contempla com esperança a resistência e o poder de recupe-

ração da Caatinga, tão agredida pelo sertanejo. Sabe-se muito 

bem da força alimentadora da “babuge” para o gado quando 

das primeiras chuvas, enfim, o desabrochar e renovar de toda a 

natureza no abençoado e decantado “inverno”. São aspectos 

bem próprios que dão lugar a uma paisagem quase incompatí-

vel com o conceito de região semiárida, permitindo ao nordesti-

no praticar o desafio da agricultura e nunca ser um conformado 

pastor de ovelhas.

De tanto ver as variadas estampas do sertão natural, tabu-

leiros, várzeas, mangas, crôas, capoeiras, brejos e baixios, o 

5 Expressão popularizada da obra II gattopardo (O leopardo), publicado postumamente pela 
Editora Feltrinelli, 1957, e imortalizada pelo filme de mesmo nome de Luchino Visconti, 1963.
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nordestino acredita ser esse mosaico multidiverso o segredo no 

qual o sertanejo, em um futuro não muito distante, descobrirá a 

solução misteriosa e mágica para a convivência com a seca.
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