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CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS SOCIAIS E FÍSICOS DA 
AÇUDAGEM NA BACIA DO AÇUDE SUMÉ - PB 

Ana Cristina Souza da Silva1; Alain Marie B. Passerat Silans2; Augusto Francisco da Silva Neto3& 

Renato de Queiroz Porto4 

RESUMO – A região semi-árida do Nordeste brasileiro apresenta por motivos históricos, 
climáticos e políticos uma açudagem intensa que se desenvolve rapidamente. Visa-se verificar com 
este estudo, como o uso dos açudes localizados na bacia do açude Sumé, localizada na região semi-
árida do Estado da Paraíba está sendo realizado pelos seus usuários, como também os benefícios 
que estes trazem para os mesmos. Foram desenvolvidos e aplicados questionários através de 
entrevistas com usuários dos pequenos açudes, após isto foram realizadas análises estatísticas das 
mesmas, e entre os resultados destaca-se a falta de planejamento adequado quanto aos usos dos 
açudes e que mesmo assim estes trazem benefícios aos seus usuários. 

ABSTRACT – The semi-arid region of Northeast Brazil presents because of history, climate and 
politics an intense system of small reservoirs which is developing rapidly. This study aims to 
validate the use of dams located in the basin of Sumé, located in the semi-arid region of the state of 
Paraíba, and also the benefits they bring to the users. Surveys were developed and applied by 
interviews with the users of these small dams, and afterwards statistical analyzed. The results are 
shown in the contrast of the lack of an adequate planning on the use of dams and on the other side 
the provided benefits for the users. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção de pequenos açudes no semi-árido do Nordeste brasileiro por motivos 

históricos, climáticos e políticos, desenvolve-se de forma intensa, porém desordenada, fazendo-se 

necessário a implantação de programas para o licenciamento da execução destas obras, o 

cadastramento, o monitoramento e treinamento dos usuários, através das ações dos órgãos públicos 

responsáveis pela gestão de recursos hídricos. A falta destas ações tem implicado em inadequações 

que afetam desde o processo construtivo, a manutenção, conservação e utilização adequada destas 

fontes de disponibilidade hídrica, impedindo a sua otimizada utilização. 

A região semi-árida foi marcada por períodos esporádicos de extrema seca, entre um destes a 

grande seca de 1877-79, na qual teriam morrido mais de 500.000 pessoas na Província do Ceara e 

vizinhanças, aproximadamente metade da população daquela região, tendo isto ocorrido após 30 

anos de chuvas relativamente regulares. Este fato marcou a história da açudagem pública, em que 

represas e açudes foram construídos para a manutenção da água nestas regiões (Molle, 1994). Em 

1909, foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas - IOCS, posteriormente DNOCS, responsável 

pela construção no semi-árido do Nordeste de 310 açudes públicos e 622 açudes em regime de 

cooperação, com um represamento total da ordem de 20 bilhões de m³ d´água. Paralelamente ao 

desenvolvimento da açudagem pública, apesar das prioridades oficiais voltadas para os grandes 

reservatórios, observou-se, ao longo do tempo, o surgimento espontâneo da pequena açudagem 

privada (Paraíba, 2004). 

À medida que a ocupação humana desenvolve-se historicamente no Nordeste, a construção de 

açudes tem acompanhado a mesma ao longo do tempo, tornando estes reservatórios parte destas 

comunidades. Tal processo caracteriza a açudagem de grande, médio e pequeno porte, como uma 

das melhores alternativas para solução dos problemas gerados pela falta de água no semi-árido, 

permitindo favorecer a permanência e efetiva distribuição espacial da água numa região semi-árida, 

onde as comunidades ocupam o espaço de forma difusa e não possuem um sistema de 

abastecimento planejado. Evidencia-se assim, a importância da implantação destes reservatórios 

para a melhoria das condições socioeconômicas destas populações.  

Foi estimado em 70.000 o número de açudes de mais de 1.000 m2 de espelho d’água no 

Nordeste. Sendo observado em algumas regiões, densidades de até um açude por 1.5 km2, a qual 

pode ser considerada como valor limite. Com essas características, o Nordeste brasileiro destaca-se, 

como uma das regiões mais açudadas do mundo (Molle & Cadier, 1992). Açudes estes que são 
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subutilizados, ocorrendo perdas de grande parte de suas águas por evaporação ou sangria. Estes 

açudes poderiam ser mais bem aproveitados e valorizados, utilizando-se, por exemplo, técnicas 

simples e de baixo custo de irrigação por gravidade, piscicultura ou culturas de vazante, etc. Uma 

parte dessas técnicas já existem, devendo-se, apenas, pesquisá-las na literatura específica; adaptadas 

ou criadas para o contexto nordestino, em particular no que se refere à receptividade dos usuários 

(Cadier, 1994). 

Neste contexto, a açudagem no semi-árido avança com a construção privada de açudes de 

médio e pequeno porte, embora uma maioria seja executada sem o planejamento adequado. Através 

deste trabalho, buscou-se identificar e avaliar como os pequenos açudes estão sendo utilizados, de 

forma a diagnosticar os benefícios que estes propiciam aos seus usuários na região de estudo. 

2. ÁREA DE ESTUDO 

No Estado da Paraíba a região semi-árida ocupa uma área de aproximadamente 48.800 km2, 

equivalente a 86% da superfície estadual (56.439 km²), onde residem em torno de 2 milhões de 

habitantes. A situação sócio-econômica dessa região é crítica, apresentando indicadores clássicos 

bastante deficientes, onde se destacam a pobreza rural, uma atividade agropecuária fortemente 

dependente das chuvas e precárias condições de abastecimento d´água para as populações. O 

fenômeno das estiagens, que acontecem de forma recorrente, concorre para a manutenção do 

estágio de subdesenvolvimento que vem afetando a região ao longo dos anos. No Estado da Paraíba, 

foram contabilizados a partir de imagens de satélite do ano 2000, aproximadamente 8.000 açudes na 

região semi-árida, dos quais 7.600 foram considerados como pequenos. Estimou-se que, em média, 

estão armazenados nesses açudes, 2 bilhões e 267 milhões de m3, correspondendo a 60% da 

quantidade de água armazenada pelos médios e grandes reservatórios (Paraíba, 2004). 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do Açude Público Sumé (Figura 1), que ocupa uma 

área de aproximadamente 768 km2. Este açude construído pelo DNOCS, possui uma capacidade de 

armazenar 45.000.000 m3, está localizado na micro-região do Cariri Ocidental, semi-árido da 

Paraíba, distante 250 km da costa atlântica. Sua bacia está inteiramente situada sobre embasamento 

cristalino pré-cambriano e seu subsolo é impermeável, não existindo aquífero generalizado, onde 

podem ser encontrados lençóis confinados nas falhas ou nas formações aluviais superficiais, 

normalmente nas proximidades de rios. Parte considerável da caatinga, vegetação natural desta 

região, está sendo substituída por pastagens, plantação de tomate ou palma forrageira. A estação 

chuvosa centra-se em março, iniciando normalmente entre janeiro e março, finalizando em maio. A 

temperatura média anual é de 24o C (máxima em novembro-dezembro e mínima entre julho e 

agosto). A evaporação anual é de 2.800 mm em tanque classe A. A irregularidade das precipitações 
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nesta região é muito forte, sendo verificado em 1983 um total de apenas 248 mm, enquanto que em 

1985 atingiu 1.438 mm (Cadier, 1994). A pluviometria dessa bacia é fraca e irregular, onde se 

estima uma média interanual entre 550 e 600 mm, com um coeficiente de variação elevado, em 

torno de 40% ((Jaccon, 1982 apud (Cadier, 1994)). 
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Figura 1 – Localização da Área de Estudo. 

Na bacia em estudo foram construídos no período de 1984 a 1990, 75 reservatórios de 

pequeno porte, um açude público de médio porte (açude público Cinco Vacas) e um açude 

particular de grande porte (Açude São Paulo, totalizando a construção de 77 novos açudes num 

período de seis anos (ATECEL, 1993). A taxa de crescimento do número de açudes do ano de 2000 

para 2008 foi algo da ordem de duas a três vezes. Dentre os açudes contabilizados no Estado da 

Paraíba em 2002, existem uma quantidade levantada nesta bacia de um pouco mais de duzentos, 

porém, num levantamento atual feito através de imagens de satélite LandSAT5 foram encontrados 

nesta mesma região 631 espelhos de água (imagens de 02/05/2008). 

Os açudes da bacia Açude Público Sumé são intermitentes e perenes, distribuídos com uma 

densidade de aproximadamente um (1) açude por Km². Segundo (Molle & Cadier, 1992) esta 

densidade já ultrapassa o limite considerado aceitável de um açude por 1,5 Km2. 

3. METODOLOGIA 

A elaboração dos questionários para avaliação do uso e benefícios proporcionados pelos 

pequenos açudes aos seus usuários foi realizada após uma visita de reconhecimento preliminar à 

bacia do Açude Público Sumé. Esta visita possibilitou verificar a realidade sócio-econômica da 
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região de estudo, assim como o estado de conservação em que se encontravam os açudes, 

adequando os questionamentos aplicados ao perfil dos pequenos açudes e seus usuários. Além 

disso, foi utilizado o Manual dos Pequenos Açudes (Molle & Cadier, 1992), como referência para 

identificar aspectos importantes a serem levantados através dos questionários. 

Para análise sócio-econômica da açudagem foram desenvolvidos e aplicados questionários 

abordando três escalas sociais diferentes (Anexo1): o proprietário da fazenda onde está localizado o 

pequeno açude, o trabalhador da fazenda e os usuários difusos deste açude, ou seja, a população que 

mora nas redondezas destes reservatórios. Todas as entrevistas realizadas foram registradas nos 

questionários e gravadas através de aparelhos do tipo mp3. Para a avaliação de aspectos físicos 

foram desenvolvidos dois tipos de questionários: um para ser preenchido in loco e outro através de 

entrevistas (Anexo2) com pessoas sabedoras de informações sobre os açudes pesquisados. 

Seguinte a preparação dos questionários, os dados foram levantados em campo, logo após o 

período chuvoso entre os dias 09/09/2008 e 16/09/2008; vale salientar que no ano de 2008 a 

pluviometria ocorreu acima da média na região. Foram investigados ao todo 42 açudes (Figura 2), 

sendo aplicados os questionários sócio-econômicos através de sete (07) entrevistas com a população 

difusa, dez (10) com donos das fazendas onde estavam os açudes e vinte e uma (21) com 

trabalhadores das fazendas, onde estavam localizados os açudes. A ausência dos donos da fazendas 

no momento da entrevista, bem como a curta disponibilidade de tempo para procurar pessoas da 

população difusa motivou um maior número de entrevistas com os trabalhadores em comparação 

com as outras duas escalas sociais. Também foram realizadas trinta e quatro (34) entrevistas 

referentes ao questionário físico, observando aspectos físicos e de uso dos açudes com pessoas que 

tinham conhecimento sobre os mesmos. 
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Figura 2 - Mapa da Bacia do Açude Sumé. 
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O programa Sphinx permite a elaboração de questionários, digitação de suas respectivas 

respostas, tratamento e análise estatística das mesmas. Logo a transferência dos questionários 

(Anexos 1 e 2) e suas respectivas respostas para o programa Sphinx, possibilitaram a construção de 

tabelas e gráficos referentes aos resultados e discussões apresentados no item seguinte. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS QUESTIONÁRIOS OBTIDOS ATRAVÉS DE 

ENTREVISTAS 

4.1. Resultados e Discussões dos Questionários Físicos Referentes às Entrevistas sobre os 
Barramentos  

Foi verificado através das entrevistas que a maioria da população usuária não tinha 

conhecimento da capacidade de armazenamento dos açudes pesquisados, embora aproximadamente 

100% dos mesmos tenham suas águas aproveitadas. Normalmente as pessoas consultadas sabiam 

informar o tempo da construção dos açudes por estas utilizados, verificando-se que mais da metade 

haviam sido construídos há mais de 25 anos (Figura 3a, b e c). 
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Figura 3 – (a) Conhecimento do volume dos açudes pela população, (b) Tempo (em anos) em que o açude foi 
construído, (c) A água do açude é aproveitada 

A intensa atividade pecuária da região implica em uma demanda a água dos açudes, 

verificando-se que a dessendentação de animais caracteriza-se como uso principal dos reservatórios 

investigados, com um percentual de utilização em pouco mais de 80%, vindo grande parte dos 

rebanhos beberem diretamente no açude (Figura 4a e b). Este fato indica que o açude não está sendo 

apropriadamente utilizado, devido os animais em contato direto com o açude, poderem contaminar 

suas águas, bem como deteriorar as paredes de montante e jusante da barragem. 

Tendo em vista que aproximadamente 20% dos pequenos açudes pesquisados, possuírem 

utilização para atividades domésticas, como cozinhar e beber, estes usos poderão estar 

comprometidos, caso a água seja contaminada pelos rebanhos. A atividade doméstica mais 

demandada é a lavagem de roupa (Figura 4c), algo em torno de 30%, verificando-se que quase um 
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terço desta atividade é realizada diretamente no açude, o que também poderá poluir suas águas e 

prejudicar outros usos. 
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Figura 4 – (a) Se o rebanho bebe água do açude, (b) Como a água é disponibilizada para o rebanho, (c) Se o 

açude é utilizado para atividades domésticas e que tipos de atividades 

Em pouco menos de 60% dos pequenos açudes, a água é aproveitada para o plantio de 

vazante, podendo-se avaliar-se o bom aproveitamento dos açudes, já que esta forma de plantio é 

realizada diretamente nas suas margens à medida que este vai secando. Fato que interessa no 

controle e suficiência da água para o plantio, sendo a maior parte do plantio de vazante destinado a 

cultura de forrageiras para alimentação dos rebanhos. A irrigação é um dos usos menos priorizado 

com menos de 30%, possivelmente, devido ao encarecimento dos custos de produção. Para a 

otimização do uso das águas dos açudes, se faz necessário um planejamento para a agricultura 

irrigada, como forma de assegurar benefícios econômicos para seus usuários (Figura 5a, b e c). 

sim

58,82%

não

41,18%

0 

20 

(a)      
aliment

ícios

37,50%

forrage
iros

62,50%

0 

15 

 (b)        
sim

27,27%

não

72,73%

0 

24 

 (c)  

Figura 5 – (a) Se o açude é aproveitado para plantio de vazante, (b) O que é cultivado no plantio de vazante, 
(c) Se a água do açude é utilizada para irrigação 

Em pouco mais da metade dos açudes pesquisados são realizados plantios de jusante, o que 

indica a existência de infiltrações nestes açudes (Figura 6a e b), cujas águas são sabidamente 

explotadas. Também foi verificada através das entrevistas, a ocorrência de vazamentos em cerca de 
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três quartos (3/4) dos açudes levantados, estes dois fatos evidenciam a existência de 

comprometimento das estruturas das barragens visitadas. Além disso, parte desta água de infiltração 

perde-se, quando apenas metade dos usuários a utiliza para o plantio à jusante, o que gera 

desperdícios. 
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Figura 6 – (a) Se é plantado à jusante dos açudes para aproveitamento das infiltrações, (b) Se os açudes 
apresentam vazamentos 

O uso da piscicultura ocorre em 85% dos reservatórios sendo a piscicultura extensiva, com o 

peixamento do açude, o mais praticado em aproximadamente 60% dos casos, seguido da pesca 

tradicional com aproximadamente 40% e não sendo praticada a piscicultura semi-intensiva em 

nenhum açude investigado. Pouco desta piscicultura é praticada como atividade financeira, mas sim 

para subsistência e também como atividade recreativa (Figura 7a, b e c). 
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Figura 7 – (a) Se cria peixe no açude, (b) Que tipo de criação pratica, (c) Que tipo de atividade representa a 

criação de peixe 

Segundo os entrevistados grande parte dos açudes investigados armazena água e não chega a 

secar anualmente, tendo estes em sua maioria vertido, porém apenas 20% destes sangram 

anualmente (Figura 8). 
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Figura 8 – (a) Se todos os anos os açudes têm água, (b) Se o açude seca todos os anos, (c) Se o açude sangra, 

(d) Frequência de sangria dos açudes 

4.2. Resultados e Discussões sobre os Questionários Sócio-Econômicos 
Através das entrevistas foi possível identificar que os pequenos açudes são muito importantes 

para a maioria dos trabalhadores da fazenda onde se encontram estes reservatórios, 

aproximadamente a totalidade dos entrevistados afirmando não desenvolverem outra atividade além 

do trabalho na fazenda, tendo a maioria dos trabalhadores entrevistados o açude como fator de 

renda (Figura 9). 
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Figura 9 – (a) Grau de importância do açude para os trabalhadores das fazendas, (b) O trabalhador da 
fazenda pratica outra atividade além do trabalho na fazenda, (c) O açude é fator de renda para o trabalhador 

Cerca de três quartos (3/4) dos trabalhadores residem nas fazendas onde trabalham. Verificou-

se que a maior parte das famílias dos trabalhadores não tem outra fonte de renda além das 

atividades que dependem dos açudes, indicando que estes funcionam como fator importantíssimo na 

complementação da renda dos trabalhadores e suas famílias, normalmente compostas por mais de 

duas pessoas, que dependem na sua maioria dos mesmos (Figura 10a, b e c).  
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Figura 10 – (a) As famílias dos trabalhadores têm outra renda além das atividades que dependem do açude, 
(b) Número de pessoas na família dos trabalhadores entrevistados, (c) Se os trabalhadores moram na fazenda 

Um fato observado bastante importante é o interesse dos trabalhadores em continuar no 

campo. Considerando o baixo grau de escolaridade destes, muitos deles provavelmente teriam 

dificuldades se migrassem para centros urbanos, além disto, quase todos trabalhadores afirmaram 

que a água disponível na região é suficiente para as atividades que desenvolvem (Figura 11). 
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Figura 11 – (a) Se o trabalhador pretende continuar no campo, (b) Grau de escolaridade dos trabalhadores, 
(c) Se a água disponível na região é suficiente para as atividades que o trabalhador desenvolve 

Todos os açudes investigados são aproveitados pelos donos das fazendas onde estão os 

açudes, apesar de que menos da metade deles tem o açude como fator de renda e a maioria de suas 

famílias possuam outra renda independente do açude (Figura 12a, b e c). Os donos de açude têm 

grau de escolaridade variado, tendo a maioria deles estudado até o primeiro grau. Aproximadamente 

a metade dos donos entrevistados tinha mais de dois trabalhadores na fazenda. Apesar de não terem 

o açude como fator renda, a grande maioria não arrenda a água do açude. É importante citar que, 

segundo estas entrevistas, os açudes têm um grau de importância maior para os trabalhadores do 

que para os seus próprios donos (Figura 12d). 
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20,00%
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importante

70,00%
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 (d) 
Figura 12 – (a) Se os pequenos açudes estão sendo aproveitados pelos seus donos, (b) Se os açudes são 

fatores de renda para os seus donos, (c) Se a família do dono do açude tem outra renda que não dependem do 
açude, (d) Grau de Importância dos açudes para os seus donos 

Grande parte da população difusa entrevistada, utiliza água de pequenos açudes vizinhos e 

não pratica outra atividade além de trabalhar no campo, como também estudou apenas até o 

primeiro grau e tem um grande número de pessoas na família (Figura 13a e b). Apesar dos 

entrevistados usarem a água dos pequenos açudes, aproximadamente apenas a metade destes 

consideraram o açude muito importante. Todos entrevistados afirmaram que a água disponível na 

região é suficiente e a maioria destes tem pretensão de continuar no campo (Figura 13c e d). 

não

28,57%

sim

71,43%

0 

5 

(a) 
não

80,00%

sim

20,00%

0 
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 (b) 
pouco
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33,33%
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importante

50,00%

0 
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 (c) 
sim

85,71%

não

14,29%

0 

6 

(d) 

Figura 13 – (a) Se a população difusa usa água de algum açude próximo, (b) Se a população difusa pratica 
outra atividade além de trabalhar no campo, (c) Grau de importância dos açudes para a população difusa, (d) 

Se a população difusa tem pretensões de continuar no campo 

5. DISCUSSÃO GERAL E CONSIDERAÇÕES 

Foi identificado através desta pesquisa que existe uma demanda de usos variados dos 

pequenos açudes por diferentes usuários e que estes usos não estão sendo adequadamente 

desenvolvidos, bem como a maneira como alguns são efetivados, podem implicar em impactos 

negativos à integridade física dos açudes e a qualidade de suas águas. 

Segundo esta pesquisa, a maioria dos usuários dos açudes, moradores da região rural do semi-

árido, tem pretensão em continuar no campo e afirma que a água disponível é suficiente para as 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  12 

atividades que desenvolve. Apesar da água dos pequenos açudes não estar sendo aproveitada em 

sua integridade, percebe-se que, se atividades, tanto para subsistência como comerciais, fossem 

desenvolvidas pelos usuários através do aproveitamento adequado das potencialidades dos açudes, 

possivelmente isto aumentaria a satisfação dos usuários, podendo-se ampliar o estimulo a 

permanência do homem no campo.  

Estima-se que, no estado da Paraíba, os pequenos açudes cheguem a armazenar um volume 

total de água aproximadamente igual ao dos grandes açudes monitorados pelo Governo do Estado 

da Paraíba, observando-se que, uma grande fonte de recursos hídricos é explorada sem 

planejamento e orientação adequada por intermédio do órgão responsável pela gestão das águas do 

estado da Paraíba.  

A questão da açudagem deve ser pensada sobre vários aspectos, visto que os açudes fazem 

parte da história do semi-árido nordestino e que os seus habitantes já os incorporaram ao habitat 

natural. Constata-se que a construção dos açudes ocasiona mudanças dos ecossistemas onde estes 

estão inseridos, sendo verificado durante os levantamentos de campo um aumento no número de 

árvores e da presença do verde, como também, no aumento da enorme diversidade de pássaros que 

fazem seus ninhos e vivem nos açudes e (ou) nas redondezas dos mesmos. A vida aquática nos 

açudes também se destaca com a diversidade de peixes, suas ovas e vegetação aquática, entre outras 

formas de vida. Para avaliar como a gestão da pequena açudagem deve ser considerada e tratada, é 

importante questionar além de aspectos físicos sobre volume, estado de conservação e 

possibilidades de enchentes, questões sociais e ambientais que envolvem a açudagem. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO – PARTE REFERENTE A ENTREVISTAS DONO DO ACUDE E ARRENDADO 
Identificação do Açude:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Entrevistador: __________________________________________________________ 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Local, data e hora: _______________________________________________________ 
 

1. O açude está sendo aproveitado? 
   sim     não 

Caso sim 
Quem usa o açude? O dono da fazenda (do sítio), os trabalhadores, é arrendado? 

 o dono da fazenda  trabalhadores  arrendado população difusa 
2. Caso seja o dono da fazenda continue o questionário nesta folha, caso não procure a entrevista referente aos outros casos. 

Nível de escolaridade: 
Grau:   Primeiro    Segundo     Terceiro 
Série:  Completo  Incompleto: _________ 
Numero de pessoas na família:____________ 
Adultos (>18): _____    Jovens:_______ Crianças(<13): _____ 
O açude é fator de renda 

   sim     não 
 A família tem outra renda do que a da Fazenda? 

   sim     não  Qual:____________________________________ 
O fazendeiro é o gerente da fazenda? 

   sim     não 
A construção do açude foi financiada? 

   sim     não 
Caso sim: 
A renda da sua utilização permite o amortecimento do dinheiro investido 

   sim     não 
Tem idéia do custo da manutenção 

   sim     não Quanto? ____________________________ 
Qual o nível de importância do açude para o dono da fazenda? 

alto   médio  baixo 
Qual o tamanho da propriedade em ha 

 tamanho <30ha  30<tamanho<300 ha  tamanho > 300 ha 
Quantos pessoas de sua família trabalham a terra? _______________ 
Se tiver empregados, informar a quantidade:_______ 
 masculinos ________ femininos:__________ 
A água disponível na região é suficiente para manter as atividades que desenvolve? 

   sim     não 
Para você este açude é? 

   pouco importante     importante      muito importante   
Quais tipos de fontes de água que alimentam a sua propriedade? 

Fontes:                          Capacidades: Nomes                Tipo da Água Uso principal 

     

     

     

     

Fontes:   cisterna, poço, cacimba, rio/riacho, lagos/lagoas, reservatórios, pequeno açude, adutora ou outros 
Capacidades:    volumétrica (em  m3/s ou  l/s)  ou de vazão (em m3 ou hm3 ) 
Nomes:   utilizado para rios, reservatórios, concessionárias d’água, etc. 
Tipo de água:   bruta ou tratada (dessalinização, cloração, fervura, outros) / doce ou salobra  
Uso principal:  dessedentação humana ou animal, irrigação, piscicultura, etc. 

3. Caso esteja arrendado (as questões são aplicadas ao dono) 
Arrenda o acude: 

  sim    não 
caso sim: 
Qual é o tamanho dos lotes arrendados? 

 tamanho <1ha  1<tamanho<3 ha  tamanho > 3 ha 
Quantos meses por ano arrenda o açude? _____________________ 
Arrenda o açude todos os anos? 

  sim    não   Outros? _____________________________ 
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Plantam o que? 
alimentícios  forrageiros 

Qual é o custo do arrendamento?_______________ 
Porque é melhor arrendar do que utilizar?__________________ 
Usa o açude para outra coisa? 

 sim    não 
caso sim: 
para o que?_____________________________________________________ 
Quanto rende em média por ano?____________________________________ 

 
Anote observações aqui: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________           

 
 
QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO – PARTE REFERENTE A ENTREVISTAS PARA OS TRABALHADORES QUE 
USAM O ACUDE 
Identificação do Açude:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Entrevistador: __________________________________________________________ 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Local, data e hora: _______________________________________________________ 
 
Há quanto tempo trabalha na fazenda? ___________ anos  
Reside na fazenda?   sim     não 
Idade: _______   Sexo:  Masc.    Fem.  
Pratica outra atividade além do trabalho na fazenda?:   sim     não Qual?___________________________ 
O açude é fator de renda para o trabalhador? 

  sim     não 
 A família tem outra renda além de atividades que dependem do açude? 

   sim     não  Qual:____________________________________ 
Quantos pessoas de sua família trabalham na fazenda? ________________ 
Caso sim 
Nível de escolaridade do trabalhador: 
Grau:   Primeiro    Segundo     Terceiro 
Série:  Completo  Incompleto: _________ 
Numero de pessoas na família:____________ 
Adultos (>18): _____    Jovens:_______ Crianças(<13): _____ 
O trabalhador é o gerente da fazenda? 

   sim     não 
Como recebe? 

por produção? terca meia 
Salário    Outros? _______________________________________________________ 

Isso não deverá ser perguntado – entrevistador irá concluir esta pergunta, anote na observação atrás da folha -Tem pretensões de 
continuar no campo? 

   sim     não 
A água disponível na região é suficiente para manter as atividades que desenvolve? 

   sim     não Por que? ___________________________________________ 
Para você este açude é? 

   pouco importante     importante      muito importante   
Quais tipos de fontes de água que alimentam a sua propriedade? 
Fontes:                          Capacidades: Nomes                Tipo da Água Uso principal 

     

     

     

     

Fontes:   cisterna, poço, cacimba, rio/riacho, lagos/lagoas, reservatórios, pequeno açude, adutora ou outros 
Capacidades:    volumétrica (em  m3/s ou  l/s)  ou de vazão (em m3 ou hm3 ) 
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Nomes:   utilizado para rios, reservatórios, concessionárias d’água, etc. 
Tipo de água:   bruta ou tratada (dessalinização, cloração, fervura, outros) / doce ou salobra  
Uso principal:  dessedentação humana ou animal, irrigação, piscicultura, etc. 
Anote observações aqui: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO – POPULACAO DIFUSA QUE USA O ACUDE 
Identificação do Açude:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Entrevistador: __________________________________________________________ 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Local, data e hora: _______________________________________________________ 

1. Caso seja uma pessoa da população difusa que mora perto do açude. 
Usa a água de algum açude próximo? 

   sim     não Qual? __________________________________ 
Para quê? _________________________________________________ 
Há quanto tempo reside no campo? ___________ anos  
Idade: _______   Sexo:  Masc.    Fem.  
Pratica outra atividade além de trabalhar no campo?:   sim     não Qual?___________________________ 
Para você este açude é? 

   pouco importante     importante      muito importante    
Nível de escolaridade: 
Grau:   Primeiro    Segundo     Terceiro 
Série:  Completo  Incompleto: _________ 
Numero de pessoas na família:____________ 
Adultos (>18): _____    Jovens:_______ Crianças(<13): _____ 
Quantos pessoas de sua família trabalham no campo? ________________ 
Isso não deverá ser perguntado – entrevistador irá concluir esta pergunta, anote na observação atrás da folha -Tem 
pretensões de continuar no campo? 

   sim     não 
A água disponível na região é suficiente para manter as atividades que desenvolve? 

   sim     não Por quê? ___________________________________________ 
Quais tipos de fontes de água tem disponível? 
 

Fontes:                          Capacidades: Nomes                Tipo da Água Uso principal 

     

     

Fontes:    cisterna, poço, cacimba, rio/riacho, lagos/lagoas, reservatórios, adutora, pequeno açude, ou outros 
Capacidades:     volumétrica (em  m3/s ou  l/s)  ou de vazão (em m3 ou hm3 ) 
Nomes:   utilizado para rios, reservatórios, concessionárias d’água, etc. 
Tipo de água:   bruta ou tratada (dessalinização, cloração, fervura, outros) / doce ou salobra  
Uso principal:  dessedentação humana ou animal, irrigação, piscicultura, etc. 
Anote observações aqui: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO FÍSICO – PARTE REFERENTE A ENTREVISTAS 
Identificação do Açude:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Entrevistador: __________________________________________________________ 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Local, data e hora: _______________________________________________________ 
 

1. Tem idéia do volume do açude, da sua profundidade no balde (porão)? 
 sim    não 

− caso sim: 
Quanto?___________________________________ 
O entrevistador estima_______________________ 
O açude no porão é muito fundo? 

 sim    não  não sabe 
2. O açude pega água todos os anos? 

   sim     não não sabe 
3. O açude tem sangradouro? 

   sim     não não sabe 
caso sim: 
O sagradouro já foi: 

 arrombado   arrombado e reconstruído   nunca foi arrombado  
Existe algum tipo de proteção no sangradouro? 

   sim, Qual?__________________________________   não não sabe  
4. O açude sangra?  

  sim    não  não sabe 
caso sim: 
Com qual freqüência? 

  anualmente    em cada dois anos    em cada três anos   
  a mais de três anos   Outros ______________________________ 

Qual a cota máxima de sangria já atingida?_____________m 
5. O açude apresenta vazamento 

  sim    não  não sabe 
caso sim: 

  intenso     fraco   Outros ______________________________ 
6. Faz manutenção do açude, como? 

   sim     não  não sabe 
caso sim: 

Tipo Freqüência 
mensal semestral anual 

 combate formigueiros e ou tatus        
 preenchimento de erosão com argila compactada       
 controle arbustivo       
 remoção de plantas aquáticas       
 vegetação rasa (gramíneas) no coroamento e no talude 

dos açudes  
     

 construir soleira de pedra para retenção de sedimento       
 remediar infiltrações através de vala trincheira      

7. O açude seca todos os anos?  
 sim    não  não sabe 

caso sim: Mais ou menos quando? 
 entre novembro e dezembro   entre dezembro e fevereiro. 

caso não: 
Quanto tempo passa sem secar? ___________________________anos 

8. A água do açude é de boa qualidade para o consumo humano? 
 sim    não  não sabe 

9. O açude seca mais rápido com relação aos outros açudes da redondeza que são mais ou menos do mesmo tamanho deste? 
(avaliar infiltração) 

 sim    não  não sabe 
Sabe dizer por quê? ____________________________________ 

10. Há quanto tempo o açude foi construído 
 <2 anos    2 anos < T < 5anos   5 < T < 10 anos   
 10 anos < T < 25 anos    >25 anos não sabe 

11. Com qual recurso construiu o açude? 
  próprio    financiamento do governo   frente de trabalho(emergência)  não 

sabe 
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12. Foi feito um projeto do açude? 
 sim    não  não sabe 

Grau de importância da bacia 
13. Têm açudes a montante? 

 sim    não  não sabe 
Qual o comprimento dos riachos principais em léguas, tarefas? __________________ 
Tem riachos? 

 sim    não  não sabe 
São vários riachos? 

 sim    não  não sabe 
O riacho é bom de água? 

 sim    não  não sabe 
Já ocorreram enchentes pela redondeza? 

 sim    não  não sabe 
Sobre o uso do açude 
14. O açude é aproveitado (A água do açude é utilizada)? 

 sim    não  não sabe 
Caso sim, continue a aplicar o questionário 

15. O açude é utilizado para prover água para beber, cozinhar e lavar? 
 cozinhar   beber    lavar  nenhum 

16. Lava roupa diretamente no açude 
 sim    não 

17. O rebanho vem beber água do açude? Como é disponibilizada a água para o rebanho? 
 sim    não 

− Caso sim: 
 diretamente no açude   bebedouro 

18.  Usa plantio de vazante? 
 sim    não 

− Caso sim: 
durante que período 

 1° semestre  2° semestre  todo o ano  Outros________________ 
qual é o cultivo 

 alimentícios   forrageiros 
usa defensivos agrícolas. 

 sim    não 
19. Planta a jusante da barragem para aproveitar as infiltrações?  

 sim    não 
− Caso sim: 

durante que período 
 1° semestre   2° semestre   todo o ano 

O que planta? 
 alimentícios   forrageiros 

Usa fertilizante? 
 sim    não 

Caso sim: 
Qual tipo de fertilizante 
  adubo químico   adubo orgânico   misto 

20. Irriga com a água do açude? 
  sim  não 
− Caso sim: 

Como capta a água no açude?  
 bombeamento a diesel ou elétrico   sifão 

 Quais culturas irriga? 
  alimentícios   forrageiros  
Em que período irriga?  

 1° quadrimestre   2° quadrimestre   3° quadrimestre   4°quadrimestre   todo o ano  
Usa defensivos? 

 sim não 
Caso sim: 
 Qual tipo de defensivos? 

 agrotóxico   defensivos orgânicos   misto 
21.  Cria peixe no açude? 

 sim   não 
caso sim: 
De onde vêm os alevinos 
  sistema público de distribuição   aquisição própria   doado de outro açude Quanto tempo é necessário 
para o peixe crescer o suficiente 

 90 dias   120 dias   150 dias   180 dias 
Que tipo de criação pratica? 

 pesca tradicional   peixamento(extensiva)   peixamento e ração (semi-itensiva) 
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Que tipo de atividade representa a pesca neste açude? 
  recreativa    subsistência   atividade financeira  
Qual é o peso dos peixes quando pescados. 

 p<500g  500g<p<1000g   >1000g 
22. Cria patos, marrecos, outros no açude? 

 sim    não 
 Caso sim: 
Qual é a produção 

 semestral   anual 
Quanto tempo é o engordo 

 t <6 meses   6 meses< t <1 ano   t >1 ano 
. São criados para o consumo pessoal ou vendem? 

 consumo pessoal  atividade financeira 
23. O açude é utilizado para recreação?  

 sim  não 
caso sim: 
Tem retorno financeiro? 

 sim  não 
Anote observações aqui: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________                           

 


