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Resumo – A análise dos fundamentos legais e das ações de políticas públicas na gestão dos 

recursos hídricos para o Nordeste semiárido são a base para a composição deste artigo. As reflexões 

foram direcionadas no sentido de apreender o processo a partir do cenário das políticas e programas 

voltados para o enfrentamento das secas e seus impactos na superação das desigualdades sociais 

para o alcance do desenvolvimento local. Nesse sentido, a Constituição Federal brasileira, em seu 

artigo primeiro, determina as bases em que se devem fixar o Estado de Direito Democrático 

estabelecido pela nova ordem constitucional pátria quando afirma, textualmente, entre outros 

preceitos, a soberania; a cidadania e a dignidade da pessoa humana entre as quais o direito à água.  
 

Palavras-Chave – Políticas públicas. Semiárido. Desenvolvimento local. 
 

PROGRAMS OF DEVELOPMENT FOR THE NORTHEAST, POLITICS OF STATE AND 

ACTION OF COMBAT TO THE DROUGHTS: ROOTS OF THE INAQUALITIES? 

Abstract – The analysis of the legal grounds and public policy actions in water resources 

management for the semiarid Northeast are the basis for the composition of this article. The 

reflections were conducted to learn the process from the setting of policies and programs oriented to 

fight drought and its impacts on overcoming social inequalities to achieve local development. In 

this sense, the Brazilian Federal Constitution, in its Article first determines the basis on which it 

shall set the Rule of Law established by the new constitutional order homeland when he says, 

verbatim, among others precepts, sovereignty, citizenship and human dignity including the right to 

water. 
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INTRODUÇÃO 

O direito à água, segundo o que declara o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais da ONU, “habilita cada pessoa a ter acesso à água suficiente, segura, aceitável, 

fisicamente acessível e a um bom preço para uso pessoal e doméstico”. Estes cinco atributos básicos 

representam os pilares da segurança da água. No entanto, são transgredidos em larga escala. Por que 

razão as pessoas carenciadas têm um menor acesso à água potável e pagam mais por ela? A 

população das regiões áridas e semiáridas tem menor probabilidade de estarem ligadas à rede de 

abastecimento e maior probabilidade de receber água de uma série de fontes não tratadas. 

Por esta razão, vale ressaltar a estreita vinculação entre o Estado, teoricamente, Democrático 

brasileiro e a política de combate às secas. Ao se verificar quais de nossas constituições federais se 

referiram ao fenômeno da seca, instituindo, em consequência, medidas e recursos de combate a seus 

efeitos sociais, ver-se-á que somente aquelas democráticas e promulgadas em resultado de 
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assembleias nacionais constituintes como as de 1934, 1946 e 1988 o fizeram. Estas elegeram a 

responsabilidade sobre este tema enquanto preocupação de Estado que, de fato, lhe compete.  

Particularmente, no Nordeste e em Sergipe, o Estado programou ações públicas de recursos 

hídricos, por meio de vários programas, projetos e ações, por órgãos diferenciados de acordo com 

sua utilização, energia, agricultura, abastecimento e saneamento. Os efeitos dessa diversidade de 

usos, objetivos, direcionamentos, interesses políticos, refletiram-se em desvio de sua principal 

função: o acesso ao direito universal à água, que por um prisma institucional, tencionavam o 

enfrentamento da questão nordestina através de ações de combate à seca e de superação da pobreza 

e das desigualdades sociais. 
 

ÁREA DE ESTUDO 

O Estado de Sergipe está localizado na região Nordeste do Brasil (Figura 1). Possui 21.994 

km
2
 de extensão, o equivalente a 0,26% do território nacional e 1,4% do território nordestino. É 

composto por 75 municípios e sua população totaliza 2.068.017 habitantes (IBGE, 2010). A 

totalidade de sua área espacial encontra-se nos domínios tropicais sendo assim, é caracterizado por 

médias térmicas anuais relativamente altas (27
o
C), sem nenhuma estação fria.  

 
Figura 1 Localização Geográfica do Estado de Sergipe 

Fonte: Elaborado por Araújo; Santos (2010). 

 

O período chuvoso estende-se de abril a agosto apresentando maior precipitação nos meses de 

maio a julho. A umidade relativa varia de 25% a 75%. A reduzida oscilação térmica contrasta com a 

acentuada irregularidade pluviométrica, constituindo-se, então, a chuva e a seca como elementos 

determinantes do mecanismo natural (PINTO, 1999). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O recorte que delineia a proposição apresentada exige a adoção do método de observação e 

análise, de natureza e abordagem analítica qualitativa, descritiva e interdisciplinar para 

apreender e avaliar a dialética entre disponibilidade e acesso à água, políticas públicas, estratégias 

de superação das dificuldades frente à seca e as desigualdades sociais do modelo de gestão adotado. 

A análise qualitativa possibilita classificar, compreender e elucidar processos dinâmicos 
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vivenciados por extratos sociais, quais os mecanismos e estratégias adotadas em dadas situações 

permitindo o esclarecimento entre causa e efeito de um determinado fenômeno. 

A pesquisa bibliográfica, enquanto recurso operacional, aborda o referencial teórico sobre 

programas de desenvolvimento para o Nordeste, políticas de Estado e ações de combate às secas, 

buscando elucidar as raízes das dificuldades socioeconômicas desta região e, particularmente, no 

Estado de Sergipe. Foram levantados os dados secundários por meio do levantamento das 

informações em instituições públicas e institutos de pesquisa a exemplo da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, Banco do Nordeste e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA e em Sergipe órgãos como Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SRH, a 

extinta FUNDASE - Fundação de Desenvolvimento Agrário do Estado de Sergipe e a COHIDRO - 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe complementados por 

dados coletados em trabalhos, teses e dissertações publicados sobre o tema em universidades e 

publicações sobre o tema na internet. 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Políticas de Gestão para o Nordeste: o Combate às Secas 

O modelo econômico adotado no Nordeste brasileiro enfraqueceu a socioeconomia da região 

e aprofundaram o fosso que a separa das áreas mais desenvolvidas do país. A transformação do 

Nordeste em região-problema não só afastou investimentos estrangeiros, mas, principalmente, fez 

com que as políticas econômicas dos governos republicanos transferissem recursos para o Centro-

Sul, tendo sempre uma boa justificativa (BURITI, 2008). 

Em razão destas particularidades, as políticas sociais no Brasil, notadamente no seu 

Semiárido, deixaram uma história de desigualdade e pobreza. Diante da permanência e da lentidão 

na solução dos problemas, a cada estiagem, milhares de nordestinos foram abandonando a região. 

Sem perspectiva de mudar sua história do espaço onde viviam, buscaram em outros locais a solução 

para a sobrevivência das suas famílias.  

Foi no cenário dos sertões onde permaneceu, por séculos, o domínio político dos coronéis, 

que foi paulatinamente estendido para as oligarquias das elites nordestinas perpetuado pelo 

populismo e dependência econômica de milhões de nordestinos. As possibilidades da modificação 

desse cenário ocorrem após a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste - 

GTDN, em 1956, durante o governo do Presidente Juscelino Kubitschek, um marco referencial nas 

políticas de desenvolvimento dessa Região. Este grupo considerava que as dificuldades para o 

alcance do desenvolvimento da região extrapolavam os fatores ambientais e que decorriam, 

notadamente, da ineficiência e inadequação das medidas estruturais executadas. Esta perspectiva 

resulta no advento, em 15 de dezembro de 1959, da SUDENE, órgão constituído especificamente 

para fomentar o desenvolvimento da região Nordeste. Surgia como uma arquitetura institucional, 

como uma compensação do Estado brasileiro para diminuir as disparidades que a acelerada 

modernização do Centro-Sul impunha. Seu primeiro Plano Diretor visava basicamente promover o 

desenvolvimento da região, por meio de uma política de fomento à industrialização, para, em lugar 

da economia agroexportadora, constituir um novo polo dinâmico representado pelas atividades 

industriais modernas (CAMPOS, 2004). 

No entanto, a SUDENE, resultante das tensões sociopolíticas nordestinas, representa um 

acordo entre os vários grupos em jogo, diante das dificuldades de uma solução endógena à região. 

Na prática, as proposições do Plano de Ação elaborado pelo GTDN, que se transformaram no fio 

condutor da SUDENE, representam a integração horizontal do desenvolvimentismo da política 

Kubistchek, o ‘nacional desenvolvimentismo’, na medida em que significam a interação horizontal 



 
 

 

da proposta e integração vertical da economia, contida no Plano de Metas (COHN, 1976). Porém, 

esta superintendência transforma grande parte de suas ações em um canal de transferência de 

recursos do Governo para o capital espoliativo do Nordeste, como os dos grandes latifundiários. 

Porém, o Golpe Militar de 1964 desviou decisivamente a forma de gestão da SUDENE. As 

transformações no campo político culminaram com uma grande centralização de poder estatal e 

econômico, elementos que causaram fraturas nas diretrizes da Autarquia, e o decréscimo paulatino 

de seu poder institucional (CANO, 1999). 

Entre as causas desse fato, há a influência da ascensão do neoliberalismo - discurso ideológico 

dos países centrais que estabelecia a modernização e a adequação dos países periféricos aos 

preceitos e às regras das reformas estruturais da política econômica internacional. A peça-chave era 

expor à concorrência internacional o aparelho produtivo nacional, para que ganhasse mais 

eficiência, competitividade e produtividade (CANO, 2000). 

Porém, o projeto de desenvolvimento econômico, social e político executado durante a 

ditadura militar não significou avanços nas questões estruturais do país. O foco no planejamento é 

minimizado e as políticas regionais esquecidas. A SUDENE perde espaço e temas como a 

integração nacional e redução das desigualdades regionais que ficam em último plano, em nome da 

abertura econômica e da integração do Brasil no contexto internacional, em prol do capital 

internacional. Há uma invasão monetária do País com a instalação de grande número de empresas 

estrangeiras.  

Deste modo os problemas intensificaram-se, em particular no Nordeste, onde aumentava o 

número de latifundiários, reduziam-se os salários, elevavam-se as taxas de subemprego e 

desemprego, cresciam os problemas relacionados à saúde pública, à educação e continua presente o 

despreparo para a convivência com as secas. Permanecem os padrões tradicionais de dominação e 

de dependência política da maioria da população (CARVALHO, 1988).  

Em 1971, após o lançamento do Plano Integrado para o Combate Preventivo aos Efeitos das 

Secas do Nordeste destacando a importância do fortalecimento da economia da região, o Governo 

Federal solicita ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA a elaboração do Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste, o Polonordeste. Este plano foi lançado em 1974 

com o objetivo de impulsionar a modernização da máquina administrativa e o agronegócio no 

Nordeste. Estas ações recebem investimentos do Banco Mundial (BNB, 1985; BARRETO, 2000 

apud SANTOS, 2005). 

O GTDN, coordenado pelo economista Celso Furtado, elaborou o documento científico - 

Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste - cujo conteúdo priorizava o 

desenvolvimento socioeconômico da região. Após o golpe militar deflagrado em 1964, ocorre a 

retirada de Celso Furtado do comando da instituição e modificação na estrutura e prioridades, assim 

como, o seu esvaziamento político e orçamentário. 

Deste modo, em 1976, a SUDENE, em parceria com o Ministério do Interior substituiu o 

GTDN, pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste, o Projeto 

Sertanejo (BNB, 1985). Este projeto pretendia atender a todos os níveis de trabalhadores rurais, 

inclusive trabalhadores sem terra e assalariados, tendo entre suas principais ações a concessão de 

crédito rural e assistência técnica. Ainda assim, este programa adota práticas parciais e continuou 

beneficiando os grandes e médios produtores. 

Novos programas são elaborados com o argumento de minimizar os problemas do Nordeste, 

surge, assim o Programa de Desenvolvimento Integrado- PIN, o Programa de Redistribuição de 

Terra - PROTERRA, o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste - 

POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo, o Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do 

Nordeste - PROHIDRO, e outros, que igualmente, deixaram de cumprir os propósitos 

socioeconômicos e de reestruturação do planejamento para os quais foram criados (REIS, 2003). 



 
 

 

As diversas políticas realizadas tinham por fundamento enfrentar os problemas resultantes das 

estiagens, para contemplar os anseios político, econômico e social com prioridade para a reservação 

de água, expansão da agropecuária, da irrigação e desenvolvimento de base industrial. Mesmo 

contribuindo para amenizar os efeitos das secas, seus propósitos de elevação de renda, trabalho, 

melhoria dos padrões de existência da população com crescimento econômico e redução das 

desigualdades sociais e intra-regionais não foram cumpridos, por exigirem o aperfeiçoamento da 

infraestrutura organizacional e de gestão pública na região e principalmente a mudança do modelo 

econômico, com o reordenamento fundiário entre outras ações estruturantes (SANTOS, 2005). 

Para satisfazer o acordo assumido pelo Brasil junto à UNCCD - Union Nations Convention to 

Combat Desertification, foi criado em 2004, o Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAN-Brasil -, sob coordenação da Secretaria de 

Recursos Hídricos do MMA. O programa tem atuação diversificada, incluindo a busca de 

alternativas tecnológicas para inibir os efeitos da desertificação, recuperar as áreas em início de 

processo de degradação no Brasil e minimizar os efeitos da seca (FAPEPI, 2006). 

Neste contexto, insere-se o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, hoje em processo 

de construção. Este é apresentado como uma solução para enfrentar a escassez de água no Nordeste 

setentrional. Assim, ao se justificar dessa forma o projeto remete à política aplicada há mais de 180 

anos, de dotar a região de infraestrutura hídrica sempre colocada como o entrave ao indispensável 

desenvolvimento do Nordeste. A crítica a essa política decorre de razões básicas. Inicialmente, 

porque os programas estruturantes, embora tenham consumido imensos recursos do Poder Público, 

durante mais de um século e meio, não produziram resultados suficientes para solucionar o 

dramático quadro que se repete no período das estiagens. Em segundo lugar, porque parece 

perpetuar a antiga intervenção política denominada “indústria da seca”. O Governo Federal enfatiza 

que a escassez de água na região impede a sobrevivência das populações nordestinas em condições 

dignas. Além disso, porque, usando como pretexto o auxílio às populações flageladas, essa prática 

dá suporte de uma estrutura social oligárquica que ainda se faz fortemente presente no Nordeste. 

 A transposição tem por objetivo principal a indústria da construção civil no Nordeste, pois a 

construção de açudes já está esgotada. Consequentemente, não enfatiza que fatores 

socioeconômicos e políticos que contribuem fortemente para manutenção da pobreza e das 

profundas desigualdades sociais em que vive grande parte da população do Semiárido. 

É sobre estas bases que as políticas de desenvolvimento regionais nordestinas estão sendo 

construídas, visando à diminuição das assimetrias regionais e federativas. Espera-se que a retomada 

de um órgão institucional, nos moldes da antiga SUDENE, represente um avanço significativo, 

conforme colocado no Fórum dos Governadores do Nordeste, realizado em 2008. Complementando 

esta iniciativa, o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que também 

propõe importantes mudanças para a região.  

Além das políticas nacionais no Estado de Sergipe, foram executados ações e programas 

locais voltados para superação das dificuldades resultantes da seca das quais as principais serão 

descritas a seguir. 

 

As Políticas de Desenvolvimento no Âmbito Sergipano 

Em Sergipe as ações públicas foram executadas seguindo os moldes nacionais por meio de 

grandes programas governamentais. Estes, de um ponto de vista institucional pretendiam solucionar 

as questões resultantes das condições ambientais e de ordem estrutural por meio de ações de 

superação da pobreza e de ‘combate à seca’. 

Em termos de recursos hídricos, destaca-se na década de 1980, o Projeto Chapéu de Couro, 

cujas ações abrangeram todo o território do semiárido. Segundo Santos (2005), as ações do Projeto 



 
 

 

Chapéu de Couro, desenvolvidas no período entre 1983 e 1985, período do governo João Alves 

Filho, contemplavam a execução de projetos hidroagrícolas, de irrigação, construção de adutoras, 

barragens, aguadas, poços artesianos e cisternas, política de maior impacto no tratamento das 

questões do Semiárido, sobretudo na esfera hídrica. Porém, em Tobias Barreto e Poço Redondo o 

problema da escassez de água foi agravado pela concentração fundiária e domínio da pecuária com 

conseqüências sobre os pequenos agricultores familiares sem terra (SANTOS, 2005; ALVES 

FILHO, 1997). 

O Projeto Chapéu de Couro oportunizou a criação de novos órgãos, como a Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos - SRH, a extinta FUNDASE - Fundação de Desenvolvimento 

Agrário do Estado de Sergipe e a COHIDRO - Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Irrigação de Sergipe. Contando com o financiamento do Banco Mundial, no período 

denominado de Nova República (1985-1988), vários programas e projetos foram executados. O 

PRONESE foi criado em 1985, com metas bem definidas para ações nas áreas rurais, 

principalmente, do semiárido. Posto que seu objetivo fosse racionalizar a gestão pública e retomar o 

enfoque hídrico (MOURA, 1989). 

Porém, não foram suficientes para proporcionar a elevação de renda, as oportunidades de 

trabalho, melhoria da qualidade de vida da população com crescimento econômico que só podem se 

tornar exequíveis mediante transformações estruturais também necessárias aos projetos 

subsequentes: Projeto Campo Verde, durante o governo de Antônio Carlos Valadares (1987-1991), 

executado por órgãos estaduais COHIDRO, DESO e EMATER-SE. O Projeto Padre Cícero (1988) 

foi formulado para atender às necessidades básicas dos pequenos produtores rurais com a 

construção de cisternas para abastecimento familiar, poços, casas de farinha e lavanderias. Durante 

o governo de Albano Franco (1995-1999) teve início o Projeto de Apoio às Famílias de Baixa 

Renda da Região Semiárida do Estado de Sergipe - PRO-SERTÃO, financiado pelo Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA (SANTOS, 2005). 

A figura 2 apresenta o organograma das principais ações no âmbito dos recursos hídricos  

executadas em Sergipe substanciadas em um período recente de programas e projetos de 

âmbito Federal e Estadual (SANTOS, 2005). 



 
 

 

 
Figura 2 Principais Programas e Projetos na Esfera Hídrica de Sergipe 

*O Projeto Áridas não chegou a ser operacionalizado pela Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe, vide Vargas (1999, p.230-231). 

Fonte: Santos (2005). 
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CONCLUSÃO 

Com base na fundamentação teórica apreende-se que o desenvolvimento do Semiárido 

do Brasil, e naturalmente a porção semiárida do Estado de Sergipe, depende da precipitação 

pluviométrica, e consequentemente, as suas variações provocam prejuízos econômicos e sociais à 

população da área. A natureza e a magnitude das secas resultam da associação entre a ausência ou 

irregularidade das chuvas com a falta de políticas eficientes somadas à carência de organização da 

produção agrícola. Assim, o impacto da seca só pode ser compreendido dentro de um contexto mais 

amplo da sociedade e de seus processos associados, onde as vulnerabilidades espaciais estão 

intimamente relacionadas com as características das pessoas e suas organizações, em termos de sua 

capacidade para prever, enfrentar, resistir e se recuperar dos efeitos resultantes dos fenômenos 

naturais. Assim, a situação cultural, a infraestrutura socioeconômica e a insuficiência das ações de 

políticas públicas potencializam, significativamente, a intensidade e magnitude da capacidade de 

recuperação das populações da área. Os programas e projetos no âmbito das ações públicas para a 

região semiárida de Sergipe assinalam a insuficiência em sobrelevar as adversidades locais e 

regionais. A profusão de medidas, descontinuidade, o centralismo e as distorções dos acordos e 

ações governamentais resultaram em um gerenciamento pouco eficiente quanto ao estabelecimento 

da sustentabilidade do desenvolvimento local.  
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