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RESUMO 

 

O desenvolvimento do trabalho consiste na avaliação do Programa Cisternas Rurais, uma ação 

compartilhada entre Governo e ONGs, com objetivo de propor um quadro de indicadores e 

determinar o índice de sustentabilidade do Programa. Usa-se como referência o método 

Pressão/Estado/Resposta e o arcabouço de indicadores de sustentabilidade propostos pelo IBGE, 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico e Agenda 21 Global e Brasileira. O 

lócus do estudo foi o Assentamento Cajueiro no município de Poço Redondo e o povoado 

Mocambo em Tobias Barreto, no Estado de Sergipe. O Índice Sintético da Sustentabilidade do 

P1MC calculado para o Mocambo foi 0,4975, classificado como ruim, acionando o sinal de alerta 

principalmente nos componentes institucional/social e o valor encontrado para o assentamento 

Cajueiro foi 0,5391, classificado como aceitável, demonstrando que a sustentabilidade do Programa 

é levemente melhor que no Mocambo, porém, indica a necessidade de ajustes principalmente nas 

dimensões social e institucional. Conclui-se que essa estratégia representa uma experiência em 

gestão cidadã e afirmativa da viabilidade do Semiárido e que é perfeitamente factível a convivência 

da população com esta singular região do Estado brasileiro. 

 

Palavras-chave: água de chuva, sustentabilidade, modelo Pressão-Estado-Resposta. 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of the work consists of the evaluation of the Program Agricultural Watering 

holes, an action shared between Government and ONGs, with objective to consider a picture of 

pointers and to determine the index of support of the Program. The use as reference the method 

Pressure/State/Response and framework of pointers of support considered by the IBGE, OECD and 

Global and Brazilian Agenda 21. Locus of the study was the Cajueiro Nesting in the city of Poço 

Redondo and the Mocambo town in Tobias Barreto, in the State of Sergipe. The Synthetic Index of 

the Support of the P1MC calculated for the Mocambo 0,4975, was classified as bad, setting in 

motion the signal of alert mainly in the components institutional/social and the value found for the 

Cajueiro nesting 0.5391, was classified as acceptable, demonstrating that the support of the 

Program is lightly better that in the Mocambo, however, mainly indicates the necessity of 

adjustments in the dimensions social and institutional. One concludes that this strategy represents 

an experience in management citizen and afirmative of the viability of Semiarid and that the 

coexistence of the population with this unique region of the Brazilian State is perfectly feasible. 

 

Keysword: rainwater, sustainability, model Pressure-State-Response. 
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1 INTRODUÇÃO 

Análises e teorias sobre a convivência com o Semiárido têm relacionado diretamente a 

qualidade de vida da população à ocorrência das secas e ao abastecimento de água. Em termos 

climatológicos, a seca é um fenômeno frequente e característico da região semiárida do Nordeste 

brasileiro, com intensidade e efeitos variáveis no espaço e no tempo. A situação geográfica do 

território denominado Semiárido sergipano é favorável à ocorrência de episódios de seca não se 

constituindo, então, propriamente uma surpresa, devendo antes ser encarado como um componente 

climático de determinada frequência no sentido do que já ocorreu no passado e ocorrerá no futuro. 

Se a realidade no Semiárido brasileiro e, consequentemente, no sertão sergipano pouco 

mudou, não se pode continuar agindo como até agora. Muitos dos aspectos da gestão dos recursos 

hídricos têm de ser modificados, entre os quais o provimento regular de água. A sustentabilidade 

desta região centra-se na ação imperativa de retirar a população da situação de pobreza em que se 

encontra. O acesso inadequado à água é uma das faces desta pobreza, assim, melhorar o acesso do 

sertanejo a este recurso pode contribuir enormemente para a erradicação da pobreza, mas não é 

tudo. A seca é um fenômeno natural e inevitável. A fome, ao contrário, é uma tragédia político-

histórica que ocorre em consequência da ineficiência das políticas de desenvolvimento executadas. 

Dessa forma, adotar tecnologias de convivência com o Semiárido brasileiro pode representar 

o encontro de soluções adequadas para minimizar os efeitos da recorrente escassez de água nessa 

região. Dentre as quais, inclui-se, a captação de água de chuva, uma tecnologia social que pode ser 

aplicada como política complementar de desenvolvimento, que pode adotar a participação social 

como estratégia indutora de transformação. 

O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) foi idealizado e elaborado 

considerando esses marcos referenciais, com o intuito de estabelecer-se, enquanto uma política 

pública não estatal, porém apoiada pelo Governo, para induzir o desenvolvimento local.  

Nessa concepção, o desenvolvimento do trabalho consiste na avaliação da proposta da 

Articulação do Semiárido elegendo como base de análise os princípios, objetivos e metas 

estabelecidos para o P1MC, analisando-os por meio de indicadores de sustentabilidade, tendo como 

lócus o povoado Mocambo, no município de Tobias Barreto e o assentamento Cajueiro em Poço 

Redondo no Estado de Sergipe.  

Sob a ótica da sustentabilidade, optou-se por entender o processo adotando-se as dimensões 

social, econômica, ambiental e institucional, conforme sistema sugerido pelo World Resources 

Institute que organiza informações ambientais na forma de framework, sob a forma de Pressão – 

Estado - Resposta (PSR-Pressure-State-Response) adotado como modelo pela Organisation for 

Economic Co-Operation and Development (OECD, 2000), pela Agenda 21(1997) que coloca a 
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necessidade da elaboração de indicadores que contemplem as especificidades nacionais, regionais e 

locais, valendo-se, também, dos indicadores adotados pelo IBGE (2002) para acompanhamento do 

modelo de desenvolvimento brasileiro. 

2 SECA E P1MC: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 História da Seca - Drama Humano e Ambiental de Ontem e de Hoje 

Caatinga crespa e espinhosa, pessoas e animais passando por privações de água e alimentos, 

quilômetros e quilômetros sob o calor do sol escaldante, nuvens brancas e céu azul que não 

prenunciam chuva. O cenário descrito é o de uma região aparentemente adversa à vida em função 

de sua aparente ausência de água. Aparente? Sim. Segundo Garcia (2007), Malvezzi (2007) e 

Rebouças (2001), o Semiárido brasileiro é, dentre as regiões semiáridas do mundo, o que possui 

maiores índices de chuva.  

As secas ocorrem em dez estados brasileiros. Vão do Ceará ao Piauí, chegando aos limites 

meridionais do Maranhão e ao norte de Goiás, alongam-se para o ocidente abrangendo com o seu 

calor escaldante o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas, alastrando até Sergipe e 

Bahia. Seguem para o sul, até os domínios setentrionais de Minas e o limite oeste do Espírito Santo 

(SUDENE, 1994; BNB, 2005 e Garcia, 2007). 

A primeira notícia sobre a seca ocorreu no século XVI relatada por Fernão Cardim, jesuíta 

que nessa época se encontrava entre Pernambuco e Bahia, porém, somente após transcorrer longo 

período, a seca se estabelece como temática nacional mais presente a partir do flagelo de 1877-1879 

(Medeiros Filho; Souza, 1988; Buriti, 2008). Até meados do século XVII o domínio das áreas secas 

do interior do Nordeste de Pernambuco ao Ceará era dos índios.  A partir de então e de forma 

bastante lenta, teve início o processo de ocupação com o desenvolvimento da pecuária, considerada, 

nessa época, única atividade possível na região das caatingas (Paulino, 1992). 

Em a “História das Secas”, Sobrinho (1982), afirma que a açudagem conquistou espaço nas 

decisões governamentais a partir do governo de Rodrigues Alves (1902 a1906) com o objetivo de 

dotar o Nordeste semiárido de uma estrutura hidráulica no combate às secas e no governo Nilo 

Peçanha, foi criada a “Inspetoria de Obras Contra as Secas”, pelo Decreto n
o
 7.619/1909 através do 

Decreto n° 9.256/1911 que, apesar da abrangência estabelecida, não tardou que uma asfixiante 

burocracia e injunções de caráter eleitoral exercessem as suas danosas influências sobre as 

atividades da Inspetoria que foram limitadas quase que somente à construção de açudes públicos e, 

principalmente, particulares beneficiando a indústria da construção civil (SUDENE, 1994; 

Sobrinho, 1982). 

Em consequência, cristalizou-se a mentalidade de que o problema da seca é apenas falta de 

água e, segundo a Cáritas Brasileira (2001), a seca foi instrumentalizada pelas elites regionais como 
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uma oportunidade para atrair recursos para organizar frentes de trabalho para realizar obras que 

beneficiavam suas fazendas. É isso que ficou conhecido como indústria da seca que serviu como 

moeda de troca das oligarquias locais com os detentores de responsabilidades governamentais com 

o intuito de acúmulo de capital para os latifundiários. 

Mais uma seca atinge o Nordeste em 1945. Nesse mesmo ano é criado o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) que tem por finalidade centralizar e unificar a direção 

dos serviços, promovendo um plano de combate aos efeitos das irregularidades climáticas 

(Andrade, 1985; Sobrinho, 1982). 

Surgem novas medidas de políticas governamentais, foi criada a Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco, em 1948 e, em 1952, o Banco do Nordeste. A Criação do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), encarregado de elaborar uma política de desenvolvimento 

para a região ocorre em 1956. Em 1959, surge a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste, SUDENE, criada para modificar a política de combate às secas executando ações efetivas 

de desenvolvimento (Medeiros Filho; Souza, 1988). 

Durante o período de 1979 a 1984 ocorreu a mais prolongada e abrangente seca da história 

do Nordeste que deixou um rastro de miséria e fome em todos os Estados (Sobrinho, 1982; 

Medeiros Filho e Souza, 1988).   

Dando um salto na história, a Carta Magna de 1988 representou um passo adiante para o 

estabelecimento de uma nova prática de gestão pública. Estabelecendo a partilha da competência 

entre União, Estados e Municípios no gerenciamento e busca de soluções para os problemas 

socioambientais no Brasil.  

A Figura 1 (Pag. 5) apresenta linha do tempo destacando algumas das principais secas 

ocorridas no Nordeste brasileiro que vão do século XIV ao século XXI. 
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Figura 1 Linha do Tempo da Ocorrência das Secas  Nordeste do Brasil 

Fonte: elaborado pela autora com base em Ab’Saber (1999); Furtado (1998); 

Villa (2000). 

A mais prolongada seca tingiu toda a região, deixando um rastro de miséria e fome em todos os 

Estados. No período, não se colheu lavoura nenhuma numa área de quase 1,5 milhões de km2. 

Foram registrados saques. Segundo dados da SUDENE morreram na região 3,5 milhões de 

pessoas, a maioria crianças, por fome e enfermidades derivadas da desnutrição. 

Mais uma seca ocorre no Nordeste. Foi criado, DNOCS que centraliza as ações e  

promove a construção de estradas, barragens, açudes e poços. 

 

Considerada a maior do século XIX, na qual morreram 

aproximadamente 5% da população do Sertão, e que acabou 

transformando o Nordeste – então chamado de Norte – em uma 

“região-problema.” Perda de mais de 500.000(quinhentas mil) vidas 

humanas (Brito Guerra, 1981). 

Grande seca atinge o Sertão Sanfranciscano. A peste assola 

na Capitania de Pernambuco atingindo os indígenas que 

avançam sobre as fazendas causando destruição. 

A seca atinge todo o Nordeste e se estende até a capitania do 

Maranhão provocando a privação de alimento e sofrimento. 

A seca coincide com surto de varíola provocando alto índice de mortalidade. 

Criação da Inspetoria Federal de Obras contra 

as Secas, o Governo Central passou a ter neste 

órgão o principal agente para enfrentar as secas 

do Nordeste.  
 

 

A imprensa, a opinião pública o Congresso Nacional cobram a atuação mais efetiva 

do Governo Federal. Criada a Caixa Especial de Obras de Irrigação, em 1919, com 

2% da receita da União. 

 

A Carta Magna promulgada aponta para uma nova 

prática de gestão pública. Estabelece a partilha entre 

União, Estados e Municípios a busca de soluções 

denominada por juristas como “princípio da cooperação. 

Primeira notícia sobre a seca relatada por Fernão Cardim 

A Regência Trina autorizou a abertura 

de fontes artesianas. 

A seca se estende até Minas Gerais. No Nordeste 1.857.655 trabalhadores rurais perdem a lavoura 

causando prejuízo de R$ 6,7 trilhões. Escândalos de obras não acabadas provoca a formação de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

A população faminta promove saques e depósitos de alimentos e feiras livres, morrem 

muitos animais e perde-se a lavoura. Cerca de 5 milhões de pessoas são afetadas. 

Criada a Pia Sociedade Agrícola primeira organização de caráter 

administrativo, cujo objetivo era dar assistência aos flagelados. 

Grande seca atinge o Nordeste e 1,8 milhões de nordestinos 

buscam o engajamento nas “frentes de emergência”. 

Seca e crise energética somam-se pela falta de investimento em infraestrura. 

Repete-se o cenário das secas mesmo com a previsão da ocorrência do El Niño. 

 

 História da Seca - Drama Humano e Ambiental de Ontem e de Hoje 
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História e feição socioambiental testemunham que o Semiárido brasileiro possui 

características próprias, com particularidades há muito tempo conhecidas. As transcrições de 

estudiosos colocadas a respeito da temática expõem claramente as dificuldades vivenciadas 

pelos sertanejos e sertanejas, a ineficiência das políticas de governo e o consequente 

agravamento das vicissitudes. Esta parcela significativa do território nacional carece há 

séculos de políticas públicas eficientes e que tratem da questão das secas periódicas de 

maneira permanente, com a participação efetiva dos atores que vivenciam sua realidade, 

estabelecendo um processo contínuo e crescente de ações que torne viável uma vida digna às 

famílias sertanejas.  

O estabelecimento de parcerias entre a esfera pública, as organizações não 

governamentais e os movimentos sociais, sob a premissa da descentralização foi colocado 

como um pressuposto do desenvolvimento sustentável. Este enfoque trata da ampliação 

gradativa da participação da sociedade na formulação de políticas públicas e na tomada de 

decisões. Nestes termos, insere-se a Articulação do Semiárido e o P1MC que serão 

apresentados a seguir. 

2.2 O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais 

A Articulação do Semiárido - ASA, um colegiado de aproximadamente 700 

organizações brasileiras formou um espaço de articulação e parceria entre instituições, 

comunidades e famílias com o intuito de recriar a interação população - Semiárido. Esta 

articulação culmina com a formação da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - 

OSCIP, denominada Associação do Semiárido - AP1MC, a entidade jurídica responsável pelo 

P1MC. 

Sob o ponto de vista operacional, a Diretoria Executiva da AP1MC assina contratos 

com órgãos financiadores estatais nacionais - MMA, ANA, MDS, PETROBRAS, 

CODEVASF, Fundação Banco do Brasil, da FEBRABAN, e instituições internacionais - 

OXFAM, o Comitato Italiano (CeVi), BLF, DED (Serviço de Cooperação Alemã). Também 

recebe o apoio de órgãos como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o INCRA (ASA, 

2003; ASA, 2009). 

As Unidades Gestoras Microrregionais (UGM), instituições selecionadas por editais 

públicos nos estados, assumem a responsabilidade de executar o P1MC nos municípios. A 

administração é realizada pelas unidades gestoras (UGs), uma central e mais sessenta e quatro 

microrregionais (ASA, 2006). 
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Os princípios e ações foram concebidos com base nos seguintes pilares: gestão 

compartilhada - o Programa é concebido, executado e gerido pela sociedade civil organizada 

na ASA - parceria, descentralização e participação, mobilização social e educação-

cidadã, direito social, desenvolvimento sustentável e transitoriedade porque busca a 

construção de uma nova cultura política rompendo com a dominação secular das elites sobre o 

povo a partir do controle da água (ASA, 2006). 

O P1MC abrange os estados da região Nordeste onde clima semiárido se apresenta 

com maior intensidade: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Ceará e Piauí, e mais, o Norte do Estado de Minas Gerais e Nordeste do Espírito Santo. A 

área de abrangência desse projeto compreende 1.012 municípios e uma população rural de 

8.300.000 habitantes (ASA, 2006). 

2.3 O Modelo Tecnológico Adotado 

A cisterna cilíndrica de placas de cimento pré-moldadas com capacidade máxima de 

16 mil litros foi o modelo escolhido pelo P1MC (Figuras 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 e 3 Cisterna cilíndrica de placas pré-moldadas de cimento acoplada ao sistema de captação de 

água de chuva no Assentamento Cajueiro e Mocambo, respectivamente. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2008/2009). 

 

De acordo com cálculos efetuados pela ASA, este volume é suficiente para fornecer 

uma média de 13 litros/pessoa/dia de água, para uma família composta por cinco membros 

beber, cozinhar, lavar as mãos e utensílios domésticos de uso imediato durante oito meses, 

considerado período médio de duração da estiagem no Semiárido brasileiro.  

As especificações do modelo de cisternas usado pelo Programa fazem parte do 

conteúdo da capacitação de modo a manter o padrão e evitar possíveis erros de 

dimensionamento e problemas futuros na construção (Quadro 1, pag. 8). Nestes termos, um 

dos requisitos para que uma família seja selecionada para instalação dos sistemas de captação 

12 
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é o tipo e o tamanho do telhado. A cobertura das casas deve ter área mínima de 40 m
2
, as 

famílias devem ser proprietárias dos imóveis que habitam, apesar desta exigência não constar 

oficialmente nos termos de acordo, o fato foi citado em entrevistas dos usuários. Estas 

exigências provocam a exclusão da população mais carente de assistência e soluções 

deveriam ser buscadas e executadas para que o P1MC cumpra o papel que justifica sua 

existência. 

Modelo - Cisterna de placas de argamassa de cimento pré-moldadas 

Medidas para uma Cisterna de 16.000 litros 

Tipo Medida 

Raio 1,73 m 

Profundidade do Buraco 1,20 m  

Altura do solo 1,20 m  

Altura Total 2,40 m 

Tipo de Peça Nº de Peças Medidas 

Placas de Parede (3 fileiras) 63 
Curva 1,60cm / Espessura: 5 cm /Largura: 0,5 m / 

Altura: 0,60m 

Placas de Cobertura (conjunto) 19 
Comprimento: 1,63m / Largura na borda: 0,50m / 

Largura na ponta 0,08m 

Vigas (caibros) 21 
Comprimento: 1,66m / Largura: 6cm / Ferro 

1,71m 

Consumo diário/pessoa 13 litros de água 
Para beber, lavar as mãos e utensílios domésticos 

de uso imediato 

Consumo mensal/pessoa 390 litros de água 

08 meses de estiagem Consumo/pessoa 3.120 litros de água 

Consumo/família de 5 pessoas 15.600 litros de água 

Quadro1 Especificações do Modelo de Cisternas Adotado pelo P1MC. Fonte: ASA (2006). 

2.4 Os Resultados Quantitativos Alcançados pelo P1MC 

A Articulação do Semiárido em consonância com as instituições parceiras e com base 

na estimativa de demanda por cisternas estabeleceram metas e cronograma de execução 

(Tabela 1). 

Tabela 1 Metas e Cronograma de Implantação de Cisternas 

Ano 
Total de 

cisternas 

Nº de 

UGs 
AL BA CE ES MG PB PE PI RN SE 

1o 45.000 47 1.100 9.500 6.600 600 1.200 7.800 6.700 4.000 6.400 1.100 

2o 138.500 54 6.000 30.000 18.000 1.500 3.000 24.000 24.000 10.000 16.000 6.000 

3o 275.400 64 9.700 83.800 53.000 1.500 6.000 38.700 38.700 15.000 24.000 5.000 

4o 299.100 64 9.700 109.200 53.000 2.000 6.700 39.700 39.700 19.000 15.400 4.700 

5o 242.000 64 13.400 104.500 44.400 2.000 5.300 4.800 36.900 14.000 12.000 4.700 

TOTAL 1.000.000 293 39.900 337.000 75.000 7.600 22.200 115.000 146.000 62.000 73.800 21.500 

Fonte: FEBRABAN (2007). 

Os indicadores estabelecidos para o Estado de Sergipe foram a construção de um 

número de cisternas que variou de 1.100, no primeiro ano, a 4.700 cisternas no quinto ano, 

totalizando 21.500 cisternas que é a demanda total bruta estimada para o Estado (ASA, 2006). 

Conforme informações da ASA até o mês de junho de 2009 haviam sido construídas 

8.461 cisternas representando 39,35% da demanda local.  
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Os dados atualizados e consolidados sobre as principais ações do P1MC estão 

apresentados no quadro 2 a seguir. 

INDICADOR VALOR INVESTIDO 

Cisternas construídas 322.000 

Famílias Mobilizadas 309.714 

Famílias capacitadas em Gerenciamento de Recursos Hídricos 292.814 

Pedreiros/as capacitados 11.058 

  

Quadro 2 - Resultados Consolidados do P1MC até 30/12/2009 

Fonte: ASA (2009). 

 

Os resultados alcançados pelo P1MC, após dez anos de execução, demonstram as 

dificuldades para cumprimento da meta de construir um milhão de cisternas.  

3 METODOLOGIA: CONSTRUINDO O MODELO DE SISTEMA DE 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DO P1MC 

3.1 Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido no Estado de Sergipe que está localizado na região 

Nordeste do Brasil que possui 21.994 km
2
 de extensão, população de 1.784.475 habitantes 

(IBGE, 2010). Destes municípios dois serão alvos do nosso estudo, Tobias Barreto, 

especificamente o Povoado Mocambo, com um total de 64 cisternas construídas, e Poço 

Redondo, com foco no Assentamento Cajueiro, no qual 125 famílias foram beneficiadas com 

cisternas. A figura 4 mostra a localização das áreas em estudo no Estado de Sergipe e a figura 

5 mostra a localização de Sergipe na região Nordeste do Brasil. 

  

Figura 4 Área de Estudo: Municípios de Poço 

Redondo e Tobias Barreto. 

Fonte: SEPLANTEC/DACRH (2004). 

Figura 5 Localização Geográfica do Estado de 

Sergipe 

Fonte: Elaborado por Araújo; Santos (2009). 
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  Os pontos focais específicos do trabalho, Tobias Barreto e Poço Redondo, onde o 

clima exerce influência direta sobre o balanço hídrico local, a irregularidade da precipitação 

espacial é a principal característica a ser considerada devido a sua importância para 

planejamento das atividades socioeconômicas. 

Nesse contexto, o presente estudo enquadra-se tipologicamente como pesquisa 

exploratória considerando o caráter recente e pouco pesquisado do tema abordado. O recorte 

que o delineia adéqua-se ao método de observação e análise de natureza e versação 

analítica qualitativa, quantitativa, descritiva e interdisciplinar.  

Sob a óptica da sustentabilidade, adotam-se as dimensões social, econômica, ambiental 

e institucional, conforme sistema postulado pela Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, o método Pressão - Estado – Resposta (OECD, 2000), de 

forma que respondam as seguintes questões: Indicadores de Estado: O que está acontecendo 

com o meio ambiente e com a base de recursos naturais? Indicadores de Pressão: Por que 

está acontecendo? Indicadores de Resposta: O que está se fazendo a respeito?  

A avaliação da sustentabilidade e aplicação desta ao P1MC foi distribuída nas seguintes 

etapas: 

1. Referenciar o conceito de sustentabilidade adotado; 

2. Adaptar o sistema de indicadores de sustentabilidade ao tema estudado; 

3. Avaliar o P1MC aplicando a metodologia proposta, para tanto se faz necessário: 

4. Normalizar os indicadores; 

5. Calcular os índices de sustentabilidade das matrizes dimensionais adotadas; 

6. Determinar o índice de sustentabilidade sintético; 

7. Identificar o grau de sustentabilidade do P1MC. 

 

3.2 Conceito de Sustentabilidade Adotado e Sistematização Metodológica Sequencial 

Para fins de análise, adota-se e complementa-se o conceito elaborado por Krause 

(1997) que diz: sustentabilidade é um projeto de sociedade alicerçado na consciência crítica 

do que existe e um propósito estratégico como processo de construção do futuro no qual se 

estabelece um fluxo contínuo de mobilização social, fortalecimento institucional, uso 

racional, eficiente e adaptação à base natural, respeito aos princípios éticos, culturais e 

históricos possibilitando a construção de autossuficiência econômica e autonomia 

política do estrato populacional considerado para o presente e para o futuro (grifo 

nosso). 
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Apresenta-se, a seguir, a passologia para a avaliação da sustentabilidade e aplicação 

desta ao P1MC, a qual foi distribuída nas seguintes etapas: 

Primeiro passo - Definição e caracterização do objeto de estudo; 

Segundo passo - Pesquisa bibliográfica e documental; 

Terceiro passo - Compreensão e contextualização da interação sociedade-natureza;  

Quarto passo - Definição dos indicadores de sustentabilidade adaptados ao tema em estudo, 

segundo o escopo social, econômico, ambiental e institucional;  

Quinto passo - Elaboração e aplicação do pré-questionário para levantamento dos dados;  

Sexto passo - Elaboração do questionário agrupando as questões nas matrizes 

multidimensionais adotadas; 

Sétimo passo - Atribuição dos pesos para cada indicador. Com base nesses pesos e nos 

valores dos índices sintéticos, compõe-se o Índice de Sintético da Sustentabilidade do 

Programa: ISS – P1MC. 

 

3.3 Pesquisa de Campo - Levantamento de Dados Primários e Secundários 

 

Nesta etapa foram levantados os dados primários e secundários usando os seguintes 

recursos operacionais: entrevistas semiestruturadas, questionários, observação direta, pesquisa 

bibliográfica, documental e acessos por meio eletrônico, contatos técnicos junto às 

organizações executoras e Unidade Gestora do P1MC em Sergipe. O horizonte temporal 

adotado pela pesquisa para verificação do cumprimento das demandas estabelecidas pela 

própria ASA foi o período de 2003 a 2006. Foi utilizado o critério de amostragem 

probabilística aleatória simples com base no total de famílias atendidas pelo programa. Foram 

aplicados 71 questionários significando que uma média de 44% das chefas ou chefes das 

famílias beneficiárias. 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema de avaliação da sustentabilidade compõe-se dos indicadores classificados 

nas dimensões social, econômica, ambiental e institucional, detalhados por temas e 

tipologicamente identificados nos estratos pressão, estado e resposta. A dimensão social é 

formada pelos indicadores população, saúde, educação e habitação que estão relacionados 

ao nível de desenvolvimento do subsistema humano (Quadro 3, pag. 12). 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

CÓDIGO ÍNDICE/TEMA INDICADOR TIPO 

IDS 01 

IDS-02 

IDS-03 

IDS-04 

IDS-05 

IDS-06 

IDS-07 

 

 

 

POPULAÇÃO 

 

 

Densidade populacional 

Densidade por domicílio 

Taxa de natalidade 

Expectativa de vida ao nascer 

Taxa de mortalidade infantil 

Taxa de mortalidade geral 

Migração 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Pressão 

IDS-08 

IDS-09 

IDS-10 

IDS-11 

IDS-12 

IDS-13 

IDS-14 

IDS-15 

 

IDS-16 

 

 

 

 

SAÚDE 

 

 

Serviços básicos de saúde 

Existência de Posto de saúde 

Visita de profissional saúde (médico/dentista) 

Visita de agente de saúde local 

Trabalho sobre saúde 

Imunização contra doenças infecciosas infantis 

Prevalência de desnutrição 

Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

Incidência de diarréia 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Pressão 

Pressão 

 

Pressão 

IDS-17 

IDS-18 

IDS-19 

IDS-20 

EDUCAÇÃO 

Escolaridade 

Escolaridade do chefe de família 

Taxa de alfabetização 

Taxa de analfabetismo 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

IDS-21 

IDS-22 

IDS-23 

IDS-24 

IDS-25 

IDS-26 

IDS-27 

IDS-28 

IDS-29 

HABITAÇÃO 

Adequação de moradia 
Propriedade (condição) 

Tipo de habitação 

Área da habitação 

Número de cômodos 

Existência de banheiro 

Tipo de energia 

Equipamentos eletro-eletrônicos 

Acesso à telefonia 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Quadro 3 Indicadores para Avaliação da Dimensão Social do P1MC. 

Fonte: autora (2008). 

 

A dimensão econômica abrange os temas Trabalho, Produção e Renda que servem 

para indicar o desenvolvimento econômico sintetizando variáveis relativas a emprego, 

rendimento familiar, acesso a crédito e planejamento da produção (Quadro 4). 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

CÓDIGO ÍNDICE/TEMA INDICADOR TIPO 

IDE-01 

IDE-02 

IDE-03 

IDE-04 

IDE-05 

IDE-06 

IDE-07 

IDE-08 

IDE-09 

IDE-10 

IDE-11 

IDE-12 

IDE-13 

IDE-14 

IDE-15 

RENDA 

 

PRODUÇÃO 

 

CRÉDITO 

 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

Rendimento médio bruto familiar 

Atividade laboral  

Renda per capta 

Índice de Gini da distribuição do rendimento 

Benefícios sociais (programas do Governo) 

Unidade de produção (propriedade) 

Acesso a crédito 

Assistência técnica 

Produção 

Mercado 

Uso de insumos e perfil tecnológico 

Estoque para alimentação humana 

Estoque para alimentação animal 

Condições de acesso 

Qualidade da rede viária 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Estado 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Estado 

Estado 

Quadro 4 Indicadores para Avaliação da Dimensão Econômica do P1MC. 

Fonte: autora (2008). 

 

A componente ambiental revela a pressão antrópica ao meio ambiente, nível de 

acesso à água doce, a percepção da importância da captação de água de chuva, 
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abrangendo aspectos tecnológicos, de manutenção, saneamento, uso do solo e vegetação. 

Aborda, também, a capacidade do P1MC influenciar na redução das desigualdades sociais e 

contribuir para prover a população das condições básicas de vida (Quadro 5). 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

CÓDIGO ÍNDICE/TEMA INDICADOR TIPO 

IDA 01 

IDA-02 

IDA-03 

IDA-04 

IDA-05 

IDA-06 

IDA-07 

IDA-08 

IDA-09 

IDA-10 

IDA-11 

IDA-12 

IDA-13 

IDA-14 

IDA-15 

IDA-16 

IDA-17 

IDA-18 

IDA-19 

IDA-20 

IDA-21 

ÁGUA DOCE 

 

E 

 

ÁGUA  

DE CHUVA 

Disponibilidades hídricas 

Cumprimento da lei/Constituição 

Previsão de chuva 

Pluviometria média 

Previsão de seca 

Acesso a sistema de abastecimento 

Consumo de água médio per capta 

Demanda por sistema de captação 

Água de chuva/P1MC (importância e expectativa) 

Índice de cobertura do P1MC 

Eficiência da captação de água de chuva 

Suficiência do volume armazenado nas cisternas 

Manutenção do sistema de captação 

Qualidade da água para consumo humano 

Tratamento químico da água armazenada 

Filtração da água 

Índice de perda da água armazenada 

Idade da cisterna 

Tipo de uso (familiar ou coletivo) 

Uso racional e racionamento da água 

Uso de carro pipa 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Estado 

Pressão 

Estado 

Pressão 

Estado 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Estado 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Estado 

Estado 

Resposta 

Resposta 

IDA-22 

IDA-23 

IDA-24 

IDA-25 

IDA-26 

SANEAMENTO 

Coleta de lixo 

Destino final do lixo 

Esgotamento sanitário 

Tratamento de esgoto 

Produção de águas residuais 

Estado 

Pressão 

Estado 

Resposta 

Pressão 

IDA-27 

IDA-28 

IDA-29 

IDA-30 

 

SOLO 

Uso de defensivo agrícola 

Uso de fertilizante 

Prática de conservação do solo 

Prática de queimada 

Pressão 

Pressão 

Resposta 

Pressão 

IDA-31 

IDA-32 

IDA-33 

IDA-34 

VEGETAÇÃO 

Tipo de vegetação 

Manejo da caatinga 

Extração de lenha 

Extração de madeira 

Estado 

Resposta 

Pressão 

Pressão 

Quadro 5 Indicadores para Avaliação da Dimensão Ambiental do P1MC. 

Fonte: autora (2008). 

 

O conjunto das variáveis englobadas pela dimensão institucional mensura a 

capacidade do programa estimular a participação na gestão institucional e dos recursos 

naturais e oferecer ferramentas, por meio da capacitação, para a população suplantar as 

principais dificuldades e apresentar respostas aos desafios da sustentabilidade (Quadro 6). 

SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 

CÓDIGO ÍNDICE/TEMA INDICADOR TIPO 

IDI-01 

IDI-02 

IDI-03 

IDI-04 

IDI-05 

IDI-06 

IDI-07 

IDI-08 

IDI-09 

PARTICIPAÇÃO 

P1MC 

Existência de instituição 

Participação em instituição (cooperativa, associação, sindicato...) 

Agenda 21 local 

Assistência financeira 

Assistência técnica 

Capacitação/treinamento 

Participação feminina 

Monitoramento 

Estado 

Estado 

Resposta 

Resposta 

Estado 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Resposta 

Quadro 6 Indicadores para Avaliação da Dimensão Institucional do P1MC. 

Fonte: autora (2008). 
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Propõe-se, assim, 87 indicadores, entre os quais 12 são indicadores síntese por serem 

abrangentes e possuírem ampla inter-relação com outros e 35 específicos por estarem 

diretamente relacionados ao P1MC. Este escopo simplificado servirá de matriz inicial para a 

aplicação do sistema ora proposto. Diante da escolha de levantar os dados no âmbito 

comunitário há a necessidade de se trabalhar no micro universo da ação, de determinar a 

variação local para posterior avaliação do desempenho estadual e regional. Dos quadros 3, 4, 

5 e 6 foram extraídos os indicadores e variáveis específicos em consonância com os dados 

primários gerados na pesquisa de campo gerando um módulo detalhado de indicadores 

específicos do Programa (Figura 6) por especificar as variáveis adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DETALHADO DE INDICADORES 

ESPECÍFICOS P1MC  
  

     SOCIAL- IDS 

População 
- Densidade por 

domicílio 

-Migração 

Saúde 
-Presença de agente de 

saúde 

-Periodicidade de visita 
do agente 

-Presença de 

profissionais de saúde  
-Trabalho sobre saúde 

pública 

-Freqüência de doenças 
após a cisterna 

Educação 
-Escolaridade do chefe 
de família 

-Taxa de analfabetismo 

Habitação 
-Tipo de moradia 

-Condição da 
Propriedade 

-Tipo de energia 

-Existência de banheiro 
-Localização do 

banheiro 

-Existência de fogão a 
gás 

-Existência de geladeira 

-Existência de telefone 
-Existência de TV 

-Existência de antena 

parabólica 
 

 

 

 

ECONÔMICO 

IDE 

Trabalho, 

Produção e 

Renda 

-Atividade habitual 

-Renda 

-Benefícios sociais 

-Unidade de 

produção 

-Acesso a crédito 

-Planejamento da 

produção 

-Assistência técnica 

-Destino da 

produção 

-Oferta contínua de 

produtos 

-Animais de 

trabalho 

AMBIENTAL - IDA 
Disponibilidade de Água Doce 
-Acesso a sistema de abastecimento 

-Tratamento da água para consumo 

Água de Chuva 

-Importância do P1MC e da 

captação de água de chuva 

-Minimização dos problemas 

relacionados à seca 
-Suficiência da chuva  

-Uso racional da água armazenada 

-Confiança na água que consome 
- Suficiência da água armazenada 

- Melhoria da saúde e renda 

-Melhoria da qualidade de vida 
-Abastecimento por carro pipa 

- Limpeza da cisterna 

-Pintura da cisterna 
-Problemas apresentados pela 

cisterna 

-Satisfação com a cisterna 
-Desvio das primeiras águas de 

chuva 

-Limpeza e manutenção do telhado 
-Limpeza e manutenção das calhas 

-Cuidados com a contaminação da 

água  
-Forma de retirar água da cisterna 

-Tipo de tratamento dado à água de 

chuva 

Uso do Solo e Vegetação 
- Prática de conservação de solo e 

água 

-Uso de defensivo agrícola 
-Uso de fertilizante 

-Prática de queimada 

-Manejo da caatinga 
-Extração de lenha 

-Extração de madeira 

INSTITUCIONAL - 

IDI 
Gestão  Participativa 

-Filiação a associação de 

classe 

-Contribuição para o fundo 

rotativo?  
-Utilização do fundo 

rotativo 

-Participação na 
construção da cisterna 

Capacitação 

- Conceito de gestão 

participativa 

-Responsabilidades dos 

beneficiários junto ao 
P1MC 

-Responsabilidades das 

instituições executoras 
-Responsabilidades da 

ASA 

-Principais objetivos do 
P1MC 

-Princípios do P1MC 

-Tratamento da água  
-Técnica de captação de 

água de chuva 

-Periódicas das visitas da 
instituição executora 

-Custo total  da cisterna 

completa? 

-órgãos financiadores do 

P1MC 

 

 

DIMENSÕES 

Figura 6 Módulo Detalhado de Indicadores Específicos do P1MC.                         

  Fonte: autora (2009) 
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Após a definição dos indicadores, a etapa seguinte consiste em transformá-los em 

índices cujos valores variam de zero a um, de maneira que os índices mais elevados indicam 

maior sustentabilidade, quando a variável apresenta relação positiva, ocorrendo o contrário 

caso seja considerada a relação negativa. 

Para calcular o Índice Sintético de Sustentabilidade do P1MC – ISS-P1MC e ajustar os 

valores das unidades específicas, adota-se uma escala cujo valor mínimo é zero e máximo é 

um, possibilitando a mensuração do Índice Sintético de Sustentabilidade do - P1MC, assim 

como a sua representação gráfica de acordo com o código de cores (Quadro 7). 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE CLASSIFICAÇÃO CÓDIGO DE CORES 

0,0000 a 0,2500 Crítica VERMELHO 

0,2501 a 0,5000 Alerta/Aceitável AMARELO 

0,5001 a 0,7500 Aceitável/Boa VERDE CLARO 

0,7501 a 1,0000 Boa/Ideal VERDE 

Quadro 7 Índices, Níveis de Sustentabilidade e Respectivo Código de Cores 

Fonte: adaptado de Martins; Cândido (2008). 

 

Calculou-se o Índice Sintético de Sustentabilidade do P1MC usando as seguintes 

fórmulas: Se a relação é positiva: 

)(

)(

mM

mx
IS




  (1)         Se a relação é negativa: 

)(

)(

mM

xM
IS




       (2) 

Onde: IS = Índice de Sustentabilidade; x = valor (escore) observado de cada variável 

no local estudado; m = valor (escore) mínimo identificado para cada localidade;  

M = valor (escore) máximo identificado para cada localidade. 

Considerando o quadro de indicadores específicos da sustentabilidade do P1MC, os 

escores atribuídos e a fórmula adotada para o cálculo do índice foram encontrados os 

resultados dispostos a seguir.  

O índice de sustentabilidade social das comunidades Mocambo e Cajueiro encontrado, 

após a média aritmética dos índices da cada família entrevistada, foram 0,4418 e 0,4697, 

respectivamente, que se situa na faixa que varia de 0,25 a 0,5 significando estado de alerta em 

termos de sustentabilidade social nas duas comunidades. 

O índice de sustentabilidade econômica do Mocambo e Cajueiro encontrado, após a 

média aritmética dos índices da cada família entrevistada foi 0,7157 e 0,6685, respectivamente, 

que se encontra na faixa que varia de 0,5 a 0,75 que significa estar em um bom nível 

socioeconômico.  

O índice de sustentabilidade ambiental encontrado foi 0,6048 para o povoado 

Mocambo e 0,6105 para o assentamento Cajueiro. Estes valores se encontram na faixa de 
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sustentabilidade que varia de 0,5 a 0,75 significando que a população adota comportamento 

com nível médio de preocupação com o seu bem estar e com o meio ambiente. 

O índice de sustentabilidade institucional do povoado Mocambo encontrado, após o 

cálculo da média aritmética dos índices da cada família entrevistada, foi 0,2278, que se situa 

na faixa que varia de 0,0 a 0,25, classificados como nível crítico para a sustentabilidade na 

dimensão institucional. O valor deste mesmo índice para o assentamento Cajueiro foi de 

0,4078, que está inserido no intervalo de 0,2501 a 0,5000 cuja sustentabilidade tem 

classificação que varia de estado de alerta a boa. O baixo valor destes índices deve-se, 

principalmente, ao desempenho na variável capacitação revelando que a unidade gestora deve 

investir mais nesse item, pois, segundo declaração dos entrevistados, a duração do curso de 

GRH é muito pequena diante da complexidade dos conteúdos a serem repassados. 

Após o cálculo dos índices de sustentabilidade por dimensão obteve-se o Índice 

Sintético da Sustentabilidade Geral do P1MC que deu resultado de 0,4975 para o povoado 

Mocambo e 0,5391 para o assentamento Cajueiro. O índice do Mocambo está na faixa que 

varia de 0,25 a 0,50 com classificação de estado de alerta em termos de sustentabilidade 

enquanto que o índice do Cajueiro inclui-se na faixa que varia de 0,5001 a 0,7500, cujo nível 

de sustentabilidade classifica-se como aceitável a bom (Quadros 8 e 9, Figuras 7 e 8). 

 

Dimensão 

Índice de 

Sustentabilidade 

Mocambo 

Nível Código de Cores 

Social 0,4418 Sust.Alerta/Aceitável   

Econômica 0,7157 Sust. Aceitável/Boa   

Ambiental 0,6048 Sust. Aceitável/Boa  

Institucional 0,2278 Sust. Crítica   

Sustentabilidade 

Sintética do P1MC 
0,4975 Sust. Alerta/Boa  

 

Quadro 8 Nível de Sustentabilidade Sintética do P1MC no Povoado Mocambo/Tobias Barreto/SE. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008/2009. 

 

Dimensão 

Índice de 

Sustentabilidade 

Cajueiro 

Nível Código de Cores 

Social 0,4697 Sust. Alerta/Aceitável   

Econômica 0,6685 Sust. Aceitável/Boa   

Ambiental 0,6105 Sust. Aceitável/Boa  

Institucional 0,4078 Sust. Alerta/Aceitável   

Sustentabilidade 

Sintética do P1MC 
0,5391 Sust. Aceitável/Boa  

 

Quadro 9 Nível de Sustentabilidade Sintética do P1MC no Assentamento Cajueiro/Poço Redondo/SE 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008/2009. 
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Figura 7 - Índice da Sustentabilidade Sintética do 

P1MC no Mocambo. 

Figura 8 - Índice da Sustentabilidade Sintética do 

P1MC no Cajueiro. 
 

Estes resultados permitem os seguintes conclusões analíticas para a sustentabilidade 

do P1MC conforme apresentadas no item a seguir. 

5 CONCLUSÕES 

  

A proposição de um quadro de indicadores de sustentabilidade para o Programa 

Cisternas Rurais exige o enfrentamento de grandes desafios desde os conceituais, a partir da 

definição de sustentabilidade, das subjetividades inerentes à concepção do Programa e à 

avaliação das suas atividades no contexto do Semiárido.  

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. 

Neste contexto, a identificação entre o Sertão e o Sertanejo é um dos eixos 

fundamentais da interação ser humano e ambiente simbolizado, neste trabalho, pelo inevitável 

fenômeno da seca, pela espera e chegada da chuva e pelo direito constitucional à água. 

Para tanto, a viabilidade de se programar alternativas estratégicas que atinjam este fim passa 

pela adoção de tecnologias sociais alternativas adequadas ao Semiárido que possibilitem 

a maximização do aproveitamento das águas pluviais. Estas devem ser encaradas como 

políticas públicas complementares sem, contudo, deixar de priorizar a instalação de sistema 
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de abastecimento convencional indispensável ao cumprimento legal das ações de saneamento 

e às atividades produtivas. 

Diante de exposto, foram cumpridos os objetivos estabelecidos pelo estudo de 

construção e adequação do quadro de indicadores e elaboração de uma metodologia para 

avaliação da sustentabilidade do P1MC, cuja sequência foi montada, aplicada e executada 

sobre os princípios e objetivos construídos pelas instituições que compõem a ASA. Conclui-

se que os pilares da proposta do Programa, assentam-se na busca essencial da superação do 

estigma da inviabilidade do Semiárido e da afirmação das suas potencialidades naturais e 

organizacionais.  

Porém, surgem questionamentos decorrentes de variações percebidas durante a 

pesquisa de campo. Sobre as dificuldades surgiram três eixos interrogativos: o primeiro de 

natureza conceitual, o seguinte de ordem institucional e o terceiro que apresenta problemas 

operacionais. 

Para uma grande parcela dos atores participantes dos cursos de GRH, falta 

conhecimento dos conceitos na sua essência e entendimento dos princípios norteadores e 

objetivos do Programa. Há pouca certeza da definição dos papéis quando significativa 

parcela dos usuários declara não saber quais são as responsabilidades dos diversos atores que 

compõem a rede de articulação. Estes fatores têm causado significativos entraves à 

efetivação da gestão participativa.  

Os problemas relacionados à operacionalização do Programa residem na fragilidade 

da garantia e efetivação dos mecanismos de controle social, monitoramento do processo, 

enquanto função estendida aos beneficiários, assim como, a carência em lhes propiciar o 

acompanhamento técnico indispensável à manutenção dos sistemas de captação.  

Daí emerge os entraves percebidos após análise dos resultados obtidos no cálculo dos 

índices dimensionais e da mensuração no nível de sustentabilidades sintética do P1MC. 

Conclui-se que, nas comunidades pesquisadas, este indicador aponta para a premência da 

otimização dos índices de sustentabilidade, principalmente quanto à dimensão institucional e 

social, sem, contudo, deixar de empreender esforços para a melhoria das demais dimensões. 

Esta conclusão assinala que o P1MC ainda se encontra bastante distante do alcance da tão 

almejada sustentabilidade na execução e alcance das suas metas e propósitos estabelecidos. 

O P1MC, apesar do esforço de descentralização e independência do sistema estatal e 

político-partidário, a execução de suas ações e a continuidade do Programa, depende do 

financiamento do Governo Federal, que assume o papel de órgão controlador, além de 
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garantir o estabelecimento de parceria com a iniciativa privada e com organismos 

internacionais.  

Apesar das fragilidades apontadas, conclui-se que essa estratégia representa uma 

experiência em gestão cidadã sustentada pelo poder público, uma tentativa de usar as 

potencialidades locais e superar as carências em um espaço geográfico, cuja proposta 

pretende, ainda que não alcance plenamente, o estabelecimento do processo relacional 

harmonioso entre indivíduo/espaço/sociedade, que parte do individual para o coletivo, do 

núcleo familiar para a comunidade, do micro para o macro, do local para o regional, processo 

que corrobora com a afirmativa explícita da viabilidade do Nordeste Semiárido de que é 

perfeitamente factível e sustentável a convivência da população com esta singular região do 

Estado brasileiro. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AB`SABER, A. N. “Sertões e sertanejos: uma geografia humana sofrida”. São Paulo: 

Revista de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo, v.13, n. 36, maio/agosto, 1999. 

AGENDA 21. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2. 

ed. Brasília: Senado Federal, Sub Secretaria de Edições Técnicas, 1997. 

ANDRADE, M. C. de. (1985). A Seca: realidade e mito. Recife- PE, 81p. 

ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO/ASA. (2003). Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais. Anexo II do 

Acordo de Cooperação Técnica e Financeira FEBRABAN e AP1MC. Recife- PE.  

ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO/ASA. FEBRABAN. Programa Um Milhão de Cisternas 

Rurais. www.asabrasil.org.br. Acessado em jun/2006. 

ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO/ASA. Cisternas construídas. Disponível em: 

<http://www.asa.com.br>. Acessado em julho de 2009. 

BANCO DO NORDESTE. Mapa da área de atuação operacional. Fortaleza, 2005. 

BURITI, C.O.; AGUIAR., J. O. (2008). “História ambiental: diálogo com os problemas do 

tempo presente”. História e-História, v. 1, p. 4-24. 

CÁRITAS BRASILEIRA/ASA. Água de chuva: segredo da convivência com o Semi-árido. 

São Paulo: Paulinas, 2001. 

FEDERAÇÃO DOS BANCOS BRASILEIRO. Programa P1MC: participação da 

FEBRABAN no Projeto Cisternas Rurais. Disponível em: 

<http://www.febraban.org.br/destaques/apresentação_cisternas.pdf>. Acesso em: 15 jul 2007. 

FURTADO, C. (1998). Seca e poder: entrevista com Celso Furtado. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo. 

GARCIA, M. (2007). “A vida do Semiárido”. Boletim Manuelzão. Ano 10 n
o
 39, abril de 

2007. 

http://www.asabrasil.org.br/
http://www.asa.com.br/
http://www.febraban.org.br/destaques/apresentação_cisternas.pdf


20 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2002). Indicadores de 

desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Canais temáticos: 

Brasil em síntese. www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php. Acessado em abril de 

2010. 

KRAUSE, G. A. (1997). “A natureza revolucionária da sustentabilidade”, in Meio ambiente 

desenvolvimento sustentável e políticas pública. Org. CAVALCANTI, C. São Paulo: Cortez; 

Recife: Fundação Joaquim Nabuco, p.15-19. 

MALVEZZI, Roberto. (2007). Semiárido: uma visão holística. Pensar Brasil. Brasília: 

CONFEA/CREA, 2007. 

MARTINS, M. F.; CÂNDIDO, G. A. (2008). Índice de desenvolvimento sustentável para 

municípios IDSM: metodologia para cálculo e análise do IDSM e classificação dos níveis de 

sustentabilidade para espaços geográficos. João Pessoa- PB, 292 p.  

MEDEIROS FILHO, J.; SOUZA, I. (1988). A seca do Nordeste: um falso problema. 

Petrópolis- Rio de Janeiro. Vozes. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) 

(2000). “Draft Synthesis Report Group on State of Environment workshop on Indicators for 

Use in Enviromental Performance reviews”. Doc ENV/EPOC/SE, Paris. 

PAULINO, F. de S. (1992). Nordeste, poder e subdesenvolvimento sustentado discurso e 

prática. Fortaleza: Edições UFC, 1992. 

REBOUÇAS, A. da C. (2001).“Água e desenvolvimento rural”. Estudos Avançados, n. 15 

(43), São Paulo Set./Dec., 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142001000300024&script=sci_arttext> 

Acesso em 13 mai 2009. 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE. 

(2004). Atlas Digital sobre Recursos Hídricos. SEPLANTEC/DACRH. Disponível em: 

<http://www. seplantec-srh.se.gov.br> Acesso em: 20 nov 2009. 

SUDENE. (1994). Programa de fortalecimento da infraestrutura hídrica do Nordeste. 

Recife- PE. 

SOBRINHO, T. P. (1982). História das secas (Século XX). Coleção Mossoroense. Mossoró- 

RN. 

VILLA, Marco Antônio. (2000). Vida e morte no sertão: História das secas no Nordeste nos 

séculos XIX e XX. São Paulo, Ática. 

http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php

