
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO  

E MEIO AMBIENTE 

PRODEMA 

SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA 

A BACIA HIDROGRÁFICA COMO ESTRATEGIA DE PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO: 

A BACIA DO RIO JAGUARIBE, CEARÁ - BRASIL 

FORTALEZA-CE 

2015



 

SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA 

A BACIA HIDROGRÁFICA COMO ESTRATEGIA DE PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO: 

A BACIA DO RIO JAGUARIBE, CEARÁ - BRASIL 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente - PRODEMA, como parte dos 

requisitos para obtenção do título Doutor em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente.  

Orientador Prof. Dr. George Satander Sá 

Freire 

FORTALEZA-CE 

2015



 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará 

Bibliotecária: Maria Rosilene Coêlho Cunha – CRB-3/832  

___________________________________________________________________________ 

 

P681b Pitombeira, Sheila Cavalcante. 

 A bacia hidrográfica como estrategia de planejamento territorial para o 

desenvolvimento sustentável do semiárido: a bacia do rio Jaguaribe, Ceará – Brasil / 

Sheila Cavalcante Pitombeira. –2015. 

217f.: il. Color., enc. ; 30cm. 

 

 Tese (doutorado)- Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação 

Em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Fortaleza, 2015. 

 Área de Concentração: Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

 Orientação: Prof. Dr. George Satander Sá Freire.  

 

 1. Bacia Hidrográfica. 2. Planejamento Territorial. 3. Semiárido. 4. Rio Jaguaribe. 

I. Título. 

CDD 628.1 

___________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA 

A BACIA HIDROGRÁFICA COMO ESTRATEGIA  DE PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO: 

A BACIA DO RIO JAGUARIBE, CEARÁ - BRASIL 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente - PRODEMA, como parte dos 

requisitos para obtenção do título Doutor em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente.  

Aprovada em: 29/05/2015 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. George Satander Sá Freire (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Borzachiello da Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos José Nogueira Souza 

Universidade Estadual do  Ceará (UECE) 

________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ªGina Vidal Marcílio Pompeu 

Universidade de Fortaleza (UINFOR) 

________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nájila Rejanne Alencar Julião Cabral  

Instituto Federal do Ceará (IFCE)



 

Dedico este trabalho à natureza e a todas as 

coisas que a compõem – a terra, as águas, a 

atmosfera e os fenômenos que a todo instante 

ocorrem para influir na essência formal do 

nosso planeta dando lugar à suprema maravilha, 

que de tão complexa e incompreensível, só 

pode ser entendida como resultado de uma obra 

divina: - a vida. 

Neste cenário universal, quero contemplar de 

forma especial  e com reverência a natureza de 

nossa tão curiosa e especial região, o semiárido 

brasileiro, com toda a sua complexidade 

climática, geológica, hidrológica e biológica. 

Esta dedicatória se estende em forma de 

respeito e admiração a todas as pessoas que 

desde tempos primordiais até os dias de hoje 

demonstram preocupação, esforços e 

iniciativas em prol de um destino melhor para 

este espaço terrestre que tanto carece de zelo 

para, no futuro, se manter com as corretas e 

ideais condições de bem acomodar seus 

biomas e seus habitantes.



 

AGRADECIMENTOS 

Agradecer para mim é algo de muito sério.  

Quando me percebo na contingência de agradecer a alguém por alguma coisa, fico 

tomada por uma enorme vontade de ver que esse gesto seja palpável, tangível. Que tanto eu 

quanto a pessoa para quem dedico o agradecimento sintamos o peso real e a 

verdadeira expressão de entusiasmo. A isso eu quero chamar de preito de gratidão e é o que 

de fato desejo registrar com um personalíssimo sentimento vindo das mais recônditas 

dimensões de minh’alma. 

Todavia, não vou fazê-lo seguindo uma ordem qualquer, tanto para quem 

venha ou possa aparecer por primeiro, como por representar algo que demonstre maior ou 

menor grau de reconhecimento pelo bem que a mim foi feito nessa trajetória. Além disso, para 

mim, gratidão é um sentimento que abrange tudo. Pode-se, naturalmente, agradecer às 

pessoas. E também às entidades físicas e imateriais. 

Nesse arrolamento de nomes eu inicio com a gratidão que tenho pelo Tempo, pois 

foi dele que eu vim, é nele que eu vivo e juntamente nele é que existem e se passam todos os 

fatos e fenômenos demarcadores da minha vida, tais como as pessoas, os entes e os 

sentimentos. Neste cenário universal aparecem meus avós, meus pais, meu companheiro 

e  nossos maravilhosos frutos, os filhos, meu irmão, cunhados, tios, sobrinhos e  amigos. 

Meus mestres no decorrer de todos os meus processos de aprendizagem. Os colegas de 

profissão e de trabalho, principalmente aqueles que labutam comigo no dia a dia por todos os 

meandros da minha profissão e no cotidiano de minhas atividades. 

Todas essas pessoas estão imanentemente afetas à minha vida pelo que elas foram 

e são na composição dos meus atavismos, no transcurso do meu cotidiano e na feitura 

esperançosa do meu porvir. 

Igualmente, lembro com gratidão as entidades que fizeram o lado funcional da 

minha vida como a escola, o colégio, a faculdade e, hoje, o meu trabalho pelo qual tenho o 

mais profundo apreço. 

É a minha instituição de trabalho, o Ministério Público que me dá motivos, 

condições e força moral para realizar o zelo diuturno que tenho pela natureza, pela 

comunidade e pelo destino bem acalentado em favor da sociedade, da pátria e da humanidade.



 

De igual modo as duas veneráveis instituições de ensino superior, a Universidade 

Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, que me deram pleno apoio na minha 

formação intelectual e na minha condição de professora em seus quadros institucionais.     

É isso! 



 

CHOVE NO CEARÁ 

Filgueiras Lima 

“Chove Na minha Terra! 

Chove no Ceará! 

Tudo é verde para a volúpia dos olhos 

E as águas cantam para o gôzo dos ouvidos. 

Há delícia, prazer e encantamento! 

Chove na minha terra! 

Chove no Ceará! 

O sol é um amante que se esconde, 

Para tornar-se mais amado, ainda. 

E o cearense, com sua alma de girassol, 

Abençoa a chuva, caricia a chuva, 

Mas pensa no Sol, tem saudades do Sol... 

Chove na minha terra! 

Chove no Ceará! 

Os açudes erguem músculos de pedra, 

para conter as águas desencarceradas,  

as águas desacorrentadas,  

que saltaram montes, 

Estrangularam árvores, 

Vararam grotões, em disparada louca, 

e chegam, enfim, cansadas, fatigadas, 
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Agora, aos olhos que choraram tanto,  

uma paisagem nova se descerra, 
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como um pranto 

que era 
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ou de um herói que triunfou na guerra. 

Pela face de alguém 

que venceu o destino, vence e vencerá! 

Pela tua face, minha terra! 

Chove no Ceará!” 



 

RESUMO 

O trabalho põe em evidência a conveniência de adotar a Bacia Hidrográfica como parâmetro 

de planejamento territorial na região semiárida, ante as vicissitudes climáticas e o interesse 

regional de promover o desenvolvimento socioambiental. Demonstra a importância do Estado 

desde seu surgimento na modernidade e realça a institucionalização do Poder a partir de 

então, contribuindo para o aperfeiçoamento desse ambiente institucional em todo o seu  

território. A ideia central desenvolvida é que sendo o Estado dotado de Poder, competindo-lhe 

o disciplinamento dos assuntos de interesse da coletividade, dentre eles a água ou recursos 

hídricos, compete-lhe atentar para as diferenças regionais existentes em seu território, em 

particular o semiárido, promovendo ações governamentais que beneficiem a todos 

indistintamente. A metodologia utilizada se deu por meio de levantamento bibliográfico sobre 

o Estado e o ambiente institucional brasileiro, bem como do arcabouço jurídico devotado ao 

regime das águas ou recursos hídricos e bacias hidrográficas, confrontando essas informações 

com os registros históricos em torno da abordagem das políticas públicas realizadas nos 

períodos de estiagens e com os critérios socioeconômicos orientadores dessas políticas ou das 

políticas de governo nesses espaços geográficos. Tais registros demonstram que, no Ceará, 

cujo território é abrangido pelo semiárido em quase totalidade, onde a água possui 

significativo valor econômico e social, como se observa com o Rio Jaguaribe, e seu percurso 

permite verificar algumas dimensões conceituais desses espaços geográficos, dentre eles a 

territorialidade, a bacia hidrográfica é ignorada como parâmetro territorial para seu 

desenvolvimento socioambiental. De sorte que, sendo o Estado do Ceará localizado no 

semiárido e sazonalmente exposto às estiagens, a bacia hidrográfica deveria ser a unidade 

territorial preponderante para implementação do planejamento territorial, conciliando o 

desiderato legal de ser a unidade territorial para a política de recursos hídricos e inter-

relacionando com outras unidades administrativas.   

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Planejamento territorial. Semiárido. Rio Jaguaribe.



 

ABSTRACT 

This research highlights the advisability of adopting the Basin as a parameter for territorial 

planning in the semiarid region, in face of the vicissitudes of climate and regional interest to 

promote environmental development. It demonstrates the importance of the state since its 

emergence in modernity and highlights the institutionalization of power since then, 

contributing to the improvement of the institutional environment throughout its territory. The 

core idea developed is that the state is endowed with power, being responsible for disciplining 

of subjects of interest to the community, amongst them water or water resources, it is required 

to pay attention to regional differences existing  in its territory, in particular the semiarid, and 

to promote government actions benefiting everyone equally without distinction. The 

methodology used was through a literature review of the legal framework devoted to the 

structure of water and / or water resources and watersheds, comparing that information with 

historical records around the approach to public policies carried out during periods of drought 

and with socioeconomic criteria guiding public policy or government policies in these 

geographic areas.  The  informations of the territories citizenship of Ceará, as to notice the 

various conceptual dimensions of these geographic areas, watershed territory and citizenship. 

Finally, the analysis of how the dimensions of the territory of citizenship can (inter) relate to 

the watershed territorial unit , giving them affinities, similarities and differences aiming to a 

comparative study of their equivalences in promoting sustainable development, according to 

indexes from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. From this comparison chart, 

it is possible to show that the basin should be the unit for implementation of territorial 

planning in the semiarid. 

Keywords: Watershed. Territorial planning. Territorial development. Semiarid. Jaguaribe 

River 

.
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1 INTRODUÇÃO 

A proposta da Tese nasceu das percepções realizadas no exercício da função 

ministerial, seja na atuação perante o Órgão de Execução, como a Promotoria de Justiça de 

Meio Ambiente, ou em Órgão Auxiliar aos Órgãos de Execução do Ministério Público, como 

o é o Centro de Apoio de Meio Ambiente, onde oficiei por quase dez anos, cujo exercício 

promove contato direto com questões ambientais de variado grau de complexidade que 

exigem medidas reparatórias diligentemente. A busca de tais medidas, por sua vez, exige a 

interação de um ou mais saberes, de modo a viabilizar a adequada reparação ambiental. São 

os processos naturalmente interdisciplinares, como denomina Philipi Jr. (2000), ao referir-se 

às interações que o desenvolvimento social promove no seu ambiente.  

Fato é que as questões levadas ao Ministério Público buscam medidas que 

previnam ou recomponham o ambiente ensejando diálogo com profissionais de outras 

disciplinas que detêm informações técnico-científicas em torno desses fatos. Tais informações 

nortearão as medidas jurídicas a serem adotadas, como despoluição de rios, recomposição da 

vegetação nativa, proteção da fauna silvestre local, entre outras. Aliás, oportuno destacar, o 

Direito Ambiental apresenta como uma de suas características a interdisciplinaridade, 

sobretudo com as Ciências Ambientais, em face da contínua e necessária interação com essas 

disciplinas, com vistas à adequada tutela do ambiente.  

De sorte que essa aproximação do olhar jurídico com outras disciplinas, como 

uma prática multidisciplinar1 segundo Leff (2000), é muito frequente na abordagem ambiental 

do Ministério Público, seja ela extrajudicial ou judicial2, pela necessidade de informações 

científicas de outras disciplinas que, fornecendo esclarecimentos em torno da questão, 

orientarão as medidas jurídicas específicas a serem adotados. A adoção da bacia hidrográfica3 

como unidade regional para a atuação ambiental do Ministério Público no enfrentamento 

dessas questões, por exemplo, nasceu de informações da Geografia sobre esse espaço 

geográfico e a constatação de que a tutela jurídica ambiental mais adequada ocorre com a 

“retotalização sistêmica do conhecimento”, como esclarece Leff (2000, p. 22). 

                                                 
1
 De acordo com Leff  (2000, p. 22), prática multidisciplinar corresponde a uma “colaboração de profissionais 

com diferentes formações”. 
2
 Uma representação ou denúncia relacionada  a dano ambiental encaminhada ao Ministério Público poderá ser 

apurada por meio de processo extrajudicial, tramitando no Órgão ambiental competente através de Procedimento 

Preparatório ou Inquérito Civil que, se for arquivado sem qualquer medida deverá ser comunicado ao Conselho 

Superior do Ministério Público em 3 dias, contados do arquivamento,  ou  poderá ensejar a propositura de Ação 

Civil Pública (Lei Federal Nº7.347/85). No primeiro caso tem-se atuação extrajudicial. No segundo, judicial. 
3
Os Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais, Acre, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Mato Grosso Mato 

Grosso do Sul, adotam o espaço da bacia hidrográfica como unidade regional de atuação na tutela ambiental. 



 

 

 

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade ambiental transborda o campo científico, 

acadêmico e disciplinar do conhecimento formal certificado, e se abre a um diálogo 

de saberes, onde se dá o encontro do conhecimento  codificado das ciências com os 

saberes codificados pela cultura. A abertura  para o diálogo de saberes não só é uma 

hermenêutica que múltipla as interpretações e os sentidos do conhecimento; não é 

uma tecnologia que multiplica os campos aplicativos do conhecimento. É o caminho 

de uma interdisciplinaridade marcada pelo propósito de retotalização sistêmica do 

conhecimento, a um saber marcado pela diversidade de saberes e pela diferenciação 

dos sentidos do ser. 

A conjugação dessas observações resultaram no desejo de aprofundar estudos 

acadêmicos em programa de pós-graduação na temática ambiental que viabilizasse o 

estabelecimento dessas pontes entre diferentes disciplinas de conhecimento, permitindo esse 

diálogo interdisciplinar com os variados níveis da realidade do Estado do Ceará, notadamente 

a bacia do Rio Jaguaribe e assim enriquecendo a percepção sobre nossa sociedade e criando 

novos modos de transformar a realidade no exercício profissional. 

Daí a escolha e preferência pelo PRODEMA, Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, cujo doutorado busca produzir pesquisa voltada às 

questões ambientais nordestinas em razão das contínuas práticas predatórias aos ecossistemas 

da região.  Associado a isso, há também a necessidade de aprimoramento para o exercício de 

magistério superior que é exercido em áreas disciplinares distintas, a jurídica e a engenharia.  

Toda essa vivência aliada à atenção dedicada às condições climáticas do 

semiárido no Ceará e sua vulnerabilidade às estiagens, aos parâmetros de planejamento 

oficial, bem como o descompasso entre essas instâncias institucionais do Estado e a variável 

ambiental, despertaram o interesse pelo viés interdisciplinar ambiental que envolve a bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, no Ceará. Um curso d’água que banha mais de cinquenta por 

cento do território estadual e uma referência histórico-cultural do Estado, pela relação com o 

ciclo do couro e a lembrança de ter sido o “maior rio seco do mundo”, além de tantas outras 

passagens históricas locais que lhe retratam esse atavismo. De sorte que o rio Jaguaribe, hoje 

institucionalizado como bacia do rio do Jaguaribe e dividido em alto, médio e baixo curso4 

para fins de gestão das águas, é o objeto do presente trabalho, bem como a questão da política 

de águas ou recursos hídricos. 

A temática bacia hidrográfica, ainda que os noticiários estejam registrando secas 

em várias regiões do país e mesmo considerando que quase a totalidade do território do Ceará  

está inserido no semiárido, se dá dessa forma, desconectada de outras instâncias institucionais. 

                                                 
4
 Na verdade  a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe abrange  também a Bacia do  rio Salgado e a Bacia do rio 

Banabuiú, ambos afluentes do Jaguaribe . O afluente, segundo  Houaiss  (2004, p.105), é a corrente de água que 

alimenta ou deságua em outra corrente maior ou num lago. 



 

 

 

De igual modo ocorre com a política de águas ou recursos hídricos.  A Lei Federal que dispõe 

sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH5 adota como referência de 

planejamento para a gestão das águas a bacia hidrográfica, unidade territorial para a 

implementação dessa política (art. 1º, V). Todavia, muitas políticas públicas, sobretudo as que 

se referem “a ações de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio para 

a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais”, 

conforme definição de Hofling (2001), ignoram essa unidade territorial, não obstante o fato de 

as ações não prescindirem de água. Ou, de outra forma, as políticas iniciadas não são 

concluídas, são esquecidas pelo surgimento de outras, às vezes de maior apelo popular e 

igualmente desvinculadas da política adotada para a respectiva bacia. 

Alinhada a essa questão tem-se a problemática da água na região semiárida cujo 

uso é vital para todas as necessidades e atividades humanas, mas nem sempre sua captação 

observa as condições geográficas da respectiva bacia hidrográfica.  

Ainda em torno da questão, sempre é oportuno lembrar que o cenário ambiental 

vem sinalizando cada vez mais que as mudanças climáticas6 poderão promover eventos 

geográficos mais severos para o semiárido, conforme se observa dos relatórios do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Ou seja, maior possibilidade de escassez 

de água e, consequentemente, a exigência de métodos mais adequados, que considerem a 

variável ambiental e possam ser conciliados com o respeito ao meio ambiente, como 

recomenda o Conselho Mundial da Água (WWC).  

Sobre a perspectiva econômica do semiárido cabe relembrar o Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste GTDN, coordenado por Celso Furtado (1967), ao tempo 

em que se amparava nas teorias do subdesenvolvimento da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), pois desde então alertava sobre a vulnerabilidade da 

estrutura econômico-social do semiárido nordestino às secas, exigindo planejamento e 

reordenação que nunca ocorre.  

De sorte que toda região semiárida, em qualquer lugar do mundo, tem escassez de 

chuvas, é suscetível a processos de desertificação e, consequentemente, deve adotar políticas 

                                                 
5
 Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da constituição Federal e 

altera o art. 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modifica a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
6
 Ao comentar estudo do Greenpeace Brasil sobre mudanças climáticas Dias esclarece (2014, p. 143):” No 

relatório considera-se que as áreas mais vulneráveis concentram-se em partes do Ceará, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e  extremo norte  da Bahia”. 



 

 

 

específicas no sentido de proteger os recursos hídricos e prevenir ações degradadoras que 

possam ensejar tais processos. No Brasil há instrumentos legais para tal, a bacia hidrográfica 

como unidade para implementação da PNRH é um deles. 

A realidade geográfica que se tem observado é um desencontro entre a ocupação 

humana nessa região e a preservação de seus atributos naturais, notadamente da rede 

hidrográfica, como bem esclarece Vidal (2001, p. 28):  

Simplificadamente, a economia dessa região é definida pelo autor como um 

complexo de pecuária bovina extensiva e agricultura, ambas de baixo rendimento, 

combinando elementos monetários (representados, basicamente, pela pecuária e pela 

cultura de xerófilas, voltadas para o mercado) com outros não-monetários (as 

tradicionais lavouras de subsistência). Dadas suas condições naturais, seria razoável 

esperar que esse espaço apresentasse uma baixa densidade demográfica, 

estabelecendo-se assim um equilíbrio entre a população residente e os recursos 

naturais disponíveis. No entanto, o avanço da agricultura de subsistência no 

semiárido provocou um certo adensamento demográfico, o qual está na raiz do 

problema da grande vulnerabilidade desse tipo de economia às secas. Trata-se aqui, 

enfim, de deslocar a discussão dos fatores climáticos - sem negá-los, evidentemente 

- para a estrutura econômico-social, o que equivale a afirmar que esta última tem o 

poder de ampliar sobremaneira os efeitos da estiagem.  

Ao lado disso, relativamente à humanidade, a água, além da sua fundamentalidade 

na garantia da sobrevivência dos indivíduos e das sociedades é elemento primordial no 

desenvolvimento da indústria humana. Daí a necessidade de conhecer e discutir os 

mecanismos que atuam no seu uso como condicionante de qualquer modelo de 

desenvolvimento econômico. Para isso se fêz necessário identificar e fazer a associação de 

vários fatores que contribuem para uma ação coordenada, como é o caso da política de águas 

atual, instituída em 1993, com outras políticas públicas como a de desenvolvimento rural 

sustentável recentemente instituída a partir de 2008 no Ceará e os diagnósticos institucionais 

posteriores até 2010. 

A necessidade desse monitoramento e resguardo da bacia hidrográfica  de suas 

vulnerabilidades naturais decorre exatamente do fato de o Estado do Ceará, sendo localizado 

no semiárido do Nordeste brasileiro, teve  e (continua tendo) o seu processo original de 

colonização com os mais diversos tipos de ocupação humana fundamentado no litoral e nas 

margens dos cursos d’água. De sorte que, tirantes as populações que se instalaram e 

cresceram ao longo do litoral e nas zonas de umidade dos maciços serranos, a expressiva 

massa populacional do Ceará instalou-se e cresceu no sertão, aproveitando-se, principalmente, 



 

 

 

da rede hidrográfica do Jaguaribe7  para o estabelecimento das bases históricas da economia 

cearense, que eram a agricultura e a pecuária (CATUNDA, 1919).  

Assim, a ocupação histórica e o aproveitamento econômico das terras do Ceará 

sempre estiveram estreitamente ligados às possibilidades oferecidas pelos recursos hídricos 

e foi nesse macro cenário que se estabeleceu, política e economicamente, o Estado do 

Ceará, como se observa nos registros de Studart Filho (1927, p.176), que, segundo Silva 

(2008), foi um grande expoente da historiografia colonial do Ceará, embora ressalte o 

pensamento do historiador José Honório Rodrigues que considerou Diogo de Meneses um 

dos “padrinhos do nascimento do Ceará para a história” pela ideia de “ criação de duas 

capitanias Jaguaribe ou Ceará e do Camocim” abrangendo o território atual, quando da 

expedição de Pero Coelho, em 1603. 

Nos tempos de outrora o colonizador de então se instalava ao longo dos cursos 

d’água, fossem esses pequenos riachos ou mesmo os maiores rios periódicos que cruzavam a 

então Capitania, conforme destaca Silva (2008, p.6): 

No caso específico do processo de colonização do território do Ceará o historiador
8
 

descreve que a ocupação do sertão pelo gado foi originária de duas grandes rotas: a 

primeira, vinha de Pernambuco e seguia a costa litorânea atravessando as capitanias 

da Paraíba, Rio Grande e Ceará em direção ao Maranhão, dando origem à instalação 

de fazendas de criar no sentido litoral-sertão, - seguindo a ribeira dos principais rios, 

no Ceará notadamente o Jaguaribe, Acarau e Coreau, - e a segunda rota seguia pelo 

interior avançando pelo médio do rio São Francisco até o rio Parnaíba nos limites 

entre Piauí e o Maranhão, ocupando o sul da capitania. 

Já nos tempos atuais, eis que os Municípios se definiram em cidades sede de porte 

urbano expressivo, com atividade econômica bem caracterizada, mas essas condições dão 

lugar a uma espécie de círculo vicioso: - a região oferece condições de fixar a população local 

que, por sua vez desenvolve-se economicamente. Em decorrência a população cresce, tanto 

vegetativamente como pela imigração promovida pelos atrativos de prosperidade.  

Com o tempo, dá-se um crescimento populacional hipertrofiado com os 

problemas correlatos com espaço, abastecimento, água, saneamento, entre outros, que vão 

refletir-se, de imediato, na natureza, sobremodo nos cursos d’água que ficam assoreados em 

razão da destruição das matas ciliares e também pelo grande acúmulo de dejetos físicos, diga-

se lixo, depositados pelas comunidades ribeirinhas. E, o mais grave, a poluição descontrolada 

                                                 
7
  Sampaio (1945, p. 129): Lembro apenas que, segundo Löfgren, a interessante Chapada do Apodí, por exemplo, 

com  4.165 km²., é a que se recomenda em primeiro lugar, para reserva florestal.  O mesmo autor indica o rio 

Jaguaribe, no Ceará, como de extrema fertilidade e destinado a ser o Nilo cearense, quando resolvido o seu 

problema de drenagem nas chuvas e açudagem contras as sêcas. 
8
 O historiador referido no trecho transcrito é João Capistrano de Abreu, na obra Capítulos de História Colonial 

(1500 – 1800), na 7ª edição anotada e prefaciada por José Honório Rodrigues, de 2000. 



 

 

 

promovida pelos esgotamentos sanitários, oficiais e clandestinos, existentes nos múltiplos 

aglomerados humanos assentados nas margens dos rios. Eis a necessidade de reconhecer a 

bacia hidrográfica como unidade institucional de planejamento. 

Enfim, é necessário ter consciência de dois limites reais: - os recursos naturais 

disponíveis e as possibilidades sustentáveis do aproveitamento desses recursos, neles incluída 

a rede hidrográfica do rio Jaguaribe que nos dias atuais, está carecendo de um gerenciamento 

muito sério e oportuno, com vista a resolver os problemas que se afiguram como mais 

imediatos, tais como o desassoreamento do rio, a recuperação das nascentes e das matas 

ciliares e a despoluição das águas ora contaminadas por esgotos sanitários, industriais e águas 

oriundas das aglomerações humanas instaladas pelas malhas urbanas das cidades. Nenhuma 

dessas questões vêm sendo adequadamente abordadas pelos comitês de bacias hidrográficas 

do alto, médio e baixo curso do rio, como, aliás, demonstrado no Plano Estratégico para os 

Recursos Hídricos do Ceará9, sendo da mesma forma demonstrada essa realidade nos 

resultados dos vários projetos de pesquisa sobre o Rio de Jaguaribe, bem como sobre a 

dinâmica costeira em sua desembocadura10.   

Oportuno registrar que a ideia de a natureza ser dominada e utilizada pelo 

Homem, em seu proveito, tem ensejado, no decorrer dos tempos, diferentes concepções em 

torno dessa relação “homem versus natureza”. Faucheux et Nöel (1995),  por exemplo, 

consideram, no âmbito do pensamento ocidental, as ideais de Aristóteles como marco 

parametral de tais concepções, esclarecendo que seu entendimento metafísico da natureza, “tal 

como se encontra”, também sugere que esta seria caracterizada por um movimento natural, 

segundo a própria natureza e que o contexto natureza abrange todos os seres vivos e o homem 

                                                 
9
 O Plano Estratégico dos Recursos Hídricos do Ceará é um conjunto de programas e subprogramas gerais e com 

eixos temáticos: Água para beber, água e Desenvolvimento, Convivência com o Semiárido e Sistema Integrado 

de Gestão de Recursos Hídricos, elaborado pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da 

Assembleia Legislativa do Ceará, resultante de um processo de discussão com a sociedade sobre água iniciado 

em 2007 e concluído em 2009. Ao final da introdução do Plano o Secretário-Executivo do Conselho de Altos 

Estudos de então, Eudoro Walter de Santana (2009, p.21), observou “a necessidade de uma maior adequação do 

modelo de desenvolvimento do Estado à sua disponibilidade hídrica e às características do semiárido”.  
10

 Exemplo das inúmeras pesquisas realizadas sobre os variados aspectos do rio Jaguaribe pode ser citado o 

trabalho de Leão et alli (2013) abordando a geração de base de dados georreferenciada objetivando a modelagem 

hidrológica em reservatórios da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, Ceará, Brasil, cuja metodologia demonstrada 

viabiliza perceber, a baixo custo, a espacialização da rede de drenagem natural  do rio Jaguaribe para utilização 

em modelos hidrológicos. Ou a dissertação de mestrado abordando a evolução geomorfológica da foz do rio  

Jaguaribe, Ceará, a partir da dinâmica fluvial mediante análise de imagens de satélite no período compreendido 

entre 1968 a 2004. 



 

 

 

como ser político ou econômico, haja vista a possibilidade de usos e aquisição dos recursos 

naturais em medidas superiores à satisfação das necessidades humanas (crematística)
11

. 

Na modernidade, o método proposto por Descartes (1986), realça a percepção 

antropocentrista sobre os recursos ambientais que, neste viés, são considerados infinitos e à 

mercê do desenvolvimento da humanidade. Nesse período a relação Homem-natureza, 

conforme destaca Tozoni-Reis (2002), é orientada pela ciência e a exploração dos recursos 

naturais se ampara em conhecimentos objetivos que não podem ser questionados porque são 

científicos. 

No último quartel do século XIX as notas finais de Engels (1964) na Dialética da 

Natureza, destacam a premissa resultante de suas reflexões sobre o pensamento (subjetivo) e o 

mundo real (objetivo), no sentido de observar que o pensamento está sujeito às mesmas leis 

do mundo real e por isso não podem, um e outro, estar em contradição, pois é a natureza que 

oferece protótipos para o pensamento. 

Assim, o curso dos tempos tem demonstrado que as diferentes concepções e a 

própria relação do Homem com a natureza exigem outra combinação de saberes científicos 

cujas práticas poderão fundamentar, no entender de Leff (2007), novas transformações do 

conhecimento sobre a questão ambiental envolvendo a natureza e a sociedade. 

Fato é que a percepção da contraditória relação entre o Homem e a natureza 

somente foi percebida quando visíveis as consequências das atividades humanas sobre a 

natureza, com o agravamento dos danos ambientais e a perspectiva de esgotamento dos 

recursos naturais. 

Ainda no século XIX, com o incremento da atividade industrial, teve início a 

preocupação com o uso dos recursos naturais entre as nações. Entretanto, a partir da 

Conferência de Estocolmo de 1972
12

,  ante a necessidade de proteger a natureza  da acelerada 

industrialização mundial, tem sido observado frequente diálogo ou debate sobre a melhor forma 

de expressar o cuidado ou a cautela que deve ser dedicada  à natureza, quando do uso de seus 

recursos par ao atendimento das necessidades humanas que ficam, a cada dia, mais sofisticadas. 

Na verdade, durante a Conferência de 1972 duas concepções dessa relação 

Homem-natureza ganharam notoriedade. As ideias conservacionistas, defendidas pelos 

                                                 
11  

Segundo Adriana Santos Tabosa (2007, p.39) “o desvirtuamento da riqueza enseja a cremastítica, que ocorre 

quando as trocas deixam de acontecer de modo natural e passam a ser o fim em si”. 
12

  Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano, em Estocolmo. 



 

 

 

países industrializados, comunidade científica e entidades não governamentais e as 

propostas desenvolvimentistas, com propostas de inclusão apregoadas pelos países 

subdesenvolvidos, incluindo-se nessa lista o Brasil. Aliás, de acordo com Diegues (2001), 

uma das origens da controvérsia conservacionista versus preservacionista nasceu nos 

Estados Unidos, ainda no século XIX, com as propostas de Gifford Pinchot, defensor da 

ideia conservacionista, precursora da ideia de desenvolvimento sustentável, e Jonh Mur, 

preservacionista. Esclarece ele: 

Se a essência da ‘conservação dos recursos’ é o uso adequado e criterioso dos 

recursos naturais, a essência da corrente oposta, a preservacionista, pode ser descrita 

como a reverência à natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da vida 

selvagem (wilderness). Ela pretende proteger a natureza contra o desenvolvimento 

moderno, industrial e urbano. Na história ambiental norte-americana, o conflito 

entre Gifford Pinchot e John Muir é usualmente analisado como um exemplo 

arquétipo das diferenças entre a conservação dos recursos e a preservação pura da 

natureza. (DIEGUES, 2001, p.30).  

Em síntese, a conservação implica o conjunto de procedimentos utilizados no uso 

dos recursos naturais pelo Homem, em sintonia com o ritmo da natureza, permitindo-lhe a 

preservação da biodiversidade e a realização de seus processos ecológicos. A preservação, de 

outro modo, é o conjunto de medidas voltadas ao resguardo dos recursos naturais, impedindo 

sua utilização nas atividades humanas.  

Fato é que, não obstante o passar dos anos e a realização da Conferência de 

1992
13

 e a de 2012
14

, ambas realizadas no Rio de Janeiro e orientadas com a ideia do 

desenvolvimento sustentável
15

, ainda hoje perdura uma tensão entre os adeptos das ideias 

conservacionistas e o grupo filiado às propostas teóricas dos preservacionistas, que se 

firmaram a partir de então.  Perduram, igualmente, as relações contraditórias entre 

sociedade e natureza. 

Para Fauchex et Nöel (1995) o contexto atual e as premissas do desenvolvimento 

sustentável vieram confrontar a economia com uma possível harmonização com as questões 

ecológicas em três perspectivas: a multidimensionalidade, porque os problemas não são 

isolados; a irreversibilidade, porque alguns problemas ambientais estão em estágios 

irreversíveis, e a incerteza em relação ao futuro, diante desse cenário de recursos não 

renováveis esgotados e da tecnologia ainda impotente para fazer frente a essas demandas. Daí 
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  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, Rio 92. 
14  

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio + 20, no Rio de Janeiro. 
15

A Expressão Desenvolvimento Sustentável foi utilizada em 1983 no Relatório de Brundtland e significa 

“atender as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das necessidades das futuras gerações em prover 

suas próprias demandas”. 



 

 

 

a importância do ambiente institucional e a presença do Estado no planejamento da política do 

território, como destaca Burdeau (2005). 

No Brasil, o ambiente institucional é definido pela Constituição Federal e o 

conjunto de leis, normas e regras que compõem o sistema político do país, associado aos 

costumes, e formalidades tradicionais e a doutrina jurídica brasileira, que em sua maioria, 

guarda entendimento de que os espaços mais frágeis devem ser tutelados juridicamente como 

preservados, haja vista o fato de exigirem cuidado especial. A par disso, a necessidade de 

proteção diuturna à biodiversidade está exigindo permanente diálogo entre os adeptos das 

duas correntes (conservacionistas e preservacionistas) com vistas a que se dê a melhor 

proteção em cada caso específico, conforme pensamento de Benjamin (2009, p.13). 

Enquanto a conservação dos recursos pressupõe manutenção da natureza para o 

desenvolvimento, a preservação indica manutenção da natureza do desenvolvimento. 

Hoje, conservação e preservação encurtaram o oceano que as apartavam, sob o 

guarda-chuva integrador da garantia já não mais de um recurso individualizado, mas 

da biodiversidade como um todo. O certo é que, em todo o mundo, os vários 

ordenamentos jurídicos adotam um conjunto de instrumentos de tutela ambiental que 

mescla objetivos de conservação (como a Reserva Legal, a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e a APA - Área de Proteção Ambiental) com outros, 

mais rígidos, de preservação (como as APPs - Áreas de Proteção Ambiental, 

Reservas Biológicas e Estações Ecológicas). Uns mais antropocêntricos (Florestas 

Nacionais, p. ex.), outros de índole claramente ecocêntrica (Estações Ecológicas ou 

Reservas Biológicas, p. ex.). (BENJAMIN, 2009, p.13).  

Nesse cenário institucional instalado com a Constituição de 1988 foi editada em 

2000 a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho daquele ano, que regulamenta o art. 225, § 1º, II, 

III e IV, da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza. Nesse documento foram instituídos conceitos legais para conservação
16

 e 

preservação
17

 de recursos ambientais, conforme disposto no art. 2º, incisos II e IV, 

respectivamente, estabelecendo parâmetro legal para dirimir as discussões entre os 

conservacionistas e preservacionistas. 

Segundo referidos dispositivos da Lei Federal 9.985/2000, a conservação está 

associada ao manejo do uso humano da natureza, desde que realizado observando a 

preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente 

natural produzindo benefícios de forma sustentável às gerações atuais e mantendo seu 
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  “II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 

manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 

produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivências dos seres vivos em geral”.  
17

  “IV - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das 

espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação 

dos sistemas naturais”. 



 

 

 

potencial para as futuras gerações. A preservação, por sua vez, corresponde ao conjunto de 

métodos, procedimentos e até políticas que visem a proteção das espécies, habitats e 

ecossistemas a longo prazo, bem como a manutenção dos processos ecológicos. 

De modo que para os espaços protegidos por lei a adoção de medidas 

conservacionistas ou preservacionistas emana da própria condição legal recebida, conforme o 

tipo, grupo ou categoria. Ou seja, aqueles aos quais a lei dedica regime jurídico especial 

(explícito) em defesa de seus relevantes atributos naturais, implicando limitações ao exercício 

do direito de propriedade. As áreas de preservação permanente e a reserva legal, previstas na 

legislação florestal, bem como as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação, são exemplos desses espaços. Entretanto, alguns espaços, em 

razão da localização geográfica ou de sua essencialidade na viabilização de processos 

ecológicos vitais estão desabrigados desse zelo legal específico, não obstante estejam 

protegidos como bem jurídico essencial à vida de todos
18

. 

Por outro lado, a ausência ou omissão dessa deferência jurídica vai exigir outro 

conjunto de regras e ações institucionais, com vistas a compatibilizar o equilíbrio entre a 

resiliência do ambiente e a demanda da sociedade local sobre esse ambiente, seja na 

expectativa de atender suas necessidades ou de satisfazer seus variados interesses. Exigirá, 

igualmente, o emponderamento da sociedade em torno dos arranjos institucionais que definem 

o padrão de desenvolvimento local. Segundo Portes (2007), tais arranjos institucionais 

somente exercem função reguladora quando conduzem o comportamento dos atores sociais 

entre o que deve ser e o que se espera que seja, diante dos diversos interesses dos grupos. 

Daí a importância do disciplinamento em torno da rede hidrográfica
19

 e a 

respectiva bacia, que viabiliza sua proteção legal, permitindo que o curso e o uso das águas 

possam atender de forma sustentável as várias demandas da coletividade, sobretudo porque 

a bacia hidrográfica
20

 deve ser a unidade territorial de planejamento da política de recursos 

hídricos, conforme determina a lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
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O art. 225 da constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente sadio e 

equilibrado, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as   presentes e futuras gerações. 
19

 De acordo com verbete do Dicionário geológico-Geomorfológico de Guerra (1966, p.328), Rede Hidrográfica 

é a “maneira como se dispõe o traçado dos rios e dos vales”.  
20 

“Bacia Hidrográfica - conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Nas depressões 

longitudinais se verifica a concentração das águas das chuvas, isto é do lençol de escoamento superficial, dando o 

lençol concentrado - os rios. A noção de bacia hidrográfica obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou 

nascentes, divisores d'água, cursos d'água principais, afluentes, subafluentes etc.” (GUERRA 1969, p.46).  



 

 

 

Recursos Hídricos. Na verdade, esse sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos e definição de critérios de outorga de direitos de seu uso tem previsão 

constitucional (art. 21, inciso XIX da CF, Brasil, 1988). 

Outro aspecto relevante a ser considerado na perspectiva do ambiente institucional 

no Brasil ocorre exatamente a partir da Constituição Federal de 1988, que trouxe a temática 

ambiental em suas disposições. Tais dispositivos qualificam o direito ao meio ambiente 

ecologicamente sadio e equilibrado como direito fundamental de todos e estabelecem algumas 

atribuições voltadas à efetividade desse direito21 ao Poder Público. Ao lado disso, a 

Constituição impõe restrições ambientais às diversas atividades privadas através dos 

princípios gerais da ordem econômica, art. 170 e incisos22, notadamente nos aspectos 

referentes à função social da propriedade23 e à defesa do meio ambiente24. No mesmo sentido 

se dá quando ela estabelece diretrizes e bases para o planejamento nacional equilibrado, com 

incorporação dos planos nacionais e regionais que devem ser devotados ao princípio da 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais25.  

Entretanto, o Estado do Ceará, não obstante tenha sido um dos primeiros Estados 

a disciplinar sua política  estadual de recursos hídricos26, dispondo que a bacia hidrográfica 

deve ser  unidade territorial27, (doze bacias)28 utiliza diversas unidades de planejamentos, 
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 Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder Público: preservar e restaurar processos 

ecológicos essenciais; preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País; criar espaços 

territoriais e seus componentes a serem protegidos de forma especial; exigir estudo prévio de impacto ambiental 

para instalação de obra ou atividade potencialmente degradadora; controlar a produção de substâncias que 

comportem risco para a qualidade de vida e o meio ambiente; promover a educação ambiental e proteger a flora 

e a fauna (Art. 225 § 1º e seguintes). 
22

 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I – 

soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV- livre concorrência; V – 

defesa do consumidor;  VI – defesa do meio ambiente, inclusive no tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das 

desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo 

Único. É assegurado a todo o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 
23

  Art. 170, inciso III e 5º, incisos XXII e XIII. 
24

  Art.170, inciso VI e art. 225 e seguintes. 
25

  Art. 174 c/c  o art. 3°, III. 
26

 Os Estados de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio Grande do Norte (nessa ordem 

de antecipação),  elaboram  suas leis sobre recursos hídricos antes da Lei Federal nº 9433/97. 
27

 Segundo o art. 1º, V, da Lei Federal nº 9433, de 08 de janeiro de 1997, a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. No Ceará a Lei Estadual nº 11996, de 24 de julho de 1992, art. II, b, 

determina que “a bacia hidrográfica é a unidade básica a ser adotada para o gerenciamento dos potenciais 

hídricos, como decorrência de condicionante natural que governa as interdependências entre as disponibilidades 

e demandas de recursos hídricos em cada região;” 



 

 

 

dentre os núcleos dos territórios da cidadania, “Comitê municipal do programa água para 

todos”, um programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário sem interlocução 

com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, desprestigiando a unidade 

bacia hidrográfica para o planejamento dos múltiplos usos da água, mormente em razão de 

sua posição geográfica, o semiárido.  

Aliás, no texto da Constituição do Estado do Ceará, o capítulo que cuida da 

integração regional pretendeu viabilizar a regionalização a partir dessas afinidades, ou 

territorialidades, sob a ótica de Santos (2010), como se vê nos dispositivos adiante transcritos29:  

Art. 43. A conformação municipalista exprime-se pela convergência de dois 

processos articulados - descentralização e integração:  

I - pela descentralização, afirma-se a individualidade política do Município, 

compreendendo a auto-organização e autogoverno;  

II - pela integração regional, realiza-se a aglutinação de Municípios limítrofes, 

identificados por afinidades geoeconômicas, socioeconômicas e socioculturais, para 

superar os desequilíbrios internos e os efeitos inibitórios do desenvolvimento 

harmônico em todo o espaço territorial cearense, com as discriminações seguintes:  

a) região metropolitana, formada pelos Municípios adjacentes a Fortaleza atingidos 

pelos efeitos da conurbação;  

b) microrregiões, integrando os Municípios em comuns peculiaridades fisiográficas 

e socioculturais;  

c) aglomerados urbanos definidos por agrupamentos de Municípios limítrofes que 

possuam função pública de interesse comum.  

§1º Lei complementar disporá sobre a composição e alterações da Região 

Metropolitana e das microrregiões.  

§2º Cada Município integrante da Região Metropolitana e das Microrregiões, 

participará, igualitariamente, do órgão regional denominado Conselho Deliberativo, 

com composição e funções definidas em Lei Complementar.  
Art. 44. Os Municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza deverão, 

também, ser contemplados em todos os programas específicos de desenvolvimento 

rural, oriundos dos Governos Federal e Estadual.  

Todavia, o fato é que em muitos lugares do Ceará convivem arranjos 

institucionais distintos objetivando o mesmo desiderato, a promoção do desenvolvimento 

socioambiental. O primeiro deles, a unidade territorial da bacia hidrográfica, com base na 

geografia, deveria ser considerado primordialmente em razão das características físicas de 

cada lugar, segundo Przeworski (2005), sobretudo em face das condições climáticas do 

semiárido, além dos atavismos que relacionam a comunidade ao rio de sua localidade. Dentre 

                                                                                                                                                         
28

 Em Julho de 2012 o Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – CONERH aprovou a criação dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba e o dos Sertões de Crateús, desmembrando a bacia do Parnaíba em duas 

e totalizando 12 bacias no Ceará. 
29

As Leis Complementares Estaduais nº 3, de 26 de junho de 1995 - D. O. de 27.6.1995, nº 18, de 29 de dezembro 

de 1999 - D. O. de 29.12.1999, e n° 34 de 21 de maio de 2003 - D. O. 23.5.2003, disciplinam sobre as regiões 

metropolitanas e microrregiões do Ceará. Tais microrregiões não correspondem aos territórios da cidadania.  



 

 

 

outros30, tem-se o território da cidadania, amparado em política de desenvolvimento instituída 

em nível federal e replicada no âmbito estadual. 

Esse fato merece especial atenção, sobretudo se considerado o entendimento de 

Castillo e Frederico (2010, p.471), quando esclarecem que a lógica de funcionamento da 

produção e dos fluxos extrapolam as fronteiras da região ou do território organizado e na 

maioria das vezes estão divorciados dos interesses locais, bem como desconectados da ideia 

de conservação ou preservação de seus recursos ambientais locais: 

O que já foi um dia expressão da relação entre uma fração do espaço e uma fração 

da sociedade, na longa duração, tão bem aprendida pelos geógrafos clássicos, não 

passa hoje de um legado histórico, uma variável subordinada a uma nova lógica de 

formação regional, pautada pelo ideário da competividade e pelos parâmetros dos 

mercados internacionais e desprovida de autonomia produtiva. Nesses tempos, como 

é possível falar em ‘desenvolvimento’ local sustentado e sustentável, como 

preconizam, geógrafos, economistas e autoridades públicas? 
Como encaminhar teoricamente as ações, diante da relação diretamente proporcional 

entre a mundialização e dos circuitos espaciais produtivos e o aumento das 

vulnerabilidades das regiões e dos territórios? (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p.471). 

No contexto da bacia hidrográfica os comitês de bacia também possuem 

instâncias colegiadas, que discutem questões assemelhadas, como o espaço de produção por 

conta do uso da água através da outorga e necessitam qualificar o espaço de relação com a 

natureza, em razão da água.  

A par disso o processo inicial de criação dos Comitês de Bacia primou pela 

participação da coletividade, com encontros municipais realizados para discutir a gestão 

da água da respectiva bacia como um recurso de interesse de todos.  Além disso, a 

convivência concomitante de duas ou mais instâncias tende a confundir as pessoas sobre 

os papeis institucionais a serem desempenhados por cada órgão oficial, com tendência a 

sobreposição de órgãos e prejuízo para as ações a serem planejadas na busca do 

desenvolvimento socioambiental.  

Sempre é oportuno lembrar que o cenário ambiental vem sinalizando cada vez 

mais que as mudanças climáticas poderão promover eventos geográficos mais severos para o 

semiárido, conforme se observa dos relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC, PNUMA 2007). Ou seja, maior possibilidade de escassez de água e, 

consequentemente, a exigência de métodos mais adequados, que considerem a variável 

ambiental e possam ser conciliados com o respeito ao meio ambiente, como recomenda o 
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 As macrorregiões de planejamento do Estado não se enquadram nesse elenco posto que foram  identificadas a 

partir das respectivas unidades geoambientais, conforme Albuquerque et alli (2014). 

 



 

 

 

Conselho Mundial da Água (WWC). Daí a necessidade de realizar pesquisa considerando a 

dependência do semiárido de sua rede hidrográfica para perseguir o desenvolvimento 

sustentável.   

A presente tese cuida de apurar a dimensão do espaço geográfico de uma bacia 

hidrográfica no semiárido do Ceará, a bacia do Rio Jaguaribe, como espaço geográfico e 

território, na perspectiva de Santos (2006), bem como espaço institucional, por intermédio dos 

arranjos legais nacionais que desde cedo vem disciplinado a água e estabelecendo medidas de 

prevenção, convivência e combate às secas, tendo como pano de fundo o Direito Ambiental, 

segundo a compreensão de Leite (2004). Referido autor entende que a abordagem 

transdisciplinar do Direito Ambiental se apresenta como uma alternativa viável, não só pela 

possibilidade de regulação jurídica da proteção ao ambiente, mas pela possibilidade de 

contextualização do Direito perante novas exigências ou necessidades ecológicas decorrentes 

das atividades impostas pela sociedade contemporânea.  

A questão que se coloca é a primazia da bacia hidrográfica como estrategia de 

planejamento territorial, como espaço geográfico e território, para a elaboração e 

implementação das políticas com proposições de alavancar o desenvolvimento sustentável, 

sobretudo no semiárido, em detrimento de outras unidades instituídas com o mesmo objetivo, 

como ocorre atualmente com os territórios da cidadania no Ceará e, para demonstrar a 

relevância desse destaque à bacia hidrográfica o estudo utilizou como parâmetro a bacia do 

Rio Jaguaribe, no Ceará. 

1 Problema 

É relevante que na região semiárida do Ceará a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe seja 

considerada estrategia de planejamento territorial para o desenvolvimento sustentável?  

2 Hipóteses de Estudo  

2.1 A bacia hidrográfica constitui espaço geográfico de interação com a paisagem, possui os 

elementos que a caracterizam o espaço geográfico bem como sistemas ambientais que 

servem de base ao planejamento sustentável.  

2.2 A bacia hidrográfica constitui território e possui os elementos fisicamente delimitados 

que assim o  caracterizam. 

2.3 Não há consenso na unidade de planejamento e gestão estadual de políticas públicas na 

região semiárida do rio Jaguaribe apesar de o Estado brasileiro ter institucionalizado o 

semiárido regional através de dispositivos legais específicos. 



 

 

 

3 Objetivos da Pesquisa 

3.1 Objetivo geral  

3.1.1 Demonstrar que a bacia hidrográfica se caracteriza como espaço geográfico e como 

território e deve ser institucionalizada como unidade de planejamento regional no 

Ceará, bem como deve ser a unidade territorial para o planejamento de sua região 

semiárida, em face da territorialidade local que abrange e da institucionalização das 

políticas de recursos hídricos.  

4 Justificativa  

A rede hidrográfica do Ceará, considerando as várias regiões por onde se estende, 

apresenta-se com características de forte suscetibilidade em virtude de fatores relacionados 

diretamente com a natureza, como a geomorfologia, geologia e os efeitos dos fenômenos 

climáticos. Basta observar num mapa geográfico
31

 o curso e o espaço ocupado pelas nossas 

bacias hidrográficas para verificar diversos cenários ambientais, evidenciados pela 

caracterização dos solos e sistemas geoambientais, como pode ser verificado na Figura 10, 

Esses podem ser os das regiões mais altas onde estão as cabeceiras, oriundas dos múltiplos 

maciços serranos existentes tanto no território do Estado como nos limites com estados 

vizinhos.  

As áreas de sertão, por sua vez, apresentam aspectos climáticos, geomorfológicos 

e pedológicos bem característicos. Cobertura vegetal esparsa e diversificada, representada 

pela caatinga, com trechos ora apresentando claros indícios de desertificação. Mais adiante, 

vão surgir áreas que se vão tornando úmidas na medida em que se aproximam da região 

costeira até chegar às zonas de manguezais, situadas nos estuários dos rios até a foz onde 

ocorre o desaguamento definitivo no oceano (CGEE, 2014). 

A ocupação histórica e o aproveitamento econômico das terras do Ceará sempre 

estiveram estreitamente ligados às possibilidades, sempre muito limitadas, oferecidas pelos 

recursos hídricos, haja vista que a primeira grande constatação feita pelo agente colonizador, 

foi a de tratar-se de uma região árida onde não há cursos d’água perenes e com vastos espaços 

de terra desprovidos de terra agricultável ou, quando muito, com a presença de glebas de terra 

com solos descontínuos para a prática de uma agricultura rudimentar de subsistência, de 

acordo com os registros de Studart Filho (1927, p.177).  
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 Os Mapas das Figuras 10 e 17, respectivamente, apresentados ao longo do trabalho, demonstram  a área de 

semiárido do Estado do Ceará  ( Figura 10), bem como a região onde está localizada a Nascente do Rio Jaguaribe 

(Figura 17). 



 

 

 

O modelo inaugurado com o processo de urbanização no Estado deu lugar a 

graves problemas ambientais contra a natureza, afetando sobremaneira a rede hidrográfica, no 

tangente a poluição dos cursos d’água, com o lançamento de efluentes pelas populações e 

atividades produtivas assentadas nas cidades e no interior dos municípios. Igualmente, por 

uma atividade agrícola descontrolada que prejudica os rios, tanto com o assoreamento dos 

seus leitos, em decorrência da destruição das matas ciliares, como pela deposição de matérias 

residuais oriundas de adubos químicos, herbicidas e de uma complexa gama de defensivos 

agrícolas, os agrotóxicos.  

Na atualidade tem-se ainda os problemas relativos à política de gerenciamento de 

águas, ponderando os limites razoáveis e racionais da acumulação de água pela açudagem e 

barramento de rios, e os grandes projetos de transposição de mananciais exóticos (Carvalho 

Neta, 2007). E, também, a instalação de atividades econômicas de grande porte, tais como a 

mineração, a carcinicultura, a fruticultura e o aporte de usinas siderúrgicas e termoelétricas 

com as respectivas demandas hídricas de expressão volumétrica.  

Preocupada com essa problemática a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

e seu Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos elaborou o Plano Estratégico dos 

Recursos Hídricos do Ceará32, oferecendo relevantes subsídios à elaboração de uma política 

estadual de gestão racional de recursos hídricos, mas destacando as temáticas que exigem 

estudos e pesquisas complementares, dentre elas algumas sugestões para o aperfeiçoamento 

do arcabouço jurídico.  

O Plano Estratégico em questão contém suas diretrizes gerais, os programas 

estratégicos, os programas por eixos temáticos, como eixo água para beber, água e 

desenvolvimento, convivência com o semiárido e eixo sistema integrado de gestão de recursos 

hídricos. Possui ainda os programas indicativos, como o fortalecimento institucional dos 

Órgãos; apresenta proposta de arranjo institucional para monitoramento e avaliação das 

políticas públicas; proposta de plano sustentável de convivência sustentável do semiárido 

cearense; proposições para o aperfeiçoamento do arcabouço legal que disciplina a temática 

dos recursos hídricos no Ceará e matriz de estudos e pesquisas complementares às que foram 

realizadas para a elaboração do Plano Estratégico.  
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 O Plano Estratégico dos Recursos Hídricos do Ceará resultou do Pacto das Águas, um compromisso entre o 

Poder Público e a sociedade civil objetivando instrumentalizar o Estado do Ceará com uma visão estratégica 

sobre a gestão de seus recursos hídricos considerando o cenário atual, o desenvolvimento e a perspectiva futura 

das mudanças climáticas e o propósito de assegurar água em quantidade, qualidade e regularidade para a 

população do Estado. O Pacto das Águas foi coordenado pelo Secretário-Executivo do Conselho de Altos 

Estudos, Eudoro Walter Santana, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e concluído em 2009. 



 

 

 

Sobre a bacia do Jaguaribe, no Plano Estratégico (2009) o rio é apresentado nos 

cursos alto, médio e baixo, dando-se destaque, também para as bacias do Banabuiú e Salgado. 

No alto do curso ele percorre uma extensão aproximada de 325 km, das nascentes até o açude 

Orós, principal reservatório desse curso. Drena 16% do território do Estado, numa área de 

24.538 km² tendo a caatinga como cobertura vegetal que, por ocasião da elaboração do plano, 

apresentava-se bastante degradada.  

No médio curso o rio percorre 171 km, no trecho compreendido entre o açude do 

Orós e a localidade Peixe Gordo, drenando, ali, 13% do território do Estado. Nesse trecho 

existem 13 açudes, sendo o Castanhão o de maior capacidade de armazenamento. Por fim o 

baixo curso, onde drena 7.021 km², no trecho situado entre a localidade Peixe Gordo e a foz, 

no Município de Fortim.  

A bacia hidrográfica do Jaguaribe abrangendo espaços e geografias tão distintas, 

como as nascentes no sertão dos Inhamuns, parte do Cariri, a chapada do Apodi, o tabuleiro 

de Russas, atravessando o histórico município de Aracati até foz em Fortim, certamente 

contribuiu na construção da territorialidade espacial dessas regiões, ante a interação humana 

no uso da água e com forte possibilidade de elaborar identidade espacial, pela mesma razão.  

Segundo a Constituição Federal  (Brasil, 1988), são da União as águas que sirvam 

de limites com os outros países, as que banhem mais de um Estado da Federação, as que se 

estendam a território estrangeiro e as correntes em seus terrenos (art. 20, III). São dos Estados as 

águas excluídas dos domínios da União (art. 26, II), como ocorre com o rio Jaguaribe, um rio 

estadual. 

Daí a relevância de realização de estudo sobre a bacia hidrográfica como unidade 

institucional de planejamento territorial para o desenvolvimento sustentável.  

5 Fundamentação teórica  

Até a Constituição de 1988 a questão da água era tratada no Código de Águas de 

1934, que admitia dominialidade privada a esse recurso, sem atentar para a importância de sua 

gestão como forma de assegurar o acesso à água. A partir de 1988, com o disciplinamento 

constitucional tornando públicas todas as águas, da União ou dos Estados, iniciou-se então a 

preocupação com o gerenciamento desse recurso.  

Segundo Machado (2009), alguns Estados, dentre eles o Ceará, se anteciparam à 

Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, editando 

suas leis disciplinando as respectivas políticas estaduais. Fato é que, a partir de então (1997), 



 

 

 

a bacia hidrográfica, unidade de gestão e de referência para implantação da política de 

recursos hídricos, passou a ser adotada em todo território nacional. O Ceará instituiu suas 

bacias hidrográficas antes do disciplinamento federal, fazendo-o através da Lei Estadual nº 

11.996, de 24 de julho de 1992.  

Em alguns Estados a bacia hidrográfica tem sido adotada como unidade de gestão 

e de referência para algumas instituições, como ocorre com o Estado de Minas Gerais, Acre, 

Ceará,  entre outros, onde o Ministério Público Estadual programa atuação específica em 

defesa e proteção do patrimônio ambiental a partir da bacia hidrográfica, adotando-a como 

área de referência para o desempenho de suas atribuições.  

O Pacto das Águas (2009), retro apresentado, instituído pelo Conselho de Altos 

Estudos da Assembleia Legislativa com o objetivo de elaborar um Plano Estratégico para os 

Recursos Hídricos do Ceará busca fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos 

considerando a bacia hidrográfica sua unidade de planejamento. Segundo sinalizam as 

informações coletadas para a elaboração do Plano, os programas por ele indicados devem ser 

implementados integralmente, sob pena de o Ceará continuar com suas reservas hídricas 

vulneráveis e agravadas pela perspectiva das mudanças climáticas. Há, pois,  interesse de 

ordem científica e de ordem operacional o presente trabalho. 

O Brasil, não obstante tenha participado das Conferências internacionais 

subsequentes, Estocolmo em 1972 e Mar Del Plata em 1977, cuidou do tratamento das águas 

com esse viés de recurso hídrico somente com a Constituição Federal de 1988 e com a 

legislação editada a partir de então. Primeiramente, a temática era abordada na Lei Federal nº 

7.990, de 28 de dezembro de 1989. Posteriormente  foi editada a Lei Federal nº 9.433, de 

1997, já mencionada. Esse disciplinamento é importante na abordagem de qualquer temática 

relacionada às bacias hidrográficas nacionais porque estabelece como um dos fundamentos 

dessa regra jurídica que a bacia hidrográfica seja a unidade territorial para a implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e, naturalmente, nas escalas menores, o mesmo se 

dá nos Estados e Municípios.  

Essa perspectiva territorial da bacia territorial como unidade de planejamento não 

pode dispensar, naturalmente, as dimensões que vinculam adequada apreciação do território. 

Seja a dimensão jurídica do território, como elemento essencial à existência do Estado, base 

física onde este exerce sua soberania em plenitude, como esclarece Azambuja (1966), e nessa 



 

 

 

perspectiva tem-se o tratamento jurídico sobre a propriedade, sobre as pessoas e seus direitos 

e suas regras que subordinam a todos.  

Em outra perspectiva será igualmente examinada a dimensão física, por meio do 

viés da Geografia, segundo as observações de Galvão et alli (2009), ao abordar as 

contribuições de Claude Raffestin sobre território e territorialidade e sua compreensão sobre 

espaço, considerando-o como sendo anterior ao território. Somente a partir das relações 

sociais que nele ocorriam, modificando-o e, instaladas as relações de poder, tinha-se o 

território. O aprimoramento das relações “num sistema sociedade-espaço-tempo compondo as 

características dos indivíduos e dos grupos em compatibilidade com os recursos do sistema” 

define a territorialidade, de acordo com GALVÃO et alli (2009, p.42).  

Ainda sob o olhar da Geografia, tem-se o entendimento de Santos (2006), que 

esclarece inicialmente sobre os vocábulos espaço e território, como já mencionado. Quanto à 

territorialidade, esclarece o autor que essa ideia é própria dos animais, tomando-se como 

significação o espaço de vida e de reprodução, mas a territorialidade humana pressupõe a 

“preocupação com o destino” e “a construção do futuro”. Nesse aspecto pode ainda ser 

examinada a dimensão simbólica, relacionada aos atavismos culturais, laços afetivos dos 

grupos, identidade com o auxílio do pensamento de Furtado (1967), que enfrenta o exame da 

sobrevivência das culturais ante a dominação do mercado mundial.  

6 Procedimentos metodológicos 

Para a realização do trabalho voltado à perseguição do objetivo proposto, a 

metodologia utilizada se deu por meio de levantamento bibliográfico e documental
33

 do 

arcabouço jurídico devotado ao regime das águas e das normas de prevenção contra secas e 

estiagens, a partir do regime constitucional do Império de 1824,  com vistas à análise do 

modelo institucional brasileiro no trato dessas questões. Da mesma forma se deu em relação 

aos dados, registros e informações descritivas sobre o semiárido brasileiro e o rio Jaguaribe, 

no Ceará. Ou seja, a pesquisa é de caráter exploratório e descritivo, tendo sido utilizadas 

consultas bibliográficas em torno do contexto de análise do objeto da tese. Foi igualmente 

utilizada a pesquisa documental sobre os arranjos institucionais que envolvem a temática.   
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 De acordo com Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p.6), a pesquisa bibliográfica muito se assemelha à 

pesquisa documental. “O elemento diferenciador está na natureza das fintes: a pesquisa bibliográfica remete para 

as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa 

documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias”. 

Esclarecem que os registros do passado permitem melhor compreensão dos fatos e a forma como se 

desenvolveram, além de produzirem novos conhecimentos sobre os eventos estudados. 



 

 

 

Segundo Piovesan et Temporini (1995, p. 324), a pesquisa exploratória, também 

conhecida como estudo exploratório, “permite um conhecimento mais completo e mais 

adequado da realidade” porque objetiva “conhecer a variável do estudo tal como se apresenta” 

e no contexto em que está inserida. E destacam como aspecto relevante dessa modalidade de 

pesquisa, para as diversas áreas do saber, essa característica de blindagem do pesquisador à 

eventuais predisposições e percepções pessoais, que possam desvirtuar ou influenciar a 

análise da realidade tal como o pesquisador imagina que seja, em vez de percebê-la tal como 

ela é.  

No mesmo sentido esclarecem Fernandes et Gomes (2003, p. 7), ao afirmarem 

que a pesquisa exploratória é “uma modalidade de pesquisa utilizada quando não existe 

trabalho científico anterior, pois fundamentalmente se está buscando um conhecimento maior 

sobre o tema, uma vez que este não foi ainda objeto de pesquisa”. E, de fato, observou-se na 

presente pesquisa, quando da revisão da literatura
34

 em torno dos aspectos constantes do 

trabalho produzido, a inexistência de trabalhos científicos e acadêmicos abordando a relação 

entre bacia hidrográfica e desenvolvimento sustentável do semiárido a partir de um 

delineamento institucional do Estado, sobretudo na perspectiva interdisciplinar
35

. 

Ao lado disso, o estudo realizado também é descritivo, haja vista a necessidade de 

levantamento de dados, informações e características do semiárido brasileiro e da bacia do rio 

Jaguaribe, descrevendo-os para demonstrar as hipóteses da pesquisa bem como para 

demonstrar que a bacia hidrográfica se caracteriza como espaço geográfico e como território 

(perspectivas geográficas), e deve ser institucionalizada (perspectiva jurídica) como unidade 

de planejamento para o desenvolvimento sustentável. 

O processo de pesquisa teve início com o levantamento da legislação brasileira 

dispondo sobre a regulação da água no Brasil e sobre as medidas e políticas governamentais 

relacionadas aos períodos de secas e estiagens no período compreendido entre 1824, a partir 

da promulgação da Constituição do Império, até 2010, início do curso de doutoramento. 

Nesse primeiro momento considerou-se que a pesquisa documental era essencial e decisiva, 

como base da fase investigativa do trabalho, a exemplo do pensamento de Sá-Silva, Almeida 
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 A revisão da literatura resulta no estado da arte ou estado do conhecimento da pesquisa realizada e  objetiva 

levantar  o acervo bibliográfico em torno do objeto da pesquisa, possuindo caráter inventariante e descritivo da 

produção acadêmica e científica, segundo FERREIRA (2002). 
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  Para Leff (2000) o termo interdisciplinar tem sido utilizado indistintamente como “diálogo de saberes”,  no 

caso de diferenciadas visões voltadas à abordagem de uma prática de educação, por exemplo, e como “prática 

multidisciplinar”, no caso de colaboração de profissionais com diferentes formações. 



 

 

 

et Guindani (2009), ante a necessidade de conhecer os arranjos institucionais existentes sobre 

as duas temáticas, água e secas. Essa importância se deve ao fato de que se entende que o 

Estado tem papel um preponderante no enfrentamento das questões ambientais, conciliando-

as com o desenvolvimento sustentável
36

.  

Na primeira fase do trabalho foi possível organizar a legislação pesquisada 

viabilizando a elaboração dos Quadros: 4  (Legislação infraconstitucional de proteção às 

águas no período de 1960 a 1969); 5 (Legislação infraconstitucional de proteção às águas no 

período de 1970 a 1988); 6 (Abordagem da temática “convivência às secas e combate à 

desertificação” nas Constituições Brasileiras); 8 (Repartição de competências constitucionais 

relacionadas ao disciplinamento das águas na Constituição Federal de 1988) e 9 (Legislação 

infraconstitucional de proteção às águas no período após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988). Esse levantamento permitiu a composição de um banco de dados de 

documentos legais sobre as temáticas: água e secas, viabilizando posterior correlação como os 

períodos de secas e estiagens. Observou-se a edição de leis ou decretos especificamente 

voltados à temática das estiagens após tais eventos.   

Na segunda fase deu-se, na prática, o enfrentamento ao desafio de concretizar uma 

pesquisa interdisciplinar, com a interação de mais de um campo de conhecimento, o Direito e 

a Geografia. A dificuldade, então, residiu na forma de aplicar “critérios metodológicos 

tradicionais” que pudessem realizar estudos “capazes de oferecer resultados conexos entre 

várias áreas de conhecimento, respeitando especificidades distintas”, conforme destaca 

STROH (1998, p. 278). 

A solução foi encontrada nas proposições de Japiassu (1976) que, segundo 

entendimento de Alves, Brasileiro et Brito (2004), é considerado um dos pioneiros na 

introdução das concepções sobre interdisciplinaridade no Brasil
37

. Para ele, ante a dificuldade 

de conceituação padronizada para disciplinas distintas, não só deve haver menor rigor na 

aferição dos métodos utilizados, como devem ser buscadas as convergências interdisciplinares 
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 Baroni (1992) registra uma serie de definições de vários autores de desenvolvimento sustentável com 

propostas  genéricas e setoriais, mas destaca que a origem do conceito data de 1980, da União Internacional  
para a Conservação da Natureza, e o mais comum é o comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (WCED): “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer as habilidades das futuras gerações de satisfazerem suas necessidades". 
37

 Silva (2000, p. 72) também considera  Japiassu “ o marco inicial da disseminação do interdisciplinar” no 

Brasil e sua tese de doutorado a melhor referência bibliográfica no tema. 



 

 

 

nos objetos de estudo por meio das seguintes indagações: “de quê se fala, o quê se faz, como 

se faz e com que objetivo”, JAPIASSU (1976, p. 117). 

Sobre o estabelecimento de uma metodologia no campo interdisciplinar referido 

autor considera oportuna a observação sobre a crescente tendência no sentido de os estudos 

dessa natureza serem realizados por grupos de pesquisadores previamente organizados, em 

vez de um pesquisador individual, como ocorre comumente. Na sua percepção ao 

enfrentamento da questão concebeu dois métodos: o método de tarefa interdisciplinar, e o 

método da reflexão interdisciplinar. Esclarece o autor (1976, p.122-124): 

Neste caso toma efetivamente corpo entre os cientistas que se interagem, na medida 

em que orienta suas pesquisas para um objetivo de ordem prática: a aplicação tem 

em vista a procura e a descoberta de um objeto comum aos vários conhecimentos a 

se traduzirem em prática. 

................................................................................................................. 

Na perspectiva do segundo método, o trabalho interdisciplinar faz diretamente apelo 

à reflexão. Elo como se desdobra sobre os saberes já constituídos a fim de instaurar, 

sobre eles, uma crítica, no sentido de juízo e discernimento.  

........................................................................................................................................ 

Com efeito, a reflexão crítica funda a pesquisa interdisciplinar na medida em que é 

capaz de desvelar seu sentido e justificá-la racionalmente. 

Assim, muito embora sejam distintos, os dois métodos interdisciplinares  - o da 

tarefa e o da reflexão – são convergentes e complementares. 

Assim, para dar conta da realização da pesquisa interdisciplinar no presente 

trabalho e considerando a dificuldade de abordagem dos “desafios de sustentabilidade do 

desenvolvimento, desvinculados da sócio-ecologia e da construção do ordenamento 

democrático”, no Brasil, como lembra Stroh (1998, p. 277),  tomou-se de empréstimo a ideia 

do método da reflexão criado por Japiassu (1976), adaptando-o à realidade deste estudo. 

A primeira adaptação está relacionada ao fato de a pesquisa ter sido realizada por 

um pesquisador individual, a autora, diferentemente da  “equipe de trabalho”, como indicado 

por Japiassu (1976). Nas etapas idealizadas por referido autor o grupo de trabalho se faz 

necessário e indispensável porque haverá troca de informações entre especialistas sobre o 

objeto pesquisado. Ou seja, há um esforço de integração na apresentação das subjetividades 

dos pesquisadores sobre o objeto analisado, embora a leitura do caso tenha sido disciplinar, 

como lembra Silva (2000).  



 

 

 

No presente caso a reflexão ocorre em torno de uma série de “’pluralidades de 

enfoques” já existentes e aferidas na academia sobre a bacia hidrográfica na região semiárida 

(enfoque geográfico), em particular a bacia do rio Jaguaribe no semiárido do Nordeste 

brasileiro, correlacionando tais singularidades enfocadas com o desenvolvimento sustentável 

e a necessidade de adoção de medidas institucionais pelo Estado (enfoque jurídico), sob pena 

de comprometimento desse desenvolvimento. Quer dizer, os variados enfoques são 

disciplinares, referem-se a disciplinas distintas e o alinhamento desses saberes sobre o objeto 

pesquisado demonstrará um resultado ou a necessidade de postura institucional que possa 

prevenir ou assegurar a constância da caracterização ambiental indicada por meio dos 

enfoques científicos já realizados. No caso em estudo tais enfoques ensejaram a elaboração 

dos quadros 10, características físicas gerais do Nordeste brasileiro; 11, pesquisa científica 

sobre a caatinga; 12, registro dos períodos de secas no Nordeste brasileiro, e 13, eixos dos 

programas de gestão hídrica no semiárido. 

Dessa forma, adotou-se como fio condutor, os arranjos e medidas institucionais 

em torno das duas temáticas, água e secas, haja vista a reiterada comprovação dessa atuação 

do Estado na pesquisa documental realizada. A par disso, esse levantamento  dos documentos 

legais demonstrou a importância dessa institucionalização, que só é possível de ser feita pelo 

Estado. Por isso há um capítulo demonstrado suas origens a partir da sociedade, sua 

importância, além de constar informações sobre o desenho do Estado brasileiro. Tais estudos 

viabilizaram que fossem elaborados os quadros 1, apresentando o pensamento político sobre a 

sociedade civil no período do século XVI ao XX;  2, apresentando o pensamento político 

sobre o Estado no período do século XVI ao XX, e o 3, apresentando a evolução histórica do 

Estado. É, pois, através dos arranjos institucionais que ocorre a proteção legal das águas e de 

espaços vulneráveis às secas e estiagens como o semiárido e a caatinga.  

Na implementação dessas adaptações não houve necessidade de tabulação de  

conceitos ou linguagem unificada,  a exemplo do “conceito-chave”
38

 mencionado por Japiassu 

(1976), pelo fato de ser um único pesquisador individual e, também, porque há convergência 

disciplinar entre a linguagem da Geografia, em referência dos recursos naturais e espaços 

protegidos, com a linguagem do Direito Ambiental, pois este é fundamentalmente 

interdisciplinar com outras áreas de conhecimento, tais como Biologia, Ecologia, Geografia, 
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 Silva (2000) denomina conceito-chave de domínio linguístico mínimo. 



 

 

 

Antropologia, dentre outras, como lembra Millaré (2013), conforme mencionado em 

momento anterior. 

Assim, o trabalho está organizado em quatro capítulos, agrupados em temáticas 

específicas, além da Introdução, Considerações Finais e indicação das Referências 

Bibliográficas. A primeira parte cuida de abordar a sociedade civil e o Estado, apresentando a 

diferença entre esses dois institutos e a importância de cada um deles.  

A segunda parte trata do ambiente institucional brasileiro demonstrando a vasta 

pesquisa legislativa sobre a proteção das águas e as medidas preventivas ou reparatórias 

durante os períodos de secas e estiagens. O período dessa pesquisa teve marco inicial a partir 

da Constituição do Império de 1824 alongando-se até o ano de 2010, mas foram inseridos 

documentos legais relevantes com edição posterior. 

A terceira parte, igualmente teórica, apresenta informações sobre o semiárido do 

Nordeste brasileiro, semiárido do Ceará, enfatizando os estudos e informações atuais sobre o 

semiárido brasileiro e o bioma caatinga, que é exclusivo do Nordeste brasileiro. A quarta parte 

discorre sobre a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe e demonstra como e porque esse espaço 

pode ser considerado espaço geográfico e território, na perspectiva da Geografia. Daí, 

considerando sua importância e referência local a bacia deve ser oficialmente institucionalizada 

como unidade de planejamento territorial para o desenvolvimento sustentável.  

 Em seguida, nas Considerações Finais, põe-se em relevo a importância da bacia 

hidrográfica, que deveria ser adotada como unidade territorial para a implementação de 

projetos sociais ou quaisquer outros voltados ao desenvolvimento sustentável, no lugar de 

adotar ou criar outras unidades territoriais para cada projeto ou proposta social que pretenda 

executar. Ao final tem-se, as referências bibliográficas e os anexos. 
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2 SOCIEDADE CIVIL E ESTADO      

Esta primeira parte do trabalho inicia com notas sobre o Estado a partir de sua 

concepção moderna segundo algumas correntes da Ciência Política, bem como sua distinção 

da sociedade civil. Apresenta, pois, suas características, elementos e importância, sobretudo 

como instituição política. Demonstra a importância do elemento território e estabelece a 

interface entre esse elemento e a institucionalização do poder segundo o pensamento de 

Claude Raffestin (1993), que destaca o caráter político do território, e de Norberto Bobbio 

(2004), em sua abordagem sobre as diversas formas de poder do Estado. 

Em seguida, aborda o Estado brasileiro como federação a partir do início do 

período republicano e o disciplinamento das águas, secas e estiagens nas Constituições 

brasileiras desde o Império até hoje. Aborda, também, o regime legal das águas/recursos 

hídricos no ente federado, Estado do Ceará. A análise está amparada no entendimento de que 

o Estado é o protagonista da organização e do disciplinamento em seu espaço territorial, aqui 

dimensionado na perspectiva do território político (elemento do Estado). 

2.1 A sociedade civil 

A socialidade humana, como afirma Del Vecchio (1957), manifesta-se concretamente 

sob variados escopos, incluindo o perfil jurídico, em razão das implicações e limitações recíprocas 

e dos interesses que transitam nas sociedades, seja na pólis, cidade dos gregos, ou civitas e res 

publica para os romanos. Por isso muitas reflexões em torno dessa questão abordam a sociedade 

sob a diversidade de perspectivas e interesses dos grupos e indivíduos, e refletem como a vida 

social foi consolidando a ideia de Estado, sem sujeição a outras instituições, como a Igreja, e o 

efetivo reconhecimento aos direitos inerentes à pessoa humana. Assim, desde a antiguidade 

clássica, assuntos, características, rumos e governo da sociedade têm ocupado pensadores e 

cientistas, com as mais diversas abordagens em cada período histórico.  

Segundo Dallari (2012), no curso da História, a ideia de o Homem compor uma 

sociedade tem sido entendida através de duas correntes de pensamento: uma delas seria a 

naturalista, que busca amparo na antiguidade clássica no pensamento de Aristóteles1, ao dizer que 

o Homem é um animal político por natureza, ou seja, o Homem é naturalmente associativo com 
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 Aristóteles, Política, (2011, p. 56): “Fica evidente, pois, que a cidade é uma criação da natureza, e que o 

homem, por natureza, é um animal político [isto é, destinado a viver em sociedade] [...]”. 

 



  

  

 

 

seus semelhantes. A outra, a contratualista, busca antecedentes no pensamento de Platão2, por 

mencionar a ideia de uma organização social constituída racionalmente. Quer dizer, os vínculos 

sociais entre os homens exigiriam prévio entendimento racional explícito nesse sentido.  

Para Bobbio (2004, p. 36), a sociedade civil é o locus de nascimento das 

inquietações e conflitos de variadas ordens (sociais, econômicos, religiosos etc.), que devem 

ser solucionados pelo Estado, através de suas instituições. Daí a afirmação: “o contraste entre 

sociedade civil e Estado põe-se então como contraste entre quantidade e qualidade das 

demandas e capacidade das instituições darem respostas adequadas e tempestivas”. Define-a o 

autor (2004, p. 33): “Por ‘sociedade civil’ entende-se a esfera das relações sociais não 

reguladas pelo Estado, entendido restritivamente e quase sempre também polemicamente 

como o conjunto dos aparatos que num sistema social organizado exercem o poder coativo”. 

No mesmo sentido se manifesta Habermas (2011, v. II, p. 100): 

Hoje em dia, o termo ‘sociedade civil’ não inclui mais a economia constituída 

através do direito privado e dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados 

de bens, como ainda acontecia na época de Marx e do marxismo. O seu núcleo 

institucional é formado por associações e organizações livres, não estatais e não 

econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos 

componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de 

movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas 

sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir 

para a esfera pública. 

O destaque em torno desse entendimento doutrinário sociedade versus Estado é 

importante no contexto do presente trabalho porque, partindo-se da premissa de que a 

sociedade antecede ao Estado, importa compreender o significado da sociedade civil, o papel 

que desempenha na atualidade bem como sua relação com as instituições estatais. 

Ao exame da literatura em torno do tema sociedade, verifica-se que as 

inquietações sobre a temática advieram exatamente do dimensionamento desse significado. 

Para alguns autores, dentre eles Bonavides (2013) e Bobbio (2004), ambos invocando o 

pensamento de Jellinek, Rousseau3 teria sido o pensador clássico com mais sensibilidade para 
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  Platão, A República, (2011, p. 69-70): “Então, como temos muitas necessidades e fazem-se mister numerosas para 

supri-la, cada um vai recorrendo à ajuda deste para tal fim e daquele para tal outro; e, quando esses associados e 

auxiliares se reúnem todos numa só habitação, o conjunto dos habitantes recebe o nome de cidade ou Estado”. 
3
  Rousseau (1989, p.102): “Inicialmente a sociedade consistiu apenas em algumas convenções gerais que todos 

os particulares se comprometiam a observar, e pelas quais a comunidade se responsabilizava perante cada um 

deles. Foi necessário que a experiência demonstrasse o quanto uma tal constituição era frágil, e o quanto era 

fácil aos infratores evitar a acusação ou o castigo pelas faltas, das quais apenas o público devia ser testemunha 

e juiz; foi necessário que a lei fosse burlada de mil maneiras, e que o os inconvenientes e as desordens se 

multiplicassem continuamente para que finalmente se pensasse em confiar a particulares a perigosa custódia da 

autoridade pública, e se, delegasse a magistrados o encargo da observância das deliberações do povo; pois, 



  

  

 

 

diferenciar sociedade de Estado. Sobretudo, no dizer de Bobbio4 (2000), por distingui-la como 

“sociedade civilizada”, diferenciando-a da sociedade natural, primitiva e da política5. 

Ballestrin e Losekann (2013), por sua vez, atribuem a Hegel6 a melhor distinção 

entre sociedade civil e Estado, não só por ele ter inserido nessa contextualização o espaço 

familiar como ambiente apartado dos outros dois. Também por compreendê-la, a sociedade 

civil, como espaço de transição entre a família e o Estado, além de desconsiderar o 

contratualismo como essencial à ideia de Estado, bem como pela inserção moderna ao 

entendimento da sociedade civil como mediadora e interlocutora com o Estado. Nessa 

perspectiva acolheram o pensamento de Cohen e Arato.  

Nas proposições de Hegel, além de terem ensejado contestações de Marx7 

abordando outro viés em torno do tema e enriquecendo o debate com repercussão aos dias 

atuais, de fato, constituem um referencial diferenciado como se vê adiante, Hegel (1986, p.164): 

Contém a sociedade civil os três momentos seguintes: A – A mediação da carência e 

a satisfação dos indivíduos em seu trabalho e pelo trabalho e satisfação de todos os 

outros: é o sistema de carências. B – A realidade do elemento universal de liberdade 

implícito neste sistema, é a defesa da propriedade pela justiça. C – A precaução 

contra resíduo de contingência destes sistemas e a defesa dos interesses particulares 

como algo de comum, pela administração e pela corporação.  

Tais proposições destacam o interesse particular e o econômico nas relações que 

ocorrem no âmbito da sociedade civil, ampliando seu significado para realçar as relações 

interindividuais que a compõem, além de distingui-la do Estado e assim configurando uma 

base material independente deste, como lembra Bobbio (2004). Aliás, no entendimento de 

                                                                                                                                                         
dizer que os chefes foram escolhidos antes que a confederação fosse organizada, e que os ministros das leis 

existiram antes das próprias leis, é uma suposição que não se pode contestar seriamente”.  
4
  Bobbio (2000, v. 2, p. 1207-1208): “[...] a sociedade civil de Rousseau é a sociedade civilizada, mas não necessariamente 

ainda a sociedade política, que surgirá do contrato social e será uma recuperação do estado de natureza e uma superação da 

sociedade civil. A sociedade civil de Rousseau é, do ponto de vista hobbesiano, uma sociedade natural.  
5
  Krader (1972) registra que, em 1885, Friedrich Ratzel fez essa mesma observação sobre a sociedade, 

distinguindo-a do Estado, pois não tinha organização política.  
6
  Hegel (1986, p. 159-160): “A pessoa concreta que é para si mesmo um fim particular como conjunto de 

carências e como conjunção de necessidade natural e de vontade arbitrária, constitui o princípio de sociedade 

civil. Mas a pessoa particular está, por essência, em relação com a análoga particularidade de outrem, de tal 

modo que cada uma se afirma e satisfaz por meio da outra e é ao mesmo tempo obrigada a passar pela forma da 

universalidade, que é o outro princípio. Na sua realização assim determinada pela universalidade, o fim egoísta 

é a base de um sistema de dependências recíprocas no qual a subsistência, o bem-estar e a existência jurídica 

do indivíduo estão ligados à subsistência, ao bem-estar e á existência de todos, em todos assentam e só são 

reais e estão assegurados nessa ligação”. 
7
  Marx (1983, p.10): “A forma pela qual o Estado se mediatiza na família e na sociedade civil é constituída 

pelas 'circunstâncias, o arbítrio e a própria escolha do destino'. É por isto que a razão de Estado nada tem que 

ver com a repartição das matérias do Estado entre a família e a sociedade civil. O Estado surge dela de uma 

forma arbitrária e inconsciente, A família e a sociedade civil aparecem como obscuro fundo natural em que se 

projecta a luz do Estado. Por matérias do Estado entendem-se os negócios do Estado, ou seja, a família e a 

sociedade civil na medida em que constituem partes do Estado e nele participam enquanto tal”. 



  

  

 

 

Bobbio (1999, p.56), as colocações de Gramsci8 também se aproximam das proposições de 

Hegel em torno da compreensão de sociedade civil: 

Na realidade, ao contrário do se crê, Gramsci deriva o seu conceito próprio de 

sociedade civil não de Marx, mas declaradamente de Hegel, ainda que através de 

uma interpretação um pouco forçada, ou, pelo menos, unilateral, do pensamento 

hegeliano. Numa passagem de Passato e presente, Gramsci fala da sociedade civil 

‘como é entendida por Hegel’; e, logo após, explica que se trata da sociedade civil 

‘no sentido de hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a 

sociedade, como conteúdo ético do Estado’. Essa breve passagem serve para 

esclarecer dois pontos muito importantes; 1) o conceito gramsciano de sociedade 

civil pretende-se derivado de Hegel; 2) o conceito hegeliano de sociedade civil, tal 

como Gramsci o concebe é um conceito superestrutural. 

Na perspectiva de Marx, segundo Nunes (2000), a sociedade civil, por ele 

denominada sociedade burguesa, é o espaço das relações de propriedade e dos interesses 

individuais que surgiu com a extinção da sociedade medieval. Assim, as relações de produção 

resultantes dessa substituição promoveram o surgimento do Estado, daí o acanhamento deste 

na intervenção contra os interesses econômicos. Ou seja, para Marx, é a sociedade que explica 

o surgimento do Estado, como esclarece Bobbio (2000, p.1208): 

Foi com Marx que se deu a passagem do significado de Sociedade civil, nas várias 

acepções até aqui demonstradas, ao significado de ‘sociedade burguesa’. Quando 

Marx, na Questão hebraica, descreve o processo através do qual a Sociedade civil se 

emancipa do Estado, que impede seu livre desenvolvimento, e se cinde em 

indivíduos independentes que se proclamam libertos e iguais perante o Estado, e 

quando critica pretensos direitos naturais, universais e abstratamente humanos, 

como direitos que nascem da própria Sociedade civil, deixa claro que, por Sociedade 

civil, devemos entender ‘sociedade burguesa’.  

Fato é que as formulações de pensadores como Rousseau, Hobbes9, este 

relacionando a vida civil com a racionalidade, diferentemente das criaturas irracionais, e 

                                                 
8
 Bobbio (1999, p.47): “A teoria do Estado de Antonio Gramsci – refiro-me, em particular, ao Gramsci dos 

Cadernos do Cárcere – pertence a essa nova história, para qual, em resumo, o Estado não é um fim em si 

mesmo, mas um aparelho, um instrumento; é o representante não de interesses universais, mas particulares; não 

é uma entidade superposta à sociedade subjacente, mas é condicionado por essa e, portanto, a essa 

subordinado; não é uma instituição permanente, mas transitória, destinada a desaparecer com a transformação 

da sociedade que lhe é subjacente”. 
9
  Hobbes (1979, p.104-105): “É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem 

sociavelmente umas com as outras (e por isso são contadas por Aristóteles entre as criaturas políticas), sem 

outra direção senão juízos e apetites particulares, nem linguagem através da qual possam indicar umas às 

outras o que consideram adequado para o benefício comum, Assim, talvez haja alguém interessado em saber 

por que a humanidade não pode fazer o mesmo. Ao que tenho a responder o seguinte. Primeiro, que os homens 

estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade, o que não ocorre no caso 

dessas criaturas. E é devido a isso que surgem entre os homens a inveja e o ódio, e finalmente a guerra, ao 

passo que entre aquelas criaturas tal não acontece...... Quinto, as criaturas irracionais são incapazes de 

distinguir entre injúria e dano, e consequentemente basta que estejam satisfeitas para nunca se ofenderem com 

seus semelhantes. Ao passo que o homem é tanto mais implicativo quanto mais satisfeitos se sente, pois é nesse 

caso que tende mais para exibir sua sabedoria e para controlar as ações do que governam o Estado. Por último, 

o acordo vigente entre essa criaturas é natural, ao passo que o dos homens surge apenas através de um pacto, 

isto é, artificialmente. Portanto não é de admirar que seja necessária alguma coisa mais, além de um pacto, para 



  

  

 

 

Hegel, como bem ressalta Dallari (2012), devem ser consideradas no contexto histórico das 

respectivas épocas, posto que apresentam justificativas de caráter filosófico em torno da 

ordem social de então, além do inegável contributo à ideia contemporânea de democracia.  

Nessa construção histórica, Balestrin e Lokesann (2013) observam que Locke10, 

em momento anterior a Hegel, já havia ponderado que o estado de natureza não era civilizado, 

sendo, pois, relevante a inclusão de seu nome nessa digressão histórica (Quadro 1) com vistas 

à demonstrar  de forma sintética o pensamento político em torno da sociedade civil do século 

XVI ao XX. 

.

                                                                                                                                                         
tornar constante e duradouro seu acordo; ou seja, um poder comum que os mantenha em respeito, e que dirija 

suas ações no sentido do benefício comum”. 
10

  Locke (1994, p.134): “Por isso, todas as vezes que um número qualquer de homens se unir em uma sociedade, 

ainda que cada um renuncie ao seu poder executivo da lei da natureza e o confie ao público, lá, e somente lá, 

existe uma sociedade política ou civil. E isso acontece todas as vezes que homens que estão no estado de 

natureza, em qualquer número, entram em sociedade para fazerem de um mesmo povo um corpo político 

único, sob um único governo supremo; ou todas as vezes que um indivíduo se une e se incorpora a qualquer 

governo já estabelecido. Esta sua atitude autoriza a sociedade ou seu corpo legislativo, que é a mesma coisa, a 

fazer leis por sua conta, quando o bem público o exigir, e requerer sua assistência para fazê-las executar (assim 

como decretos dos quais ele mesmo seria o autor). Os homens passam assim do estado de natureza para aquele 

da comunidade civil, instituindo um juiz na terra com autoridade para dirimir todas as controvérsias e reparar 

as injúrias que possam ocorrer a qualquer membro da sociedade civil; este juiz é o legislativo, ou os 

magistrados por ele nomeados. E onde houver homens, seja qual for seu número e sejam quais forem os elos 

que os unem, que não possam recorrer à decisão de um tal poder, eles ainda estão no estado de natureza”. 



  

  

 

 

Quadro 1 – Sociedade Civil segundo o pensamento político (sXVI ao sXX) 

 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados coletados em Nunes (2000), Bobbio (1999; 2004), 

Balestrin e Lokesann (2013), e Dallari (2012). 

 

Com efeito, observando-se esse percurso histórico, tem-se que o convívio social é 

uma pulsão natural do ser humano e que essa convivência ao longo da História tem permitido 

evolução e transformação nas sociedades humanas. Atualmente, tais sociedades vêm 

desempenhando relevante papel nas deliberações do Estado, posto que participam e 

influenciam conselhos locais, colegiados sociais e comitês, bem como articulam protestos 

contra deliberações estatais contrárias aos seus interesses. A propósito dessa contextualização, 

Lavalle (1999, p.131), apresenta pertinentes considerações: 

Até a aparição do novo modelo, o campo das formulações teóricas sobre a sociedade 

civil, povoado por bastos argumentos, manteve sua unidade e sua continuidade 

alicerçada numa premissa fundamental, a saber, o caráter absolutamente constitutivo 

do vínculo entre a sociedade e o Estado — equacionado com a introdução da 



  

  

 

 

sociedade civil como conceito que cristaliza a mediação entre ambos. A sociedade 

civil foi por isso definida ora como o Estado ou, melhor dizendo, como a sociedade 

com leis de observância universal; ora como a instância prévia à plena realização do 

Estado; ora como as associações civis a limitarem o poder central e veicularem a 

intervenção da sociedade no Estado; ora como a verdadeira matriz da dinâmica 

social e das feições políticas do Estado. Poder-se-ia dizer, de forma muito 

esquemática e correndo os riscos de toda simplificação, que a sociedade civil 

apresentou-se, então, como o momento do Estado, no Estado ou anterior ao Estado 

— seja na forma de fase inferior, seja na forma de fundamento estrutural —, o que 

fez com que ela — a sociedade civil — não pudesse ser concebida como um 

momento independente da constituição do perfil político do Estado. 

No contexto contemporâneo o interesse e a releitura em torno da sociedade civil, 

segundo Arato (1994)11, renasceu na década de 1960 com pensadores como Leszek 

Kolakomski12, na Europa Oriental, Habermas13 e Bobbio, na Europa Ocidental, e Francisco 

Weffort, Fernando Henrique Cardoso e Guillermo O’Donnel14, na América Latina, dentre 

outros15. A convergência em torno do tema, entre esses pensadores, adveio de uma matriz 

comum, a (re)interpretação filosófica dos conceitos de sociedade civil utilizados por Hegel, 

Marx e Gramsci, na perspectiva de investigar onde e como essa relação dualista 

Sociedade/Estado se transformava em totalitarismo e/ou ditadura.  

Tais realidades, totalitarismo ou ditadura, que eram distintas de outros espaços 

ocidentais e que inclusive possuíam estruturas sociais formalizadas e espaços coletivos 

institucionalizados, ensejaram, ao seu entendimento, um novo redimensionamento da 

sociedade civil. Esclarece Arato (1994, p.18-19): 

O notável êxito histórico da recuperação do conceito, da qual tive a felicidade de 

participar, deveu-se ao fato de que ele prenunciava uma nova estratégia dualista, 

radical, reformista ou revolucionária, de transformação da ditadura, observada 

primeiramente no Leste Europeu e, logo depois, na América Latina, para a qual 

convergiu e ofereceu os elementos de uma compreensão intelectual. Essa estratégia 

se baseava na organização autônoma da sociedade, na reconstrução de laços sociais 

fora do Estado autoritário e na concepção de uma esfera pública independente e 

separada de toda forma de comunicação oficial, estatal ou controlada pelos partidos. 

Utilizado nesse contexto, o conceito de sociedade civil tornou-se um ponto de 

referência, primeiro na Polônia, em determinado momento na França, e mais tarde 

(provavelmente por influência de intelectuais franceses) no Brasil. 

                                                 
11

  Conferência apresentada no XVIII Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, novembro de 1994. 
12

  Leszek Kolakowski (1927-2009), filósofo e historiador polonês autor da obra As principais correntes do 

marxismo. Disponível em: <http://filosofia.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/22/artigo163501-1.asp> 

Acesso em: 15 nov. 2013. 
13

  Argüello (2004, p.102) esclarece que Habermas considera a sociedade civil como interlocutora entre a “a 

esfera pública institucional e o mundo vivido, uma vez que a sociedade civil tenta influenciar a esfera pública”. 
14

  Guillermo O’Donnel (1936-2011), cientista político argentino. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002012000100010&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 nov. 2013. 
15

  Lavalle (1999) destaca Gramsci, Arendt, Schmitt, Koselleck, Kolakowski, Bobbio, Lefort, Luhman, 

Habermas, Putnam, Cohen, Arato, Keane e Mouffe, dentre outros autores, como referências nesse repensar a 

sociedade civil. Ressalva, todavia, que Cohen e Arato redefiniram o conceito, cuja sistematização tem 

permitido o repensar sobre problemas históricos bem como a realização de pesquisas empíricas. 



  

  

 

 

....................................................................................................................................... 

Por essa razão, em vez de utilizar um conceito único, tivemos de enfrentar a tarefa 

de elaborar três conceitos e correlacioná-los historicamente de modo plausível. 

Cohen e eu logramos em parte alcançar esse objetivo em nosso livro, ao 

estabelecermos uma distinção entre sociedade civil como movimento e sociedade 

civil como instituição. A primeira seria uma sociedade civil constituinte, criadora da 

segunda, sua versão constituída e institucionalizada. Mas a relação temporal entre 

estas duas formas não é inteiramente evidente. Algumas formas de 

institucionalização certamente permitem o reaparecimento de movimentos e ações 

que, por sua vez, podem ou não visar uma outra ruptura institucional. Esta última 

diferença está contida na separação que estabelecemos entre revolução e 

desobediência civil. Esta última, vinculada a iniciativas ou movimentos sociais, 

representa o extremo da ação coletiva no interior da sociedade civil e difere 

significativamente da sociedade civil organizada como movimento. 
Hoje em dia, no entanto, acredito que, além da distinção entre sociedade civil como 

movimento e como instituição, é necessário reintroduzir alguma noção semelhante à 

do social em Durkheim ou às redes do tipo das mencionadas pela recente literatura 

sobre movimentos sociais. Embora essa literatura examine detalhadamente a 

vinculação entre os movimentos e o social, ainda não dispomos de uma sociologia 

da lei e dos direitos suficientemente desenvolvida, que faça o mesmo trabalho em 

relação à sociedade civil institucionalizada. 
16

 

Vê-se, nessa contextualização, a larga abrangência do conceito, envolvendo 

associações, atuação política, organizações, movimentos sociais, dentre outros. Tal 

abrangência ocorre em razão da diversidade da sociedade contemporânea e como tal tem 

ensejado cada vez mais a atuação coletiva em prol de benefícios para todos, nos mais variados 

interesses sociais, ou no dizer de Lavalle (1999, p.132): “atuando ofensiva e defensivamente 

na incerta salvaguarda do interesse geral”. Essa atuação, naturalmente, não deve 

desconsiderar a importância dos aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos, 

institucionais e históricos de cada lugar, quando examinado singularmente, como observado 

por Vieira (2003, p. 272): 

Neste ponto, o trabalho ‘Civil Society and Political Theory’ (1992), de Jean L. 

Cohen e Andrew Arato, ao refletir sobre a nova configuração que marca a discussão 

de sociedade civil no século XX, nos traz componentes interessantes para a reflexão 

sobre a participação civil, ação política e estratégias de manutenção de integração e 

ordem social; especialmente por apontar para o fato de que, sua emergência marca 

também sua nova face: mais que constar no processo de participação política como 

um mero apêndice, constitui-se mesmo como parte do jogo institucional. 

Faria (2010, p.188), por sua vez, considera que a sociedade civil contemporânea é 

um parâmetro à avaliação do senso democrático da sociedade. Quanto mais plural, 

institucionalizada e atuante no processo decisório de interesse comum mais democrática: 

O padrão democrático de uma sociedade passa aqui a ser avaliado não só pela 

densidade cívica de sua sociedade civil ou pela força de sua esfera pública, mas 

também pela pluralidade de formas participativas institucionalizadas capazes de 

inserir novos atores no processo decisório destas mesmas sociedades. Acredita-se, 

com isso, que os atores societários deverão não só tematizar situações problemáticas 
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  O livro a que se refere o autor é Civil Society and Political Theory. 



  

  

 

 

e buscar influenciar os centros decisórios, mas também assumir funções mais 

ofensivas por meio de fóruns de deliberação pública. 

Em sentido assemelhado acrescenta Deluchey (2012, p.81) ressaltando, todavia, o 

caráter opositivo entre os interesses da sociedade e os interesses governamentais: 

Do ponto de vista da sociedade civil, os atores governamentais seriam suspeitos de 

não representar de forma satisfatória os interesses da maioria dos eleitores; assim 

sendo, as associações no Conselho reivindicam por si a posse de grande parte do 

discurso de defesa do interesse público. Consolidado pela governamentalidade 

própria ao modelo neoliberal de Estado, esse enfrentamento configura as relações 

entre representantes do Estado e membros da sociedade civil organizada, e costuma 

criar uma desconfiança a priori de um grupo de atores em relação ao outro, levando 

institucionalmente à composição de dois grupos cujo conflito, politicamente 

reconhecido, expressar-se-ia nas novas institucionalidades de cunho paritário.  

Enfim, a sociedade civil realiza e representa a defesa de variados interesses sociais 

perante o Estado, seja utilizando formas institucionais criadas pelo próprio Estado, como 

conselhos, comitês, dentre outros colegiados, seja sem o uso dos laços da institucionalização 

oficial, como associações privadas, mas buscando participar de fóruns decisórios e ocupando 

os espaços da pluralidade social contemporânea como, aliás, lembra Faria (2010, p. 188): 

O padrão democrático de uma sociedade passa aqui a ser avaliado não só pela 

densidade cívica de sua sociedade civil ou pela força de sua esfera pública, mas 

também pela pluralidade de formas participativas institucionalizadas capazes de 

inserir novos atores no processo decisório destas mesmas sociedades. Acredita-se, 

com isso, que os atores societários deverão não só tematizar situações problemáticas 

e buscar influenciar os centros decisórios, mas também assumir funções mais 

ofensivas por meio de fóruns de deliberação pública. 

Na complexa teia de relações sociais contemporâneas seria um tanto desarrazoado 

que a sociedade, conectada globalmente, não se apresentasse em variadas formas e com 

múltiplos interesses nem procurasse interceder nas instituições estatais legitimando ações que, 

ao final, lhe serão destinadas. 

2.2 Sociedade civil no Brasil 

No Brasil, o escravismo dominante até o último quartel do século XIX retardou, 

como não poderia deixar de ser, o amadurecimento da sociedade civil impedindo-a de exercer 

sua socialidade nos diversificados assuntos de interesse de todos. Somente a partir do cenário 

da ditadura militar de 1964, no processo de redemocratização do país e com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 tem-se a efetiva manifestação dos segmentos sociais na defesa 

de seus interesses, como lembram Ballestrin e Losekann (2013, p.193): 

No Brasil, os contornos entre Estado, sociedade civil e mercado são marcadamente 

entrelaçados, desde nossa fundação, conforme boa parte do pensamento político e 

social que nos interpreta. Assim, nossos intérpretes identificaram, cada um a sua 

maneira, o descompasso de nossa formação em relação ao exemplo europeu. Dessa 

maneira, nossas instituições, nossa sociedade e nossa economia não 



  

  

 

 

corresponderiam à formação moderna caracterizada por limites claros entre as 

esferas e por funções específicas e exclusivas. Do ponto de vista da formação 

política, somos marcados pelo mandonismo desde as relações privadas até as 

públicas (Carvalho, 2003). Portanto, não teríamos desde o início as bases para a 

formação de um terreno que permitisse o surgimento de uma sociedade civil 

moderna. Primeiramente, pela ausência de separação entre público e privado e, 

posteriormente, pela imbricação entre a esfera política e a esfera econômica do 

mercado. Até aqui, a ausência da autolimitação entre as esferas sociais é aspecto que 

sugere a ausência, também, de uma sociedade civil. 

De outra forma, no entendimento de Avritzer17 (2012), uma das origens da 

sociedade civil brasileira decorreu do processo de urbanização iniciado na década de 50 do 

século XX e sua aceleração no final de mencionado século, com mais de 80% da população 

migrando da zona rural para os centros urbanos. Esclarece o autor que a população de baixa 

renda, ao chegar às grandes cidades, nesse processo migratório, sempre teve seus direitos 

ignorados além de ter sido alojada em lugares sem nenhum tipo de serviços públicos ao 

atendimento de suas necessidades. A reivindicação desse segmento social por serviços 

públicos (água, luz, transporte etc.) seria uma das origens da sociedade civil brasileira.  

Fato é que Avritzer (2012), Ballestrin e Losekann (2013), e Dagnino18 (2004) 

consideram o período da redemocratização do país e particularmente a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 como marco de (re)surgimento da sociedade civil no Brasil. Com 

efeito, em uma retrospectiva aos noticiários sobre a Assembleia Constituinte de 1987, na 

consolidação do processo de democratização do país daquela época, é possível observar os 

registros sobre manifestações reivindicatórias dos diversos segmentos da sociedade brasileira 

(trabalhadores, servidores públicos, estudantes, profissionais liberais, policiais e outros)  

encaminhadas à Constituinte, com proposições sobre os diversos assuntos considerados relevantes 

e caros ao Estado brasileiro, segundo o entendimento do respectivo grupo social ou profissional.  

                                                 
17

  Avritzer (2012) considera a “emergência do conceito de sociedade civil” no Brasil como a consequência de 

vários processos: o “processo de deslocamento”, migração da zona rural para as cidades; o “processo de 

modernização econômica do Brasil”, cujas políticas tiveram rejeição articulada por segmentos da classe média; 

processo de “reorganização da sociedade brasileira”, com articulação e oposição da classe às questões políticas. 
18

  De acordo com a resenha de Rizek (2003), no livro Sociedade civil e espaços públicos no Brasil: um balanço 

necessário (2002), Evelina Dagnino discute a atuação de conselhos, fóruns temáticos e das organizações não 

governamentais do Brasil no processo de redemocratização do país e, dentre as entidades pesquisadas está o 

Conselho Cearense de direitos da Mulher. 



  

  

 

 

O resultado desse debate resultou em espaços coletivos institucionalizados no próprio 

texto constitucional, como a participação da coletividade na defesa e preservação do meio 

ambiente19, além de consolidar outros espaços participativos, como destaca Faria (2010, p.190): 

Assentadas na nova constitucionalidade inaugurada com a Carta de 1988, as novas 

formas institucionais de participação, nos diversos níveis da federação, começaram a 

ser recorrentemente utilizadas, estabelecendo dinâmicas diferentes entre Estado e 

sociedade civil. Nesse momento, assistimos a implantação de uma série de requisitos 

institucionais para dar prosseguimento ao processo de descentralização política e à 

formação de instâncias colegiadas cuja função é auxiliar na formulação, no controle 

e na execução das políticas setoriais.  

Daí, na realidade contemporânea, é importante observar se esses espaços coletivos 

para manifestação da sociedade civil previstos no texto constitucional ou na legislação 

infraconstitucional são utilizados na defesa dos interesses reais da sociedade, segundo suas 

experiências e necessidades, abandonando as “versões civilizadas”, como ressaltam Ballestrin 

e Losekann20 (2013). Ou ainda, se as formas institucionais criadas pelo próprio Estado, como 

conselhos, comitês, dentre outras, participam efetivamente dos fóruns decisórios do Estado, 

ainda que mantenham proposições confrontantes com interesses do próprio Estado. Tais 

perspectivas realçam não só sua importância na institucionalização do Estado, também as 

novas feições que o contexto contemporâneo vem lhe exigir. 

Em relação aos Comitês de Bacia de Hidrográfica como espaço da sociedade civil, 

Empinotti (2011) observa que os comitês de bacia ainda não se apresentam legitimamente 

como representação da sociedade civil. Esclarece referido autor que, embora reconhecidos 

institucionalmente pelo Estado, não são reconhecidos como atores principais nas deliberações 

sobre as águas pelo governo nem pelas agências estatais. Esclarece ainda sobre a dificuldade 

que tem os integrantes desses Comitês em participação desses colegiados onde os resultados 

são demorados, pois há permanente necessidade de negociar com outros interesses, atores ou 

instituições. Por fim, conclui o autor que as organizações não governamentais não dispõem de 

recursos materiais nem pessoal, daí preferirem a parcerias diretas pois são mais objetivas e 

práticas na perseguição de seus ideais. 
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  Constituição da República Federativa do Brasil, art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
20

  Losekann (2013) considera que o conceito de sociedade civil não deve permanecer na disputa das duas versões 

atualmente predominantes. A “versão civilizada, institucionalizada e comportada” e a versão ”subalternizada e 

desobediente”. 



  

  

 

 

2.3 O Estado  

O Estado contemporâneo, tal qual o conhecemos hoje, tem origens no Estado 

Moderno que, segundo Del Vecchio (1957, p. 49), foi antecedido por quatro tipos históricos 

de Estados. Diz ele: 

Os principais tipos históricos de Estados, segundo a doutrina preponderante, são os 

seguintes: o Estado oriental (teocrático ou absoluto, com limites religiosos mas não 

jurídicos); o Estado grego ou Estado-cidade (no qual a liberdade dos cidadãos – 

excluídos, é claro, os escravos – consistia, mais do que num sistema de garantias, na 

participação efetiva nas funções públicas); o Estado romano (que, tendo nascido 

como Estado-cidade, se desenvolveu posteriormente em ordenamento muito mais 

amplo, no qual obteve forte relevo, juntamente com a soberania do Estado, a 

personalidade jurídica individual nas relações privadas e públicas); o Estado 

medieval, e, mais especialmente, feudal (no qual se manifestou uma pluralidade de 

poderes, que deu origem a várias figuras e a complexas relações hierárquicas, sem 

unidade solidamente constituída); o Estado moderno (nome com que se pretende 

designar o Estado dotado de ordenamento unitário próprio, isento de toda e qualquer 

sujeição à Igreja e ao Império, mas limitado em seus poderes por sua própria 

constituição, com um sistema de garantias dos direitos individuais). 

De modo que no correr dos tempos, as relações sociais, o aprimoramento da 

sociedade, assim como os interesses comerciais, passaram a compor e recompor arranjos 

sociais que resultaram na formação do Estado Moderno, uma inovação histórica, como 

esclarece Torres (1989, p. 38): 

O que nos interessa ressaltar, portanto, é que a formação do Estado moderno é uma 

inovação histórica tão radical e profunda quanto o processo e desenvolvimento 

capitalista e de constituição da sociedade civil-burguesa. Uma inovação, aliás, 

irredutível, cuja emergência e desenvolvimento devem ser examinados em si 

mesmos, como resultado do desdobramento de uma série histórica que, embora 

associada a outras dimensões do processo de formação da sociedade moderna, tem 

uma racionalidade intrínseca, suscetível e merecedora de um estudo histórico 

autônomo. 

No mesmo sentido se manifesta Engels (1986, p.227): 

O Estado não é pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora 

para dentro, tão pouco é ‘a realidade da idéia moral’ ou ‘a imagem e a realidade da 

razão, como afirma Hegel’. É antes um produto da sociedade, quando esta chega a 

um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se 

enredou numa irremediável contradição consigo mesma e está dividida por 

antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar.  

Conforme Dallari (2012, p. 63), a ideia apresentada por Engels na obra a “Origem 

da Família, da Propriedade Privada e do Estado” evidencia que o Estado é um produto da 

sociedade, gestado a partir de motivos econômicos, quando a sociedade atingiu determinado 

nível de desenvolvimento. E Bobbio (2004) ressalta que esse entendimento de Engels guarda 

afinidade com o pensamento de Rousseau no Discurso sobre a origem da desigualdade, 



  

  

 

 

quando este proclama que a instituição da propriedade privada é responsável pela 

desigualdade entre os homens e faz surgir a sociedade civil. 

Para Ferraz Jr. (1988) a expressão “Estado” não pode ser atribuída às 

organizações políticas da antiguidade porque não apresentam nenhuma característica estatal 

como a organização constitucional e a organização administrativa. Ou seja, não apresentam 

distinção alguma entre a esfera pública e a esfera privada. Mesmo porque muitas das 

atividades consideradas públicas eram realizadas por servos, escravos ou libertos. E, embora 

ressalve que essa compreensão histórica exija que se observe o trato da relação política na 

tradição ocidental, esclarece que o significado teórico, a ideia de o Estado ser um ente 

próprio, independente e reconhecido juridicamente nasceu na era moderna. 

Com efeito, observando-se esse percurso histórico da humanidade compreendido 

entre o período das comunidades agrícolas e pastoris às corporações de ofícios, verifica-se 

com facilidade que as demandas sociais deste período, tais como delimitação das instituições 

jurídicas, conflito de interesses de classes, interesses comerciais, regime de propriedade, 

restrições e ofensas às liberdades individuais, dentre outros, eram muito distintas das 

existentes na antiguidade, ensejando as condições ao surgimento do Estado como, a propósito, 

afirma Menezes (1964, p.102-103):  

As condições criadas com a decadência do feudalismo, quando a nobreza, fundada 

na propriedade territorial, perdeu seu valor dirigente e o desenvolvimento das 

cidades comerciais, reclamam, no plano político, a criação de uma forma de Estado 

que abrace a nação. O Estado-nação se realizou sob a forma das monarquias 

constitucionais. Todas essas estruturas pressupõem a formação das condições 

históricas necessárias – a maturidade das relações sociais que encaminha ou sugere a 

evoluções de formas de vida coletiva. A própria idéia do Estado é, como o fato a que 

corresponde, um produto histórico. 

Ainda sobre tais origens, Burdeau (1949, t. II, p.11) ressalta que o interesse sobre 

a formação do Estado não se circunscreve ao universo das Ciências Sociais21 pois 

historiadores, além dos juristas e sociólogos, também se apresentam em condições paritárias 

de examinar suas origens, havendo uma tendência, desses estudiosos, de rejeitar a ideia de que 

sua formação esteja amparada tão somente no Direito22. Esclarece o autor: 
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  Bobbio (2004), da mesma forma, entende que a história das instituições políticas bem como a história das 

doutrinas políticas são indispensáveis ao estudo do Estado, pois considera os historiadores os fornecedores 

primários das informações, sem prejuízo de outras fontes literárias igualmente relevantes.  
22

  No contexto contemporâneo, a complexidade de fatos e circunstâncias que propiciaram o surgimento do 

Estado seria melhor compreendida à luz da perspectiva interdisciplinar, cuja construção, tomando-se de 

empréstimo a interdisciplinaridade ambiental segundo Leff (2000), necessitaria da colaboração de diversas 



  

  

 

 

Selon certains, l’Etat serait un phénomène naturel, produit spontané des force qui 

ont contribute à la conhésion du groupe et des instincts de sociabilité qui incittent 

les hommes à vivre en comunauté. Cette thèse, à laquelle se rallient um grand 

nombre d’auteurs (1), est susceptible de nombreuses nuances selon que l’onmet 

l’áccent sur telle ou telle des forces naturelles qui ont provoque la naissance de 

l’Etat. Mais ces divergences n’altèrent pas le fait que l’apparition de l’Etat est um 

phénomène qui se soustrait à toute qualification juridique.  

Aliás, para Burdeau (1949, t.I)23, a compreensão sobre o surgimento do Estado 

exige um entendimento preliminar sobre a evolução do poder no contexto social. Essa 

compreensão, segundo ele, é de fundamental importância para melhor dimensionamento da 

razão de ser do Estado e da estrutura de seus elementos, devendo ser observadas as 

circunstâncias e o período de quando a sociedade evoluiu espiritualmente para um estado de 

consciência social, que era inexistente ou deficiente nas aglomerações instintivas ou primitivas.  

Esclarece Burdeau (1949, t.I) que o estado de consciência da sociedade foi se 

formando e desenvolvendo a partir da conjugação de influências e fatores espirituais e 

materiais que se fortaleceram reciprocamente. Dentre os fatores materiais, considera muito 

relevantes o sedentarismo, o solo e o contato com os grupos vizinhos. O sedentarismo, porque 

fixou os grupos em território determinado, implicando a necessidade de uso da terra para 

garantir a sobrevivência de todos e a reaproximação com os elementos da natureza, 

conhecendo suas ofertas e as adversidades da geografia local. Ademais, o sedentarismo 

ensejou a organização da produção e, consequentemente, o surgimento de uma “solidariedade 

econômica” no grupo, reforçando a formação de uma consciência social.  

O segundo elemento, o solo, tem relevância destacada, segundo o entendimento 

de Burdeau (1949, t. I), por ser um instrumento de comunidade que viabiliza o fortalecimento 

de laços entre as pessoas, pois tais laços não se resumem à promoção ou a consolidação dos 

elos entre os membros das famílias ou dos clãs. Na verdade, exprimem ligações que ressaltam 

perspectivas comunitárias em relação à descendência, ao futuro e às noções de guerra e paz. 

Quer dizer, é sobre o solo que os grupos se estabeleceram e projetaram suas representações 

coletivas de habitação e domínio. Assim, o grupo projeta o futuro para sua descendência 

contando com o seu território e, consequentemente, quaisquer manifestações de interesse ou 

de domínio de outros grupos sobre esse território ensejarão reações de hostilidade. 

                                                                                                                                                         
disciplinas das Ciências Humanas e Sociais e da Ciência Política, implicando intercâmbio teórico e fundição de 

conceitos decorrentes das relações entre essas disciplinas. 
23

  Segundo Burdeau (1949, t.I) a evolução do poder está relacionada à formação e evolução de um estado de 

consciência social da sociedade devendo ser considerados os fatores materiais, o fator psicológico e o bem 

comum como objetivo social. 



  

  

 

 

Por fim, o terceiro elemento, o contato com grupos vizinhos é importante pelo 

fato de promover o desenvolvimento cultural e material do grupo através do intercâmbio de 

informações e ideias estrangeiras. Na verdade, um intercâmbio de influências que funciona 

como uma relação de empréstimos que finda por patrocinar mudanças na forma de agir dos 

grupos. Por isso eles se desenvolvem em estágios diferenciados, uns mais avançados 

socialmente que outros, dependendo da acepção ou rejeição dessas influências recíprocas.  

Interessante observar que essa percepção de Burdeau (1949) sobre as origens do 

Estado se aproxima da compreensão de espaço geográfico de George (1955, p.31): 

A noção de espaço é geométrica e não geográfica. Do ponto de vista da instalação 

humana e do desenvolvimento das atividades produtivas envolve realidades de valor 

muito desigual. Tais realidades exigem uma descrição capaz de esclarecer e de 

precisar as verificações gerais feitas em relação à distribuição populacional nos 

diversos domínios climáticos ou topográficos. Introduzem um ensaio de medida de 

papel das diversas influências do meio físico na existência e crescimento dos grupos 

humanos e do modo como de facto se exercem tais influências.  
Os meios onde só se discernem influências de caráter físico são cada vez mais raros, 

provavelmente até inexistentes. As condições de vida do presente são, em maior ou 

menor  parte, determinadas pela ação sobre o meio físico bruto original, de esforços 

humanos que inauguraram muito cedo uma série complexa de interferências e 

interações dos fenômenos naturais e dos fenómenos humanos. 

Então, sob a perspectiva de Burdeau (1949), a ação do Homem sobre o espaço 

geográfico24, com a domesticação de plantas e animais a partir do sedentarismo, foi essencial 

ao posterior surgimento do Estado. Na percepção de George (1955) essa relação propiciou ao 

Homem frequentes alterações no modo e forma de viver, sobretudo pelas modificações 

promovidas ao meio que ensejaram sistemas de organização social e econômica. Ao que se 

percebe, essa afinidade de ideias em meados do século XX, entre o cientista político e o 

geógrafo, realça a importância da interdisciplinaridade25 na abordagem das temáticas 

científicas, sobretudo se as questões envolvem a atuação humana sobre o ambiente e as 

reações deste sobre essa ação do Homem, com o “desenvolvimento de forças biológicas”.  

Fato é que as questões relativas à idealização do Estado, institucionalização do poder 

estatal ou as perspectivas do Estado contemporâneo têm ensejado debates atuais, tal como em 
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 Para Santos (2004, p. 279): “A ação do Estado é exercida em todos os níveis e em todos os escalões do espaço, 

mas ela é única  a nível da Nação, no sentido de que, para serem eficazes, todas as outras ações são obrigadas a 

se adaptar, a menos que estejam em condições de comandar a ação do próprio Estado. Entretanto, do ponto de 

vista institucional, o Estado constitui o nível superior da armadura. O Espaço-Estado é o sistema que inclui, e do 

qual dependem, todos os outros.” 
25

 Segundo Leff (2000, p.32) “a interdisciplinaridade é uma busca de retotalização do conhecimento, de 

'completude' não alcançada por um objeto de cientificidade que, na busca da unidade do conhecimento, da 

objetividade e do controle da natureza, terminou fraturando o corpo do saber e submetendo a natureza a seus 

desígnios dominantes, exterminando a complexidade e subjugando os saberes não-científicos, saberes não 

ajustáveis às normas paradigmáticas da ciência moderna”. 



  

  

 

 

outros tempos históricos, tentando esclarecer ou explicar sua feição ou sua responsabilidade sobre 

os problemas sociais resultantes da complexa sociedade globalizada de hoje. Ou, ainda, sua 

atuação em torno das questões ambientais emergentes a partir da década de setenta do século XX.  

Dentre essas questões, um dos debates que não perde a contemporaneidade é a 

evolução na discussão entre os limites dos interesses públicos e privados, agora incorporados 

da problemática ambiental, tendo como cenário o Estado. Assim, ainda que se faça uma 

regressão à antiguidade clássica onde a expressão romana status rei publicae26 já apresentava 

distinção entre interesses, negócios públicos e privados, o Estado somente nasceu na idade 

moderna27. Nesse sentido se manifesta Krader (1972, p. 15): 

La nación-Estado apareció en Europa entre finales de la Edad Media y comienzo de la 

Edad Moderna. Hoy es la forma dominante de Estado em cai todos los lugares del 

mundo. Existe em América, en Ásia en África. Se há adaptado a muchas formas de 

ideologia política, algunas de las cuales, por ejemplo la comunista y la socialista, ni 

siquiera a se habían concebido cuando apareció por primera vez la nacíon-Estado. 
Las corrientes históricas han tendido a reducir las diferentes formas de Estado a um 

tipo predominante: La nacíon-Estado, como consecuencia de um processo de 

difusión cultural que turvo su centro en Europa e irradió a otras partes del mundo. 

Dessa forma, sendo produto da modernidade28, um período histórico que legou aos 

anos subsequentes formulações filosóficas, inventos e descobertas científicas, o Estado e seus 

elementos constitutivos foram refletidos por diversos pensadores e em variadas percepções29: 

filosófica, sociológica e jurídica, como lembram Bobbio (2004) e Bonavides (2001). Além 

disso, recebeu o contributo de outras ideias doutrinárias30, que foram mescladas às 

proposições políticas, como as ideias de Friedrich Ratzel31, conforme destaca Raffestin32 

                                                 
26

  Bobbio (2000) destaca a palavra status, que compunha a expressão status rei publicae com o significado de 

Estado no sentido moderno da palavra muitos anos antes de O Príncipe, de Maquiavel.  
27

  Segundo Del Vecchio (1957, p. 19), Paulo Bonavides (2001, p.62) e Bobbio (2000, p.67), o uso da palavra 

Estado nesse sentido foi utilizada primeiramente por Maquiavel em O Príncipe, com a frase: “Todos os 

Estados, todos os domínios que têm tido ou têm império sobre os homens são estados, e são repúblicas ou 

principados”. Por sua vez, Willis Santiago Filho (2000, p. 22) destaca que esse momento também inicia o 

movimento de secularização da política e funda a Ciência Política. 
28

  A Idade Moderna tem início com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, e finda com a Revolução 

Francesa, em 1789. 
29

  Bobbio (2004) esclarece que as reflexões filosóficas sobre política, com abordagem distinguida em torno de 

sua essência, ou do poder político e as formas de governar, têm ocorrência na idade moderna e destaca três 

obras exemplificativas dessa reflexão: o Príncipe de Maquiavel, em 1513; a Utopia de Thomas More, em 1516 

e o Leviatã de Hobbes, em 1651.  
30

  Tal como ocorre na abordagem interdisciplinar da problemática ambiental, a articulação de aspectos 

relacionados aos sistemas sociais é de fundamental importância para compreensão da estrutura das instituições, 

ou o surgimento delas, conforme observa Zanoni (2000). 
31

  Geógrafo que criou a Geografia Política e identificou a importância do elemento território na 

institucionalização do poder. 
32

  Geógrafo suíço especializado na compreensão dos fenômenos de apropriação espacial e territorialização do 

espaço, conforme Amuchástegui (2008). 



  

  

 

 

(1993). Todavia, coube a Maquiavel33 34 a primazia de tê-lo percebido no sentido atual, 

segundo observa Amaral (1999, v. I, p.201-202): 

Maquiavel é o primeiro autor a utilizar a palavra ‘Estado’ com o sentido que ela 

assume actualmente. Isto coincide, aliás, com a época da história europeia em que 

não apenas o conceito, mas a própria realidade do Estado Moderno vem à luz e dá os 

primeiros passos. É a época do Renascimento, terminou a idade Média, extinguiu-se 

o feudalismo, nasceram os primeiros Estados nacionais, o poder real conseguiu 

monopolizar o emprego da força pública ao serviço do bem comum: nasceu o 

Estado moderno. Pois é justamente nesta época que Maquiavel utiliza pela primeira 

vez a palavra ‘Estado’ no sentido actual de comunidade política soberana na ordem 

interna e na ordem internacional. Recorde-se que anteriormente esta palavra não era 

usada neste sentido: os gregos falavam antes em pólis e os romanos em republica. 

Em reforço a essas proposições, Azambuja (1966, p. 8) destaca que a concepção 

moderna do Estado consiste na “organização político-jurídica de uma sociedade para realizar 

o bem público, com governo próprio e território determinado”. Entretanto, em oposição à 

ideia de que o surgimento do Estado esteja intrinsecamente relacionado à modernidade, 

Vianna (2011) observa que essa perspectiva, tal qual se apresenta consolidada no pensamento 

ocidental e na Historiografia35, desconsidera as dinâmicas sociais e políticas bem como ignora 

toda a pluralidade de ordens naturalmente existentes, condicionando-as à categoria de estágios 

preparatórios ao advento do Estado. Diz Vianna (2011, p. 205): 

Se habitualmente construímos como a priori que o Estado deva ser necessariamente 

Moderno ou um agente de modernização social, a consequência lógica disso é 

pensar que toda pluralidade de ordens políticas, jurídicas, e categorias de tempo, 

pessoa, razão e natureza, assim como, regimes de produção, propriedade, herança, 

identidade, territorialidade e valor sejam reduzidos à preparação (ou entendidas 

como transtornos a serem superados) para a formação do Estado – i.e., o Estado da 

institucionalização política e jurídica liberal. Outra consequência lógica deste ‘a 

priori’ é analisar, a partir do que supostamente falta para se tornarem modernas, as 

formações sociais europeias anteriores à institucionalização liberal. 

Todavia, essa compreensão ignora um outro viés da questão, a contextualização 

da idade moderna com a concepção racionalista da época e o fato de que foram essas diversas 

categorias de tempo, pessoa, propriedade, entre outros fatores, que favoreceram o nascimento 

da instituição estatal. Ao que se entende, foi exatamente essa “pluralidade de ordens”, de que 
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  Bobbio (2004) destaca que Maquiavel, na obra O Príncipe, não só descreve o que seria a atividade política do 

Estado como faz a distinção entre ela e a atividade moral. Também realça a importância do “nome Estado”, 

ante a nova realidade de ordenamentos que se impunha à época. 
34

  Skinner (2006, p.625) considera que Bodin, no final do século XVI, na obra Os seis livros da República, 

Bodin emprega a palavra Estado segundo a concepção moderna, bem como se refere aos poderes do Estado 

segundo essa concepção.  
35

  De acordo com Costa (2008, p.27) “A historiografia é uma viagem no tempo: uma frágil e arriscada 

peregrinatio em mundos distantes e estranhos. Para que serve uma viagem historiográfica no tempo? São 

possíveis diversas respostas. Para o historicista, viajar no tempo significa traçar uma linha reta e segura entre o 

passado e o presente, imergir o presente no passado para entender as raízes do primeiro e a direção de sentido 

do segundo. Para o historicista, a história é útil para entender o presente”. 



  

  

 

 

fala Vianna (2011) ou, acrescentando-se, essa pluralidade de ordens e interesses sociais que 

demandou uma instituição que detivesse o monopólio do poder para editar normas, tributar e 

para o exercício da força sobre os indivíduos, sob a orientação do interesse coletivo. Ou 

como, lembra Silva (2011, p.9): “A História é, pois, historicidade, marcada pelo movimento 

entre o passado, presente e futuro, no qual se fazem presentes relações de identidade e 

oposição”.  

Por isso, nessa perspectiva historiográfica, considera-se mais apropriada a 

construção apresentada por Florezano (2007, p.15-16), quando lembra que o Estado, como 

entidade de dominação, existe de muito tempo, em várias sociedades, nos diversos lugares do 

mundo e que a construção historiográfica em parte dos séculos XIX e XX ensejou a 

consolidação de dogmas construídos a partir de fragmentos históricos: 

Como quer que seja, a questão da origem e do desenvolvimento do Estado moderno 

na Europa Ocidental, foi tratada pela historiografia do século XIX, e da primeira 

metade do século XX, de tal maneira que acabou por se confundir, por um lado, com 

a questão da formação do sentimento nacional e da nacionalidade, e, por outro lado, 

simultaneamente, com a questão do próprio advento da modernidade, aparecendo o 

Estado como portador e realizador de ambas. Por sua vez, como esse Estado 

nacional, em  praticamente todos os lugares onde se configurou plenamente o fez 

sob forma monárquica e absolutista, monarquia e absolutismo remetem, na ponta 

ascendente de sua trajetória histórica, à sua relação com o feudalismo e o fim da 

Idade Média, e, na ponta descendente, à sua relação com o capitalismo e o inicio da 

Idade Contemporânea (ou fim da Primeira Idade Moderna). 
Por tudo isso, não surpreende a ausência de consenso entre os historiadores sobre o 

Estado moderno, ou, o que dá no mesmo, sobre a monarquia nacional absolutista, 

inclusive na historiografia atual, sobretudo quando se trata da Europa em geral e não 

de um país em particular. Essa ausência de consenso se manifesta com relação quer 

do momento do aparecimento do Estado moderno, que ao nome que a ele se deve 

dar; quer, ainda, ao porquê do seu aparecimento. 

Por essa razão se entende importante visitar alguns dos conceitos ou pensamentos 

sobre o Estado, com vistas ao adequado dimensionado de sua posição contemporânea e como 

deve desempenhar seu papel institucional na condução das questões ambientais, em particular 

as relacionadas à temática da água, objeto do presente trabalho. 

Para Bonavides (2013, p.66-67), o pensador Kant percebeu o Estado tão somente 

na perspectiva jurídica, haja vista concebê-lo como “a reunião de uma multidão de homens 

vivendo sob as leis do Direito”. Na perspectiva sociológica destaca a percepção de Weber36, 

sobretudo pelo fato de ele ter destacado a “comunidade humana” como legítima protagonista 

                                                 
36

  Ferraz Jr. (1988) destaca que Weber identificou o aparecimento do Estado moderno com o “desenvolvimento 

da burocracia enquanto forma de dominação”. 



  

  

 

 

do exercício da força física em determinado território, não obstante considere ter sido 

Rousseau o filosófico com mais acuidade para distinguir a sociedade do Estado.  

No entendimento de Krader (1972), o pensamento de Weber37 melhor define o 

conceito formal do Estado moderno, com justificativa e legitimação. De fato, esses dois 

aspectos são muito relevantes, seja pela influência da revolução científica da época, seja 

porque apresentavam uma nova visão do mundo, através da reorganização dos Estados, como 

lembra Mancebo (2002, p.104): 

A organização dos Estados Nacionais, diversificada, por certo, nas diversas regiões 

da Europa, constituiu-se em mais um processo a contribuir para a consolidação da 

nova ordem econômica e social que se construía na Europa Ocidental e para a 

intensificação de um modo de subjetivação individualizado, típico da modernidade. 

Os governos desses Estados tomam a forma da monarquia nacional e representam a 

exigência de uma regulamentação jurídica para os conflitos políticos e sociais que se 

desenvolviam. Tais conflitos culminam no Estado Absolutista, uma continuidade da 

expressão da hegemonia da nobreza que, através da reorganização estatal, reforça 

sua dominação sobre a massa camponesa e mantém a burguesia, em formação, ainda 

numa posição de não-centralidade. 

Tanto que, para Bobbio (2004), um dos aspectos primordiais no estudo do Estado 

reside na distinção entre suas acepções: sociológica e jurídica, não só com vistas à definição da 

área científica a que ele estaria vinculado, se à Filosofia ou à Ciência Política, bem como em 

relação à definição precisa de suas características, atributos e elementos. Aliás, para ele, o viés 

sociológico é indispensável à compreensão das transformações que a sociedade impôs ao Estado.  

Para Bobbio (2004) e Bonavides (2013, p.71), coube a Jellinek a formulação do 

conceito mais adequado ao Estado, pois associou os três elementos, “povo assentado em 

território dotado de poder originário”38. Expressam, também, os dois, o mesmo entendimento 

no sentido de que a compreensão do Estado moderno se dá mais claramente com o advento da 

Revolução Francesa e a propagação das ideias filosóficas de Locke, Montesquieu, Hobbes, 

Hegel e Rousseau. Além deles é pertinente, também, a inclusão de Marx nessa compreensão, 

sobretudo se considerados a época e o contexto histórico de cada um desses pensadores e 

respectivas contribuições filosóficas (Quadro 2).  
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  Florenzano (2007) considera que Marx e Weber foram os pensadores que apresentaram teorias mais 

abrangentes sobre o Estado moderno, mas destaca Weber como sendo o pensador de maior contribuição na 

elaboração da teoria do Estado e no avanço da Ciência Política. Também considera que Jean Bodin, Hobbes e 

Maquiavel compõem a “tríade fundadora” do conceito de Estado bem como do pensamento político moderno. 
38

  Beçak  (2013) também considera de grande relevância a definição de soberania como atributo do Estado, por 

Jellinek. 



  

  

 

 

 

Com Locke39 (1994), no Segundo tratado sobre o governo civil, observam-se 

ponderações em torno do poder político, com reflexos imediatos sobre os direitos naturais e de 

propriedade. Advoga que não é a tradição nem a força que constituem a fonte legítima do poder 

político e sim, de modo exclusivo, o consentimento pleno dos governados. A concepção de 
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  Bonavides (1996) esclarece que a força do pensamento de Locke está exatamente na enfática defesa dos 

direitos e liberdades individuais como uma técnica do liberalismo. 



  

  

 

 

Estado de Locke, segundo Bobbio (2004), é a primeira e mais completa formulação do Estado 

liberal. Destacam-se de suas ideias as proposições em torno do poder político e o resguardo ao 

direito à propriedade, como bem observado por Oliveira e Lacerda (2011, p.717): 

A sociedade política para Locke (1994, p. 156) surge da reunião de todos em um 

mesmo corpo político, por um contrato social efetuado pelo consenso geral, para 

assim formar-se um estado civil em que pela vontade e determinação da maioria 

possam ver garantidos os direitos naturais e rechaçada a violência e parcialidade dos 

homens. Portanto, a sociedade passa a se compor de um corpo único, com leis 

comuns e uma magistratura à qual recorrer, submetendo-se às leis da comunidade e 

aos governos, com o objetivo capital e principal de ‘preservação de sua 

propriedade’. 

Montesquieu, por sua vez, apresentou a conformação institucional do Estado 

moderno esclarecendo duas questões bem relevantes para a época. A relação de causalidade 

direta entre as leis e as causas físicas e sociais que lhe são antecedentes, que ele denomina 

“espírito das leis”. Ou seja, para ele as questões materiais existentes em um lugar são 

determinantes à conformação das leis. A outra questão igualmente relevante é a importância 

da separação de poderes do Estado40 com vistas à preservação da liberdade política do 

cidadão, conforme lembra Kritsch (2011, p.25-26): 

Os sistemas favoráveis à liberdade se caracterizam pela moderação. O capítulo 1 do 

livro XXIX começa com a declaração: ‘Eu o digo, e parece que só compus esta obra 

para prová-lo: o espírito de moderação deve ser o do legislador. O bem político, 

assim como o bem moral, se acha entre dois limites’ (1985, p. 461). Proteger a 

liberdade política consiste, portanto, antes de mais nada, em construir um equilíbrio. 

No plano institucional, isso se consegue pela criação de um sistema de freios e 

contrapesos, o qual os americanos nomeariam pouco mais tarde ‘sistema de checks 

and balances’: ‘Para que não se possa abusar do poder, é necessário que, pela 

disposição das coisas, o poder detenha o poder’ (1985, p. 148). 

Quanto às formulações de Hobbes, elas estão voltadas à justificação do Estado, 

concebendo-o como uma entidade institucional artificial equivalente a um Deus civil41, o 

Leviatã, cuja autoridade é legitimada pela vontade dos homens. Ou seja, Hobbes42 destaca o 

poder civil demonstrando a vulnerabilidade da ordem e da segurança entre os homens no 

contexto social de então, bem como evidenciando a necessidade do uso de uma força que 

fosse procedente de uma entidade civil, sem a interferência ou intermediação da religião, 

                                                 
40

  Bonavides (1996) considera que a “divisão dos poderes” não é uma contribuição exclusiva de Montesquieu. 

Locke também havia pensado essa divisão, embora de uma forma mais branda. Considera, igualmente, que ela 

foi fundamental à proteção dos direitos individuais, não obstante fosse uma técnica do liberalismo. 
41

  Hobbes (1979, p.105-106): “Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim 

civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais reverentes) daquele Deus 

Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa”. 
42

  Merolli (2004, p.62) considera que Hobbes deve ser reputado como o primeiro contratualista e teórico do 

Estado moderno pela concepção racional, laica e por ser um artefato constituído como ‘meio de superação das 

vicissitudes do estado de natureza’. 



  

  

 

 

como efetiva demonstração de força do Estado. Aliás, para Bobbio (2004, p.81), “o tema 

exclusividade do uso da força como característica do poder político é o tema hobbesiano por 

excelência”. Nesse sentido esclarece Amaral (1999, p.376): 

Como se terá notado, HOBBES vê no ‘contrato social’ a fonte de diversos efeitos: a 

união dos homens num Estado; a renúncia de todos eles a uma parte do seu direito 

de se governarem e respectiva transferência para o soberano; a instituição deste e 

dos respectivos poderes; a escolha da forma de governo desejada (monarquia ou 

república); a configuração do conjunto como unidade personificada – uma pessoa 

colectiva; a autorização da prática dos actos necessários para atingir os fins tidos em 

vista (defesa exterior e segurança interna); e, por último, a ideia de ‘representação’. 

Em relação a Hegel, considera-se relevante, na sua formulação, a acuidade do 

filósofo alemão43 em torno do valor liberdade44 ligado à essência do Estado, realçando a 

importância da constituição na institucionalização dos valores, costumes e consciência dos 

indivíduos, como lembra Ribeiro (2009, p.28): 

A importância da contribuição de Hegel reside em fundar o Estado sobre a 

liberdade, o que não pode ser feito pela simples organização exterior. A 

institucionalização há que ser tida como um momento da liberdade, ou nós 

suprimiríamos os obstáculos à própria afirmação da liberdade. Para compreender a 

Constituição, deve-se partir do conceito de Estado realizado na sua afirmação. Tal 

qual uma magnífica catedral gótica, tem-se a unidade de elementos complexos. A 

Constituição é um momento da formação do Estado, um momento de sua totalidade. 

Ainda sobre o pensamento hegeliano relacionado ao tema, Bobbio (2004) destaca 

que sua teoria política se caracteriza como uma verdadeira teoria do Estado, sendo uma 

resolução e uma superação dos estágios civilizados anteriores (família e sociedade civil), 

como um momento culminante do espírito objetivo, e observa que toda essa formulação 

vivenciaria a degradação desse apogeu da sociedade sobre o Estado em decorrência dos 

interesses econômicos e do desenvolvimento industrial.  

Segundo Bonavides (1996, p. 165), Rousseau 45 é o responsável pela “teoria pura” 

da democracia moderna em razão de sua originalidade em reinventar o pensamento grego 

sobre democracia como ação política, concebendo-a na “volonté générale”, pertencente a 

todos, sem distinção de classes. A par disso, credita-lhe ainda as bases da doutrina do Estado 

social. Diz Bonavides (1996, p.175, 181): 
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  Hegel (1986, p.200-201): “O Estado, como realidade em acto da vontade substancial, realidade que esta 

adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional em si e para si: esta unidade substancial é 

um fim próprio absoluto, imóvel, nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último fim possui 

um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado dever”. 
44

  Bonavides (1996) considera que Hegel, assim como Rousseau e Mably, tratou a abordagem do conceito de 

liberdade para o Estado inspirado nos ideais da filosofia clássica. 
45

  Rousseau (1979, p. 63): “Há às vezes diferenças entre a vontade de todos e a vontade geral: esta atende só ao 

interesse comum, enquanto a outra olha o interesse privado, e não é senão uma soma de vontades particulares. 

Porém, tirando estas mesmas vontades, que se destróem entre si, resta para soma dessas diferenças a vontade geral”. 



  

  

 

 

De Rousseau, prosseguimos, deve a doutrina do Estado social, numa de suas 

variantes mais lícitas – a de cunho ocidental -, valer-se de toda a instrumentalização 

política, de bases populares, fundada essencialmente no consentimento.  

Em suma, há de ser a democracia o caminho indispensável para a consecução dos 

fins sociais. Democracia é conciliação de classes, acordo de energias humanas, 

quando a sua colaboração mútua se faz livre, e por isso mesmo entretecida de 

entusiasmo e boa vontade. 

A democracia rousseauniana implica a universalização do sufrágio, o que basta para 

distingui-la radicalmente da versão do liberalismo.   
................................................................................................................. 
Rousseau, com a volonté générale, espinha dorsal da sua teoria democrática, que ele 

postulou com tanta vivacidade, foi, na doutrina, o ponto de partida para uma 

compreensão social da liberdade, revigorada com a sugestão clássica do modelo 

ateniense. Estreme de deformação totalitárias, serve essa compreensão de conteúdo e 

base ao novo Estado social por que há de reger-se a evolução doutrinária das 

democracias ocidentais. 

Segundo Bobbio (2000, p. 121-122), para Marx, o Estado é o reino da força, onde 

a finalidade é o “bem viver daqueles que detêm o poder”. Esclarece o autor: 

Para Marx, o Estado não é o reino da razão, mas o reino da força. Não é o reino do 

bem-comum, mas do interesse de uma parte. O Estado não tem por fim o bem-viver 

de todos, mas o bem viver daqueles que detêm o poder, os quais, além do mais, têm 

sido até agora, na história da humanidade, uma minoria. Que o estado tenha por fim 

o bem comum, o bem-viver, ou mesmo a justiça, é uma ideologia da qual a classe 

dominante se utiliza para dar uma aparência de legitimação ao próprio domínio.  

Ao tecer comentários sobre a abordagem marxista contemporânea, Bobbio (2000, 

p.404) também destaca algumas intervenções realizadas pelo Estado em benefício da 

valorização da estrutura capitalista: realização da infraestrutura ou outras condições materiais 

genéricas que viabilizam a produção; infraestrutura no sistema legal para salvaguardar as 

relações jurídicas realizadas nas transações capitalistas; arranjos institucionais e ajustes à 

equalização dos conflitos trabalhistas; infraestrutura de segurança financeira para expansão do 

capital no mercado interno e nas transações internacionais.  

Assim, observando-se essa digressão histórica no pensamento sobre o Estado e 

considerando a realidade atual, verifica-se com facilidade que o Estado contemporâneo 

apresenta características e singularidades distintas do Estado Moderno, como se vê no Quadro 

3.  



  

  

 

 

Quadro 3 – Evolução Histórica do Estado 

 

 
ESTADO CARACTERÍSTICAS PERÍODO 

MODERNO ABSOLUTISTA 

AUTORITÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL
46

 

SÉCULO XV ao SÉCULO XVIII 

LIBERAL DIREITO (Garantias fundamentais) 

SEPARAÇÃO DOS PODERES 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BUROCRÁTICA 

SÉCULO XVIII a Metade do SÉCULO 

XIX 

SOCIAL CONSTITUCIONAL (Direitos Sociais) 

CONTRIBUIÇÃO DA COLETIVIDADE 

NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS 

REFORMISTAS 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BUROCRÁTICA 

A partir da metade do SÉCULO XIX 

LIBERAL-SOCIAL (Contemporâneo) CONSTITUCIONAL (Direitos Sociais) 

PARTICIPAÇÃO DA COLETIVIDADE 

NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS 

REFORMISTAS 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

GERENCIAL 

A partir do último quartel do SÉCULO 

XX 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados coletados em Bonavides (1996), Maia Filho (1980), Guerra 

Filho (2000), Solís (2011), Zippelius (1997) e Bresser Pereira (2001). 

 

Aliás, segundo Maia Filho (1980), enquanto o Estado Moderno47 apresenta o 

autoritarismo e o monarquismo absolutista como características, o Estado de Direito Liberal48 
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  Segundo a evolução histórica da Gestão do Estado defendida por Bresser Pereira (2001). 
47

  Maia Filho (1980, p. 24), “O Estado Moderno nasce autoritário, como exigência mesma das circunstâncias 

históricas propiciadoras da superação da pulverização feudal precedente. O seu zênite e o seu declínio 

constituem momentos bem definidos na história do Ocidente. O apogeu do monarquismo absolutista coincide 

com a exploração comercial e depois colonialista das novas terras encontradas pelos grandes navegadores dos 

séculos XV e XVI”.  
48

  Maia Filho (1980, p. 51), “O Estado Liberal Burguês liga-se historicamente à Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Essa Declaração deflagra um processo que dará 

concreção histórica a um modelo de Estado em que as formas de investidura e de exercício do poder estão 

previamente estabelecidas e teoricamente, apenas teoricamente, sob controle popular. Esse controle a que o 

Estado – ou o poder do Estado – fica submetido se formaliza na Constituição.” 



  

  

 

 

49se formaliza na Constituição, instrumento das ações estatais. Zippelius (1997, p.376), por 

sua vez, considera como traço característico do Estado Liberal a ausência de regulação na 

atividade econômica. Diz ele: “Mas, sobretudo, o Estado não deve regulamentar a vida 

económica tal como o fazia até então sob a influência do mercantilismo. Deve garantir aos 

cidadãos a sua segurança e a sua propriedade e, quanto ao resto, deixar livre o caminho à 

iniciativa de cada um”.  

Por fim, em meados do Século XIX, ante a crescente demanda social incrementada 

pela Revolução Industrial, tem-se o Estado Social50, cuja mudança fundamental consistiu em 

assumir compromissos com a sociedade, intervindo na área econômica com a finalidade de 

equilibrar as forças e os interesses sociais, como esclarece Guerra Filho (2000), mas “contido 

juridicamente no constitucionalismo democrático”, como ressalva Bonavides (1996, p.187). 

Zippelius (1997, p.381) considera que o Estado social é uma evolução histórica da 

tensão ou mesmo desse “movimento pendular” entre as ideias liberais, as tendências totalitárias 

e a premente necessidade de providência-social exigida pela sociedade industrializada. Segundo 

ele, a sociedade industrializada tende a ser pluralista em razão das necessidades dos diversos 

setores e segmentos em contínua interação, impondo-se frequentes intervenções estatais com 

vistas à harmonização desses diversos interesses. Por outro lado, essa mesma realidade exige 

liberalização de práticas e regras cujo uso contínuo se convertem, na grande maioria das vezes, 

em abusos ou “mal social” ensejando “tutela totalitária” e retornando, assim, à situação de 

liberdade com a recomposição do ciclo e os novos instrumentos de regulação. 

No entendimento de Bobbio (2000), o perfil contemporâneo do Estado começou a ser 

desenhado na transição do século XIX para o século XX, com a difícil coexistência entre os 

primados do Estado de Direito (garantia dos direitos fundamentais que também representavam um 

escudo contra a tendência de intervenção do Estado), e o Estado Social (garantia dos direitos 

sociais cuja tutela enseja intervenção estatal legitimada pela ação/cobrança da sociedade). Daí o 

pessimismo de Bonavides (1996, p.187) em torno da longevidade do Estado social: 
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  Bobbio (1988, p. 18): “deve-se, então, dizer que o Estado liberal se afirma na luta contra o Estado absoluto em 

defesa do Estado de direito e contra o Estado máximo em defesa do Estado mínimo, ainda que nem sempre os 

dois movimentos de emancipação coincidam histórica e praticamente”. 
50

  Bonavides (1996) entende que o perfil doutrinário do Estado social tem bases no pensamento de Rousseau em 

razão de sua abordagem sobre o poder político para todos, ideia fundada no consentimento de bases populares. 

Considera igualmente que as formulações marxistas, que também partem da necessidade de reformulação da 

“sociedade burguesa” e “reconceituar a liberdade” também contribuíram para as bases ideológicas do Estado 

social. Cada um Rousseau e Marx, a seu tempo e modo singular. 



  

  

 

 

Alcançá-lo, já foi difícil; conservá-lo, parece quase impossível. E, no entanto, é o 

Estado a que damos, do ponto de vista doutrinário, valoração máxima e essencial, 

por afigurar-se-nos aquele que busca realmente, como Estado de coordenação e 

colaboração, amortecer a luta de classes e promover, entre os homens, a justiça 

social, a paz econômica. 

Em paralelo a essas tensões a sociedade foi incorporando complexidade de toda 

ordem promovendo uma reorganização do aparelho estatal, haja vista o esvaziamento da 

função legislativa, a deficiente atuação do Executivo e o descrédito na atividade judiciária. 

Acrescenta Bobbio (2000, p. 406): 

Como escreve J. Hirsch, é possível verificar uma certa apropriação de funções 

públicas por parte de determinados setores industriais, que se revela também como 

possibilidade de unificação de alguns níveis organizacionais da burocracia de estado 

e da grande indústria privada e se resolve com a tradução dos conflitos entre 

diversos setores econômicos da administração. Resulta daí que a intervenção do 

Estado já não consegue realizar uma planificação global, cada vez mais substituída 

por um tipo de planificação por projetos, que tem como fim as necessidades das 

grandes empresas.  

Por volta do último quartel do Século XX, novas feições foram dimensionadas ao 

Estado51. O Estado Liberal-Social (Democrático), com os mesmos compromissos sociais do 

Estado Social, mas com administração pública gerencial voltada ao atendimento desses 

compromissos. A propósito, pensamento assemelhado apresenta Ferraz Jr. (1988, p.15) 

quando aborda a feição contemporânea do Estado Gestor: 

Na palavra dos juristas (v.E. Forsthoff, Rechtsstaat im Wandel) o Estado é, contudo, 

caracterizado pelo grau de formalização de sua constituição. Seus elementos estruturais, 

como a divisão dos poderes, o conceito de lei, o princípio da legalidade da 

administração, a garantia dos direitos fundamentais e a independência do judiciário, 

contêm em si mesmo as condições de seu modo de atuação: reconhecidos como validos, 

eles devem produzir um efeito específico, adaptável aos condicionamentos sociais. Mas, 

internamente, eles obedecem a uma lógica, a lógica do Estado gestor. 

E qual é esta lógica do Estado gestor? 

O Estado Moderno, produto da Era Moderna, emergiu da sociedade comercial típica 

dos seus primeiros estágios ou do início do capitalismo manufatureiro, com seu 

concomitante apetite de possibilidades universais de barganha e de troca. Mas isto 

terminou, como diz H. Arendt, com o advento da sociedade de consumo. [….]. 

Com isso se instaura uma nova mentalidade, a mentalidade da máquina eficaz, que 

primeiro uniformiza coisas e seres humanos, para depois desvalorizar tudo, 

transformando coisas e homens em bens de consumo, isto é, bens não destinados a 

permanecer, mas a serem consumidos e confundidos com o próprio sobreviver, 

numa escalada em velocidade que bem se vê na rapidez com que tudo se supera na 

chamada civilização da técnica. [...]. 
Ora, essa instrumentalização de tudo (por exemplo, a criança que manhã escova os 

dentes, usa escova, pasta e água e, com isso, contribui para o produto interno bruto) 

conduz à ideia de que tudo, afinal é meio, todo produto é meio para o aumento da 

produção e assim por diante. Destarte, essa instrumentalização total da vida torna-se 

o centro de preocupação do Estado, ao qual ela confere uma lógica própria: a lógica 
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  Bresser Pereira (2001), Professor da Fundação Getúlio Vargas, apresentou trabalho e defendeu essa 

proposição sobre a perspectiva gerencial do Estado, enfatizando, nesse sentido, a necessidade de reformas 

estruturais para o Estado brasileiro. 



  

  

 

 

do Estado-gestor, do Estado que assume, como ato de soberania, a responsabilidade 

pela sobrevivência coletiva, aquela situação social na qual impera somente um 

interesse, cujo sujeito não é o homem em os homens, mas as classes, na melhor das 

hipóteses, o corpo social como um todo.  

Burdeau (2005) considera que a crescente industrialização e a incessante busca 

pelo desenvolvimento tornaram obsoleta a atividade política tradicional, que perseguia “uma 

ordem social desejável”, acorrentando o poder estatal aos sonhos e desejos que a tecnologia 

imprime à sociedade contemporânea em vez de idealizar novas perspectivas coletivas.  Essa 

realidade estatal gerou o Estado funcional onde a perspectiva de futuro não está amparada no 

subjetivismo de benefícios coletivos, mas em exigências individuais objetivas que devem ser 

concretizadas pelo Estado. Diz o autor (2005, p. 169): “O Estado funcional é precisamente 

esse tipo de Estado em que o Poder pretende fazer a felicidade do povo sem o autorizar a 

escolher os caminhos que a ela conduzem”.  

Para Solís (2011, p.43), os acontecimentos do final da década de oitenta do século 

passado, dentre eles a queda do bloco soviético, ensejaram um novo ciclo liberal sem 

antagonistas, que concorreu para o “desmantelamento” do Estado:  

Al finalizar la década de 1980 presenciamos la caída del bloque soviético. Ya en la 

de 1990 parecía inaugurarse el ciclo del capitalismo sin modelo antagonista. Así, el 

liberalismo se veía en el escenario como triunfante: en el orden político, económico 

y de las ideas. La hegemonía cultural del capital animó y radicalizó a la derecha 

que se lanzó, una vez vencido el oso soviético, sobre el Estado de bienestar —las 

conquistas laborales y sociales. El desmantelamiento del Estado incluyó severas 

contracciones en el gasto social, en un escenario que se complicaba en América 

Latina por los estragos económicos y sociales de la década perdida de 1980 

(Cepal dixit).En ese entorno, la crítica al Estado desde esta derecha radical se 

intensificó, acusándole de ser el generador del deterioro de la economía y el 

desarrollo social. Así, la década de 1990 y la primera década del siglo XXI han sido 

neoliberales, es decir: antiestatales. 

Com efeito, se considerarmos a complexidade da sociedade contemporânea, os 

avanços tecnológicos e a mundialização nas atividades comerciais entre os povos, é possível 

observar que o Estado, desde sua feição liberal, tem legitimado e consolidado o respeito aos 

direitos individuais, ampliando essa cobertura aos direitos sociais e aos direitos de terceira 

geração, como o meio ambiente52. Da mesma forma o fazendo na promoção da prestação de 

serviços em resguardo à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, toda essa cobertura 
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  Bonavides (2010) esclarece que o marco histórico da Declaração dos Direitos do Homem proclamada na 

Revolução francesa, 1789, esculpiu os primeiros princípios cardeais dos direitos fundamentais através do lema: 

liberdade, igualdade e fraternidade e nessa ordem foram historicamente institucionalizados.  Os de primeira 

geração são os direitos civis e políticos, os de segundo os direitos sociais e os de terceira os direitos coletivos 

dotados de teor de humanismos e universalidade, como o direito ao meio ambiente, à paz, ao desenvolvimento. 



  

  

 

 

institucional agigantou a estrutura estatal cuja gestão ou governabilidade foi dominada pelos 

interesses econômicos das organizações privadas em detrimento dos interesses do coletivo. 

Na percepção de Lima (2004) esse desenho do Estado contemporâneo começou a ser 

traçado após a segunda guerra mundial, com o fenômeno da globalização que, na sua concepção, 

trata-se de uma interconexão em vários setores da vida em sociedade, cotidianamente crescente, 

abrangendo os lugares mais longínquos e em várias dimensões, dentre elas a política, a social, 

ambiental, a cultural e a econômica. Esclarece o autor (2004, p.155): 

Com o advento da globalização econômica, podemos constatar a crise ou o declínio 

do Estado-nação, decorrente da transnacionalização da economia implementada pelo 

fenômeno da globalização econômica, respaldada pela teoria econômica do 

neoliberalismo, em face da gradual erosão da soberania, da obsolência das fronteiras 

nacionais, do retraimento da esfera pública em favor do mercado e da perda dos 

direitos políticos dos cidadãos como resultado do esvaziamento da sua participação 

política. 

No mesmo sentido se manifesta Ianni (1999, p.244), quando aborda relevantes 

questões em torno da globalização: 

O Estado-nação, por exemplo, entra em declínio, como realidade e conceito. Não se 

trata de dizer que deixará de existir, mas que está realmente em declínio, passa por 

uma fase crítica, busca reformular-se. As forças sociais, econômicas, políticas, 

culturais, geopolíticas, religiosas e outras, que operam em escala mundial desafiam o 

Estado-nação, com sua soberania, como o lugar da hegemonia. Sendo assim, os 

espaços do projeto nacional, seja qual for sua tonalidade política ou econômica, 

reduzem-se, anulam-se ou somente podem se recriados sob outras condições. A 

globalização cria injunções e estabelece parâmetros, anula e abre horizontes. Mas o 

pensamento científico parece um tanto tímido, surpreso ou mesmo atônito, diante 

das implicações epistemológicas da globalização.  

Tal cenário tem ensejado acalorados debates sobre o ‘repensar’ do Estado e suas 

perspectivas como se o esvaziamento, desmantelamento ou descomprometimento do Estado 

fossem sinais de sua extinção. A propósito dessas indagações, oportuna a conclusão de 

Châtelet e Pisier-Kouchener (1983, p.742) no capítulo o Estado em questão, na obra as 

concepções políticas do século XX: 

O Estado em questão? Jamais o Estado esteve mais presente e os Estados foram 

mais poderosos. Disso resulta uma dupla tentação: a do compromisso, a da negação. 

A acreditar que é doravante impossível libertar-se de sua inelutabilidade. As 

concepções políticas do século XX partem do fato ‘Estado’: como garantia das 

liberdades, como esperança de emancipação universal, como expressão autêntica da 

Nação, como lugar de acumulação do Saber e de suas técnicas. Alimentam todas as 

ilusões acerca de sua necessidade, a partir do momento em que só argumentam sobre 

suas finalidades e esquecem de pôr em questão o seu princípio.  

Com efeito, ainda que se considere que no contexto contemporâneo a globalização 

econômica seja um fator que venha a promover um redesenho para o Estado, com perfil muito 

distinto dos ideais do pensamento político da era moderna, não se pode olvidar que os direitos 



  

  

 

 

e garantias universais como atributo do homem foram reconhecidos como tais, nessa 

dimensão universal (liberdade, igualdade e fraternidade), a partir do Estado. E a 

universalização desses direitos no campo institucional constitui o grande desafio do Estado 

social contemporâneo, como lembra Bonavides (2010). Essa mesma perspectiva é abordada 

por Canotilho (1992, p.18): 

A globalização internacional dos problemas (‘direitos humanos’, ‘protecção de 

recursos’, ‘ambiente’) aí está a demonstrar que se a ‘constituição jurídica do centro 

estadual’, territorialidade delimitado, continua a ser uma carta de identidade política 

e cultural e uma mediação normativa necessária de estruturas básicas de justiça de 

um Estado-Nação, cada vez mais ela se deve articular com outros direitos, mais ou 

menos vinculantes e preceptivos (hard low), ou mais menos flexíveis (soft low), 

progressivamente forjados por novas ‘unidades políticas’ (‘cidade-mundo’), ‘europa 

comunitária’, ‘casa europeia’, ‘unidade africana’, etc.). 

Santos (2013, p. 316), abordando a reinvenção do Estado, da democracia e dos 

direitos humanos no contexto globalizado, considera a possibilidade de se construir uma 

“globalização contra-hegemónica” através de novas práticas democráticas. Conclui ele: 

Dado o espaço-tempo global em que se vaza, este novo cosmopolitismo tem de 

articular diferentes formas democráticas, as quais terão elas próprias de ser 

multiculturais se quiserem ser o instrumento propiciador de uma nova articulação 

entre políticas de igualdade e políticas de identidade segundo o imperativo que 

enunciei: temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o 

direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.  

É, pois, com essa dimensão pluralista, envolto nos muitos e variados interesses 

que compõem a sociedade atual, que foi creditado ao Estado o papel de conduzir as questões 

ambientais, dentre elas as referentes aos recursos hídricos, relacionadas a direitos coletivos e 

de indiscutível interesse da humanidade. 

2.4 Elementos do Estado 

Essa retrospectiva histórica evidencia a relevância do surgimento do Estado 

Moderno e sua evolução no correr dos anos, bem como ressalta dois aspectos que se 

compreende da maior importância. Os elementos constitutivos e a institucionalização do 

Poder que, segundo Burdeau (2005), é o indicativo da formação do Estado porque retira o 

poder de uma pessoa determinada e assenta-o na instituição. Acrescenta Azambuja (1966, p. 

22) que os três elementos essenciais e suficientes do Estado são: população, território e 

governo independente, porque a inocorrência de um deles implica a inexistência do Estado e 

“onde concorram os três surge o Estado”. 



  

  

 

 

De acordo com Bonavides (2013, p.70) 53, Duguit já revelava tais elementos ao 

anunciar o Estado como “grupo humano fixado num determinado território” que, ao seu 

entendimento, são classificados em elementos de ordem material, sendo o poder político o 

elemento de ordem formal. Del Vecchio (1957), por sua vez, apresenta como elementos do 

Estado o povo, o território e o vínculo jurídico, que significa o vínculo resultante da 

acomodação dos diversos interesses (étnicos, jurídicos, políticos), desenvolvidos, com ou sem 

harmonia. A compreensão desse vínculo de que fala Del Vecchio (1957) está melhor 

explicitada no pensamento de Menezes (1964, p.115-116): 

Porém já vimos que não é uma simples aglomeração que denota a existência do 

Estado. Há uma unidade nessa constituição. Há não só aglutinação entre elementos 

sociais, mas ainda assimilação funcional. A cooperação dos indivíduos em virtude 

de fins comuns, que a todos interessam, com a formação dos sentimentos sociais, 

aspirações coletivas, dão certa uniformidade ao pensar, sentir e agir de determinada 

comunhão, o que vem a ser a subestrutura psíquica, se assim, no podemos exprimir, 

das instituições sociais e jurídicas, reguladas em sistema de normas disciplinadoras 

da conduta individual das unidades componentes.  O Estado vai resultar, 

complexamente, dessa síntese de processos.  

Aliás, no mesmo sentido se manifesta Groppalli54 (1953, p.125): 

Procuraremos agora examinar separadamente, aqueles elementos que, segundo nós, 

são constitutivos do Estado, isto é, o povo, o território, o poder de império e a 

finalidade, em função dos quais êle aparece como uma forma particular da sociedade 

humana, como coletividade de indivíduos organizada em uma parte da superfície 

terrestre sob o comando de um poder originário e soberano, para um fim comum de 

defesa, bem-estar e elevação. 

Tais arrazoados demonstram como esses elementos essenciais estão 

interrelacionados. Com efeito, qual seria o sentido do Estado sem o elemento humano? Ou, 

onde seria exercido todo esse poder e qual seria o sentido dessa força?. 

De acordo com Dallari (2001), coube a Jellinek a construção da noção jurídica de 

povo a partir de aspectos subjetivo e objetivo, amparado no pensamento de Rousseau que 

divisou claramente o cidadão como titular de interesse particular e povo como representante 

do conjunto de cidadãos que compõem a sociedade. Na primeira perspectiva (subjetiva)  

figura como sujeito de direitos por intermédio do Poder Público exercido pelo Estado. Na 

segunda (objetiva) como sujeito de deveres, sendo nesse caso objeto da atividade estatal. A 

atualidade da construção sobressai por si mesma, pelo fato de identificar a indispensabilidade 
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 Não obstante reconheça que Duguit teve acuidade para reconhecer os elementos constitutivos do Estado 

segundo a teoria política, Bonavides (2013, p.70) ressalva uma objeção quanto à sua (dele)  ideia no sentido de 

que o poder “implica sempre a dominação dos mais fracos pelos mais fortes” 
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  Groppali (1953) também esclarece que, até o século XIX, não se considerava o território como elemento do 

Estado e aponta o jurista italiano Donato Donati como defensor dessa tese no século XX. 



  

  

 

 

do elemento humano para a existência do Estado na relação simbiótica de direito e dever com 

o cidadão. Da mesma forma em relação ao povo, destinatário de suas ações. 

A população corresponde ao quantitativo de pessoas que habitam o Estado, 

esclarecendo Bonavides (2013) que população é conceito demográfico e estatístico que não se 

confunde com a noção de povo, que sugere o vínculo de nacionalidade ou cidadania (acepção 

jurídica). Acrescenta, ainda, que o conceito de povo pode ser percebido ainda na acepção 

política e sociológica. Na primeira acepção em razão de sua capacidade decisória sobre os 

assuntos do Estado e na segunda há uma equivalência com o conceito de nação55.  Nessa 

mesma perspectiva compreende Azambuja (1966, p.24): 

Nação é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos 

interesses comuns e, principalmente, por ideais e aspirações comuns. Povo é uma 

entidade jurídica; nação é uma entidade moral no sentido rigoroso da palavra. Nação 

é muita coisa mais do que povo, é uma comunidade de consciências, unidas por um 

sentimento complexo, indefinível e poderosíssimo: o patriotismo. 

Ainda em torno do elemento povo, Zippelius (1997) aborda a nacionalidade, as 

minorias nacionais e o regionalismo, considerando a experiência e aspirações de grupos 

étnicos da Europa ocidental. Ao seu entendimento, a questão do regionalismo moderno é mais 

que a efetiva preservação das características culturais e étnicas de uma região. Configura, 

igualmente, descentralização e garantia jurídica de autonomia, relacionando-se a exigência de 

desenvolvimento econômico com a preservação das características e atavismos da região.  

Considerando-se o contexto regional do Nordeste brasileiro ou o contexto regional do sertão 

cearense verifica-se que a criação dos polos regionais de incremento ao desenvolvimento está, 

via de regra, divorciada do contexto regional e da realidade hídrica da região56,ensejando 

conflitos na gestão das águas e perpetuando desigualdades.  

O segundo elemento constitutivo do Estado é o território. Ou seja, sua base 

geográfica que, segundo Menezes (1964, p115), “é um elemento de força”. Com esse 

entendimento se manifesta Azambuja57 (1966, p.43): 
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  Burdeau (2005, p. 17): “A nação significa continuar a ser o que se foi e, em consequência, assegurar, através 

da interdependência material, a coesão social pela fé numa recordação em comum; é uma possibilidade de 

sobrevivência pela qual o homem corrige a fugacidade de seu destino pessoal”.  
56

 De acordo com o Programa de Ação Estadual de Combate á desertificação e mitigação dos efeitos da seca – 

PAE – CE (2010), a ocupação dos sertões cearenses, no século XVIII, com a pecuária decaiu em razão da 

degradação das pastagens, fato reconhecido desde 1860 no relatório da Comissão científica. 
57

 Azambuja (1966) observa que na antiguidade clássica (Hipócrates, Aristóteles e Platão) e no florescimento das 

Ciências Sociais (Ratzel, Le Play), mais precisamente a Geografia Humana e Antropogeografia, fazia-se 

correlações entre o meio físico e a sociedade, isto é, as influências do meio físico e as variações climáticas 

corresponderiam aos graus de civilização dos grupos sociais. 



  

  

 

 

O segundo elemento essencial à existência do estado é o território, a base física, a 

porção do globo por êle ocupada, que serve de limite à sua jurisdição e lhe fornece 

recursos materiais. O território é o país propriamente dito, e portanto país não se 

confunde com povo nem nação, e não é sinônimo de Estado, do qual constitui 

apenas um elemento. Sem território não pode haver Estado. 

Bonavides (2013) esclarece que o acolhimento da ideia de o território ser 

elemento essencial ao Estado está amparado nas doutrinas que determinam a natureza jurídica 

do território, que são: teoria do território-patrimônio (o território tomado como objeto e 

propriedade do Estado na acepção patrimonial privada); do território-objeto (o território 

tomado como coisa na acepção de dominium, direito público); do território–espaço (extensão 

espacial do Estado no território, na acepção de imperium); e do território-competência 

(soberania territorial). Aliás, Zippelius (1997, p. 111) considera que o elemento território 

somente se impôs quando aclarada essa distinção entre dominium e imperium, sendo 

reconhecido como o “palco do domínio estatal”, ou seja, o espaço estatal de validade e 

referência de suas normas. 

Daí, Dallari (2012, p.90) afirmar ter sido fundamental a delimitação desse espaço 

físico, onde se reconhece o exercício do poder de um único Estado, protegido pelo “princípio da 

impenetrabilidade, que significa reconhecer ao Estado o monopólio de ocupação de 

determinado espaço, sendo impossível que convivam duas ou mais soberanias no mesmo lugar, 

ao mesmo tempo”. Acrescenta, também, que o exercício da soberania sobre o território resulta 

em estabilidade jurídica e eficácia do poder, por isso a compreensão desse elemento somente 

aconteceu com o Estado Moderno. No mesmo sentido se expressa Burdeau (1949, p.73): 

Le territoire, qui apparaît comme une des principales conditions d’existence de 

l’Etat, est d’une importance capitale dans l’oeuvre politique du Povoir. Et il 

conserve ce caractere quelle que soit la forme du Povoir, que celui-ci soit 

institutionnalisé dans l’institution étatique ou qu’il ne soit encore que l’autorité 

toute subjetive de quelques personnalités dirigeantes. 

Raffestin, por sua vez, informa (1993, p.13) que Ratzel
58

 foi um dos precursores 

em identificar a influência das representações geográficas na evolução do Estado Moderno. 

Diz ele, Raffestin (1993, p.13), que Ratzel, através da Geografia Política da qual era fundador, 

já percebia uma estreita ligação entre o solo e o Estado. “Para Ratzel, o elemento fundador, 

formador do Estado, foi o enraizamento no solo de comunidades que exploraram as 

potencialidades territoriais”.  
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Châtelet & Pisier-Kouchener (1983,p. 318) registra que Ratzel era geógrafo, dominando a Geografia Física e 

Descritiva, bem como cartógrafo, e defendia a ideia de que “cada povo digno desse nome tem o direito – inscrito 

na superfície terrestre – à exploração dos territórios correspondentes a seu espaço vital.” 



  

  

 

 

De fato, o destaque ao território como elemento do Estado é reiteradamente 

enaltecido por Ratzel (1990, p.73), como se vê adiante: 

Que o território seja necessário à existência do Estado é coisa óbvia. Exatamente 

porque não é possível conceber um Estado sem território e sem fronteiras é que vem 

se desenvolvendo rapidamente a geografia política; e embora mesmo a ciência 

política tenha frequentemente ignorado as relações de espaço e a posição geográfica, 

uma teoria de Estado que fizesse abstração do território não poderia jamais, contudo, 

ter qualquer fundamento seguro. 

As observações de Raffestin (1993) sobre território realçam além dessa 

informação sobre a proximidade entre Ciência Política e Geografia Política. Há, na verdade, 

uma percepção do território como elemento do Estado pela Geografia com o olhar 

predominantemente geográfico sobre o território. Nessa perspectiva há clara distinção entre 

espaço e território, pois o primeiro precede ao segundo, que se forma como resultado das 

ações e/ou relações entre os homens ou destes com os recursos naturais. Assim, na 

perspectiva geográfica, a apropriação do espaço é uma territorialização que enseja a criação 

de regras e normas. Diz o geógrafo suíço Raffestin (1993, p.145): “A cartografia moderna 

apareceu na Renascença. Seguiu, portanto de perto o nascimento do Estado moderno. Muito 

rápido, se tornou um instrumento de poder e do ‘Poder’”. 

Haesbart e Limonad (2007), embora discordem de Raffestin na compreensão da 

territorialização do espaço geográfico, pois compreendem que este prioriza a apropriação do 

espaço com viés político/social enquanto eles valoram a apropriação do espaço com viés 

jurídico-político/cultural/econômico, aquiescem sobre a importância do território na 

construção do Estado. Dizem eles (2007, p.48) 

Temos, assim, no processo de construção dos Estados contemporâneos uma mescla 

de distintas identidades culturais e territoriais, que antes conformavam distintas 

territorialidades (variadas formas de apropriação de uma parcela do espaço por 

distintos grupos sociais). Neste processo de construção dos Estados nacionais temos 

a relação cada vez mais forte entre o Estado territorial e o Estado-nação. O Estado e 

seu território tendendo a promover uma única identidade, construída, vale ressaltar 

mais uma vez, através do processo de construção de uma identidade nacional, seja 

do ponto de vista cultural – em termos da partilha de uma cultura (língua, religião...) 

- que leva à asfixia de traços culturais e tradições minoritários, seja do ponto de vista 

da organização social como um todo. (HAESBART; LIMONAD, 2007, p.48) 

O pensamento dos autores também se afina na ideia de que, na atualidade, a 

construção do território está amparada em pilares político-administrativos bem definidos pelo 

Estado, cuja unidade é construída após longos conflitos, que findam por subordinar ou 

subjugar autonomias locais. Daí, ressaltar Raffestin (1993), a importância de a Geografia 



  

  

 

 

Política acompanhar as constantes mudanças do cotidiano e as relações de poder que se 

instalam e modificam nos espaços territorializados no curso dos anos.  

Pensamento assemelhado, na perspectiva da Ciência Política, é explanado por 

Burdeau (2005), quando lembra a importância do território como elemento do Estado, 

referindo-se ao fato de que ela não se limita a configurá-lo, como se já tivesse cumprido ou 

encerrado seu compromisso histórico. Essa relevância distinguida persiste ante a necessidade 

cotidiana de o Estado zelar pelo aprimoramento das relações entre os indivíduos e seu 

território. Exemplifica essa necessidade com a política de planejamento territorial, cuja 

medida ou decisão a ser tomada pelo Estado deve ser no interesse de todos, em equilíbrio 

entre os interesses econômicos, a massa humana espiritual e o ambiente.  

O terceiro elemento do Estado é o Poder, a Soberania, cujo conceito, segundo 

Groppali (1953, p. 143), “constitui um dos fundamentos de toda a sistematização do direito 

público moderno”. Segundo Dallari (2012)59, desde o século XVI tem-se a definição teórica e 

a afirmação desse conceito, observando que a ausência de compreensão sobre a Soberania até 

então foi devidamente esclarecida por Jellinek. Para ele, o fato deveu-se ao contexto histórico 

desses períodos, pois tanto na Antiguidade como na Idade Média, inexistia oposição de outros 

poderes, ou interesses a serem contrastados com o poder do  Estado. 

Acrescenta, ainda, Dallari (2012), em consonância com os demais doutrinadores e 

estudiosos, que a Soberania apresenta as seguintes características: unidade (existe uma única 

soberania em cada Estado); indivisibilidade (em decorrência da unidade e pela linearidade em 

todo o Estado), inalienabilidade (é intrínseca e essencial ao Estado, relacionada à própria 

existência do Estado) e imprescritibilidade (existência permanente, sem data da validade). E 

conclui afirmando que ainda hoje a soberania é percebida como sinônimo de independência 

externa (igualdade jurídica e respeito recíproco entre os Estados), e como expressão do mais 

alto poder jurídico internamente. Neste caso, é evidente que o poder de decisão em último 

grau, em seu território, cabe ao Estado. 

Azambuja (1966, p. 93) considera que a Soberania é uma qualidade do poder 

estatal e que o poder do Estado é soberano, “uma qualidade do poder que só o Estado possui e 
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  De acordo com Dallari (2012), a primeira obra teórica a abordar o conceito de soberania foi Les Six Livres de la 

République, de Jean Bodin, considerando-a um poder absoluto e perpétuo. A segunda foi O Contrato Social, de 

Rousseau, que reconhece o povo como titular da Soberania, além de caracterizá-la como inalienável e indivisível. 



  

  

 

 

só ele deve possuir”. Como tal apresenta três elementos: a força, a beneficência (emprego da 

força voltada ao bem comum) e a competência. 

Para Bonavides (2013), a Soberania é da essência da entidade estatal, refletindo 

sua superioridade e supremacia sobre os demais poderes e interesses no Estado e do Estado. 

Na primeira hipótese no âmbito interno. Na segunda, perante a comunidade internacional. Diz 

o jurista cearense: 

Com a expressão soberania do Estado busca-se sobretudo assinalar a preeminência 

do grupo político – o Estado, seu ascendente hierárquico – sobre os demais grupos 

sociais internos ou externos com os quais se defronta e afirma a cada passo, e que 

são do ponto de vista interno comunidades humanas como a igreja, a escola, a 

família, etc., e do ponto de vista externo a comunidade internacional. 

(BONAVIDES, 2013, p.137). 

No mesmo sentido se manifesta Bobbio (2004, p. 95): 

Do ponto de vista de uma definição formal e instrumental, condição necessária e 

suficiente para que exista um Estado é que sobre um determinado território se tenha 

formado um poder em condição de tomar decisões e emanar os comandos 

correspondentes, vinculatórios para todos aqueles que vivem naquele território e 

efetivamente cumpridos pela grande maioria dos destinatários na maior parte dos 

casos em que a obediência é requisitada. 

Ainda sobre a soberania, enquanto Bobbio (2004) considera Hobbes o grande teórico 

em torno da ideia política do poder, o poder por excelência que controla os demais como o social 

e o econômico, Burdeau (2005) compreende que a institucionalização do poder, que viabilizou o 

nascimento do Estado Moderno, teve o grande contributo da laicização da função política e da 

ampliação geográfica dos territórios. Isto porque, o poder advindo do reino de Deus perdeu o 

estigma da sacralidade frente as inúmeras tarefas políticas que naturalmente se distanciavam da 

Igreja. Além disso, a ampliação dos territórios ia reduzindo o contato pessoal próximo entre 

governante e governados favorecendo a reflexão sobre o Poder e promovendo a substituição da 

“investidura divina pela consagração jurídica” (BURDEAU, 2005, p.52): 

Não é por ser incorporado ao Estado que o Poder deixa de ser a energia da idéia de 

direito que ele encarna. Perde somente sua figura carnal ao distinguir-se das 

personalidades que o exercem. Mas sua força subsiste sob a forma mais refinada que 

é a tensão da idéia rumo à sua realização. Essa força que é a do Poder 

institucionalizado é o poder estatal. É no Estado que ele tem sua sede, sendo nele 

que os governantes, habilitados pela constituição para exercê-lo, vêm retirar a 

autoridade jurídica de suas decisões. (BURDEAU, 2005, p.52). 

Ou seja, para Burdeau (2005), é a ideia de direito que confere esse dinamismo e 

força ao Poder do Estado e por isso somente este, o Estado, pode ser seu titular. Na verdade, 

para ele, essa “ideia” guarda em si o poder, denominando de “ato de institucionalização” o 

momento em que o poder se incorpora ao Estado. Por isso considera a Soberania uma 



  

  

 

 

qualidade política do Estado, distinguindo-a do Poder do Estado, que está relacionado à ideia 

de direito, instituída no próprio Estado. 

No contexto contemporâneo a percepção de soberania do Estado se observa a 

partir de seu alinhamento aos interesses da coletividade, bem como sua conciliação com os 

legítimos interesses de proteção à cidadania, nesta incluída o respeito ao meio ambiente 

segundo seus variados aspectos60. Nesse sentido, que a soberania seja revigorada internamente 

em resguardo ao legítimo interesse público, sobretudo quando se der o conflito com os 

interesses privados e, externamente, através de manifestações explícitas em defesa do cidadão 

brasileiro e sua “brasilidade”, se manifesta Pompeu (2012, p.133): 

A soberania do Estado, resultado da vontade popular e da nacionalidade, efetiva-se 

no território nacional ao garantir prioridade ao interesse público diante de conflito 

com o interesse privado; revigora-se ao implementar políticas governamentais que 

viabilizem um patamar mínimo de igualdade. Fora do seu território, a soberania do 

Estado se torna aparente quando, por meio de posições explícitas na ordem 

internacional, opta por preservar a cultura e a defesa do brasileiro diante da pressão 

dos mercados e do processo de mundialização. 

Como se observa das abordagens doutrinárias enfocando a sociedade e o Estado e 

considerando as diversas proposições em torno dos dois temas, a partir da Idade Moderna aos 

dias atuais, verifica-se que a “ideia” de Estado, como observa Burdeau (2005), se renova e 

(re)dimensiona a partir do pensamento filosófico clássico, ensejando novos olhares 

filosóficos, e das manifestações da sociedade civil. Tais cobranças, a cada tempo e lugar, vêm 

exigir que o Estado e suas instituições cumpram os respectivos papéis institucionais que lhe 

são demandados segundo o amadurecimento histórico da sociedade civil. 

2.5 Estado Unitário e Estado Federal 

A propósito da estrutura formal dos Estados oportuno observar o esclarecimento 

de Pontes Filho (2001, p.137-138): 

Assim, quando há um centro único de poder, distendido por todo o território, 

abrangendo todas as pessoas e bens, ou seja, todas as coletividades regionais e 

locais, tem-se que aí existe um Estado Unitário. Essa centralização não será apenas 

administrativa, mas política, a indicar a existência de um só centro emanador de 

normas, ao qual todas as competências, mormente legislativas, são outorgadas.  

Ao reverso, o Estado Federal pressupõe exatamente essa descentralização política, é 

dizer importa a existência de não apenas um, mas de, pelo menos, dois centros 

produtores de normas jurídicas (ou de, pelo menos, duas organizações governativas, 

cada qual gozando de autonomia em relação à outra). É perfeitamente possível, aliás, 

que convivam três ou mais pessoas federadas, como no caso brasileiro.  
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  A doutrina do Direito Ambiental compreende o meio ambiente em quatro aspectos específicos que se inter-

relacionam: o natural, referente ao espaço natural, à natureza; o artificial, referente aos espaços construídos, 

espaços urbanos; o cultural, referente à cultura referente às manifestações culturais, material ou imaterial, e o 

laboral, referente ao ambiente de trabalho. 



  

  

 

 

Ainda em torno do tema, informa Bonavides (2013, p. 160; 196): 

Das formas de Estado, a forma unitária é a mais simples, a mais lógica, a mais 

homogênea. A ordem jurídica, a ordem política e a ordem administrativa se acham 

aí conjugadas em perfeita unidade orgânica, referidas a um só povo, um só território, 

um só titular do poder político de império. 

No Estado unitário, o poder constituinte e poder constituído se exprimem por meio de 

instituições que representam sólido conjunto, bloco único, como se respondessem já 

nessa imagem à concretização daquele princípio de homogeneização das antigas 

coletividades sociais governantes, a cuja sombra nasceu e prosperou o Estado moderno, 

desde que este pôde com boa forma suceder à dispersão dos ordenamentos medievos. 

...................................................................................................................................... 
Há Estado federal quando um poder constituinte, plenamente soberano, dispõe na 

constituição federal os lineamentos básicos da organização federal, traça ali o raio de 

competência do Estado federal, dá forma às suas instituições e estatui órgãos 

legislativos com ampla competência para elaborar regras jurídicas de amplitude 

nacional, cujos destinatários diretos e imediatos não são os Estados-membros, mas 

as pessoas que vivem nestes, cidadãos sujeitos à observância tanto das leis 

específicas dos Estados-membros a que pertencem, como da legislação federal. 

Com efeito, os Estados unitários se caracterizam pela concentração do poder e 

centralização administrativa, sem espaços de participação das unidades regionais ou locais e 

nesse modelo bem se enquadra a Constituição do Império de 1824, “moderadamente liberal”, 

segundo Losano (2007). Referida constituição teve alterações em 183461 para viabilizar a uma 

modesta descentralização através das Assembleias Provinciais, sob o controle vigilante do 

poder central ou do poder moderador, privativo do Imperador62, mas ainda assim o Estado 

brasileiro de então  se caracterizava como Estado unitário. 

Questão contemporânea interessante em torno dessa centralização política e 

administrativa no Estado unitário se observa na necessidade de reconhecimento das etnias e a 

diversidade cultural dos diversos segmentos que compõem a sociedade em países unitários 

sul-americanos, como observam Castillo e Carou (2002, p.58): 

Por tanto, en un hecho de trascendental importancia para el mundo contemporáneo el 

Estado unitario, al menos en el orden jurídico-formal, parece reformarse lo mismo 

que el republicanismo liberal. Con el reconocimiento de la diversidad étnica y el 

carácter multicultural de las sociedades latinoamericanas se quebró el proyecto de las 

élites políticas que por más de siglo y medio buscó la construcción de naciones 

mestizas mediante las estrategias del exterminio o la asimilación del indígena. 
La quiebra del Estado unitario y el reconocimiento de la plurietnicidad y la 

multiculturalidad están asociados con varios factores. La reinvención de la identidade 

y la emergencia de nuevos movimientos étnicos que han instrumentalizado laetnicidad 

han sido elementos centrales. Sin embargo, la movilización de los actores étnicos no 
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 Lei de 16 de agosto de 1834 Faz algumas alterações e adições à Constituição Política do Império, nos termos 

da lei de 12 de outubro de 1832. “Art. 1º O direito, reconhecido e garantido pelo art. 71 da Constituição, será 

exercido pelas Câmaras dos Distritos e pelas Assembleias, que, substituindo os Conselhos Gerais, se 

estabelecerão em todas as províncias, com o título de: Assembleias Legislativas Provinciais”. 
62

 “Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegada privativamente ao 

Imperador, como chefe supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a 

manutenção da Independência, equilíbrio e harmonizados mais poderes políticos”. 



  

  

 

 

ha sido el único factor. La crisis de legitimidad del Estado, la crisis fiscal, las políticas 

de ajuste estructural y más recientemente la aplicación de políticas de corte neoliberal 

están asociados con esta transformación. 

O destaque dos autores é relevante pelo fato de a moldura formal de centralização 

do Estado unitário, nivelador e indiferenciado, como lembra Zippelius (1997), normalmente 

não viabilizar esses espaços de interlocução entre o poder central e o acolhimento de 

manifestações de comunidades étnica-culturais, como está se processando na Colômbia e 

Equador. Ou seja, uma “revalorização das minorias” nas decisões da comunidade, segundo 

Zippelius (1997), em decorrência de suas particularidades, como são as comunidades 

indígenas que compõem o mosaico multicultural nesses países.  

Em relação ao Estado brasileiro, é importante registrar o fato de ele ser uma 

federação, desde o primeiro momento republicano, caracterizando-se pela descentralização do 

poder político, bem como do poder administrativo, em todo o território e que, conforme 

lembra Bonavides (2000), vem construindo um modelo de país constitucional desde então. Ao 

tempo do Império, como registrado anteriormente, caracterizava-se como Estado unitário, 

com perfil eminentemente centralizador do poder sobre seu território. Tem-se, pois, as duas 

estruturas formais de Estados já vivenciadas no Brasil, unitária e federal.  

Conforme destaca Bonavides (2013, p193), a definição de Estado federal de 

Jellinek identifica-lhe os principais traços jurídicos: “Estado soberano, formado por uma 

pluralidade de Estados, no qual o poder do Estado emana dos Estados–membros, ligados 

numa unidade estatal”. Acrescenta o autor: 

No Estado federal deparam-se vários Estados que se associam com vistas a uma 

integração harmônica de seus destinos. Não possuem esses Estados soberania 

externa e do ponto de vista da soberania interna se acham em parte sujeitos a um 

poder único, que é o poder federal, e em parte conservam sua independência, 

movendo-se livremente na esfera da competência constitucional que lhes for 

atribuída para efeito de auto-organização. (BONAVIDES, 2013, p.195). 

Em razão dessa estrutura Zippelius (1997) destaca-lhe alguns aspectos vantajosos: 

equilíbrio e controle mútuo, o primeiro em razão da divisão de atribuições e competências e o 

segundo porque o poder no exercício dessas competências emana do próprio Estado; 

flexibilidade e aproximação dos assuntos, porque a descentralização aproxima a unidade 

administrativa, no caso o ente federado, das questões regionais, cujas soluções, em face dessa 

aproximação, podem ser adaptadas; possibilidade de “campos de ensaio” em espaços 

limitados com possibilidade de serem replicados em outros espaços ou na totalidade do 



  

  

 

 

território. O autor registra como desvantagem os conflitos de interesses entre as unidades 

federadas bem como os conflitos político-partidários.  

Na verdade, as vantagens enumeradas por Zippelius (1997) estão amparadas (ou 

desamparadas) na coluna dorsal do sistema federativo que é a repartição de competências 

constitucionais63 que, conforme seja estabelecida no texto constitucional promoverá convivência 

harmoniosa entre os entes federados e valorização da democracia participativa, como lembra Farias 

(1999), ao examinar o histórico da repartição constitucional de competência brasileira.  

Ainda em torno do tema, é curioso observar que essas abordagens de Zippelius 

(1997), sobre a singularidade dos conflitos existentes no contexto político-partidário do 

Estado federal, são reiteradas por Souza (2005). Este, Souza (2005), ao analisar o federalismo 

brasileiro instituído com a Constituição de 1988, considera os sistemas e práticas políticas, 

bem como as estruturas do poder econômico, as reais forças do sistema federativo, cuja 

composição politico-constitucional tem especificidades próprias em cada País. Considera 

relevante, no estado federal, a estruturação do sistema de transferência de recursos 

intergovernamental, sob pena de inviabilizar as autonomias previstas no texto constitucional.  

Quer dizer, segundo Souza (2005), há de ter, no sistema federal do Estado não só 

a estrutura constitucional delimitando as linhas de repartição de competências entre os entes 

federados. É igualmente importante que essa repartição esteja bem alinhada à política de 

“equalização fiscal’, que viabilize a concretização dessas competências constitucionais e que, 

de fato, ocorra a cooperação entre os entes da federação, como previsto no parágrafo único do 

art. 2364 da Constituição de 1988, com prejuízo, em caso contrário, de o Estado federal 

brasileiro não enfrentar as questões relacionadas às desigualdades regionais. 
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  Souza (2005) considera duas dimensões: o desenho constitucional e a divisão territorial do poder governamental.  
64

  “Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional”. 
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3 AMBIENTE INSTITUCIONAL BRASILEIRO 

Nesta segunda parte aborda-se o Estado brasileiro a partir da independência de 

Portugal, seguida da promulgação da Constituição do Império de 1824, marco institucional 

inicial do Brasil, aliás, um marco jurídico-histórico de grande relevância para a consolidação 

do País, como lembra Otaciano Nogueira1 (2001). Será igualmente examinado o período 

republicano. Nos dois momentos será observado o disciplinamento das águas, secas e 

estiagens nas Constituições brasileiras desde o Império até hoje. Aborda, também, o regime 

legal das águas/recursos hídricos no ente federado, Estado do Ceará.  

O objetivo é demonstrar que, sendo o Estado o protagonista da organização e do 

disciplinamento em seu espaço territorial e geográfico (concepção da Geografia), é de sua 

competência zelar pelas instituições públicas, os cursos d’água e também pela implementação 

de políticas que viabilizem o desenvolvimento socioambiental de suas regiões geográficas, 

dentre elas o semiárido. 

3.1 O ambiente institucional brasileiro  

O ambiente institucional deve ser compreendido de forma abrangente, envolvendo 

o sistema legal, as tradições, costumes e valores culturais, o sistema político, as 

regulamentações, a política macroeconômica e as políticas setoriais governamentais. Segundo 

Pitombeira (2012, p.307-308): “a compreensão desse ambiente institucional deve considerar 

com maior relevância o papel do Estado, posto que é a partir de seu perfil e sua estrutura 

jurídica que ocorre toda regência do sistema legal de determinado País e de suas políticas 

macro e setoriais”. 

Com efeito, essa perspectiva institucional permite que a análise da vida política de 

um Estado seja feita a partir das Constituições de cada período histórico, haja vista que as 

proposições constitucionais, via de regra, tomam inspiração nas ideias dominantes de sua 

época e objetivam apresentar visões abrangentes sobre os problemas reais que devem ser 

enfrentados naquele País.  

Assim, tem-se a imprescindibilidade do Estado compondo o ambiente 

institucional. Não só para dispor sobre o exercício do Poder, os institutos democráticos, 

                                                 
1
 Otaciano Nogueira (2001, p.15): “É claro que não temos que levar em conta que não é só sob o aspecto da 

durabilidade que as Constituições provam, objetivamente, a sua eficiência. O próprio conceito filosófico e 

doutrinário que inspira cada texto constitucional costuma emprestar-lhe esse sentido de permanência, na 

medida em que o concebe como um documento jurídico adaptado às condições econômicas e sociais do meio a 

que se destina, permitindo, em vez de travar e impedir as mudanças necessárias, acelerar a evolução de toda a 

sociedade política. No caso da Carta de 1824, este foi um requisito essencial de sua concepção”. 



  

  

 

 

princípios, direitos e deveres em busca da justiça social. Do mesmo modo para a promoção de 

políticas públicas destinadas ao bem-estar da sociedade e da harmonização de uma sociedade 

pluralista, como, aliás, lembra Zippelius (1997, p.599): 

Faz parte da concepção básica de democracia que todos os possíveis interesses e 

opiniões tenham uma oportunidade de competirem entre eles, e que procurem 

adquirir influência sobre a acção estatal. Desta forma, a democracia surge, ao 

mesmo tempo, como Estado pluralista que dá expressão a uma pluralidade de 

interesses e opiniões enquanto elementos constitutivos do processo político. Deve 

tentar encontrar-se um compromisso entre os interesses e as opiniões conflitantes 

existentes na sociedade. 

No mesmo sentido se expressa Carlos (2011) ante a preocupação em torno das 

implicações decorrentes do engajamento institucional dos movimentos sociais emergentes da 

transição entre o regime autoritário, o processo de redemocratização do país e as instituições 

participativas inauguradas com o novo regime constitucional. Daí sua conclusão no sentido de 

que referido engajamento nas instituições participativas promoveu ressignificação na 

concepção da relação Sociedade-Estado, com respeito institucional, acesso aos órgãos 

públicos e interações passíveis de viabilizar o atendimento à demandas históricas. 

3.2 O disciplinamento sobre água, secas e estiagens nas constituições brasileiras e 

legislação infraconstitucional 

A Constituição do Império foi outorgada pelo Imperador Dom Pedro I após a 

dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. Ou seja, suas proposições foram impostas 

pelo Imperador, instituindo um Estado unitário2. Todavia, não obstante esse fato, a 

Constituição de 25 de março de 1824, instituiu uma monarquia constitucional no Brasil, com 

a separação dos Poderes do Estado e clara definição sobre as garantias dos direitos políticos e 

civis dos cidadãos brasileiros3. Também previu como uma dessas garantias os socorros 

públicos, com previsão orçamentária anual e possibilidade de suplementação4 ou, nos casos 

emergenciais, a possibilidade de abrir crédito extraordinário5, caso houvesse necessidade e 

inexistisse a respectiva previsão.  

                                                 
2
 Na constituição de 1824 as províncias tinham um presidente nomeado pelo Imperador que poderia removê-lo a 

qualquer tempo se entendesse ser conveniente ao Estado (art. 165), cujas atribuições, competência e autoridade 

eram estabelecidas em lei (art. 166), e nas cidades e vilas havia as Câmaras, a quem competia o governo 

econômico e municipal dessas cidades e vilas (art. 167). 
3
 Segundo Bonavides (2000), a enunciação dos direitos, bem como de deveres, no Título 8º, é um dos marcos de 

originalidade da Constituição de 1824. 
4
 Decreto nº 3.065, de 1º de Abril de 1863, “Abre um crédito suplementar de 200:000$000 para occorrer às 

despezas da verba-Socorros Publicos-do exercício de 1862-1863”. 
5
 Lei nº 589, de 9 de Setembro de 1850, Abre ao Governo hum credito supplementar e extraordinário de Rs. 

1.797.203$449 para as despezas do exercício de 1848 – 1849, e de Rs. 732.202$538 para as despezas do de 1849 

- 1850. § 1º O Governo não poderá applicar as consignações de humas a outras rubricas da Lei do Orçamento, 



  

  

 

 

Dez anos depois, o Ato Adicional de 1834, que promoveu alterações à 

mencionada Constituição Imperial através da Lei Nº 16, de 12 de agosto, instituiu as 

Assembleias Legislativas Provinciais em substituição aos Conselhos Gerais das Províncias 

(arts. 72 e 73), cujos membros eram invioláveis pelas opiniões emitidas no exercício das 

funções (art. 21). Dentre outras atribuições referida lei também atribuiu às Assembleias 

competência para legislarem sobre casas de socorros públicos (art. 10, § 10)6, 

descentralizando o poder de deliberações em torno de questões emergenciais regionais, e 

sobre navegação no interior da província (art. 10, § 8º).  

A Constituição de 1824 não abordou a temática da água7 mas assegurou plenitude 

ao direito de propriedade8, implicando a dominialidade das águas subterrâneas ao proprietário 

do solo, uma vez que estava implícito seu direito sobre o respectivo subsolo. Em 1828, deu-se 

a edição de uma lei em 1º de outubro dispondo sobre as atribuições das câmaras municipais, 

dentre elas deliberarem sobre aquedutos, chafarizes, poços e tanques (art. 66, § 1º). A par 

disso, em 1890, foi promulgado o Código Penal (antes da Constituição de 1891), com 

previsão de crime para a poluição de água potável de uso comum ou particular9. 

Observa-se na Figura 1, Mapa do Brasil de 1878, que por ocasião da proclamação 

do independência do Brasil, de Portugal, e posterior outorga da Constituição do Império de 

1824, referido documento já declarava o território do Estado brasileiro, embora unitário, 

muito assemelhado ao território atual.  

                                                                                                                                                         
nem a serviço não designado nella, ficando revogado o Artigo quarenta e três da Lei número cincoenta e oito de 

oito de Outubro de mil oitocentos e trinta e três.  § 2º Quando as quantias votadas nas ditas rubricas não bastarem 

para as despezas a que são destinadas, e houver urgente necessidade de satisfazê-las, não estando reunido o 

Corpo Legislativo, poderá o Governo autorisa-las, abrindo para esse fim Créditos supplementares, sendo, porém 

a necessidade da despeza deliberada em Conselho de Ministros, e esta autorisada por Decreto referendado pelo 

Ministro a cuja Repartição pertencer, e publicado na Folha Official. § 3º Nas mesmas circunstancias, e com as 

mesmas formalidades poderá o Governo abrir Créditos extraordinários para occorrer a serviços urgentes, e 

extraordinários, não comprehendidos na Lei do Orçamento, por não poderem ser previstos por Ella”.  
6
 Referida lei também autorizava às Assembleias das Províncias a legislarem sobre navegação no interior da 

respectiva província.  
7
 Historicamente, antes da Constituição do Império, destacam-se os direitos reais sobre os rios navegáveis e os 

que se fizerem navegáveis, no termos do § 8º do Título XXVI, Livro II das Ordenações Filipinas e o Alvará de 

27 de novembro de 1804, expressamente aplicado no Brasil através do Alvará de 04 de março de 1819, que 

condicionava o uso das águas a uma concessão real, salvo os casos já existentes de derivação das águas dos rios 

para agricultura ou atividade canavieira.  
8
“Art. 179, inciso XXII. É garantido o Direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público 

legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indemnizado do 

valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta única excepção, e dará as regras para se determinar a 

indemnisação”. 
9
  “Art. 162. Corromper, ou conspurcar, a água potável de uso comum ou particular, tornando-a impossível de 

beber ou nociva à saúde. Pena de prisão cellular por um a três anos”. 



  

  

 

 

 

Figura 1 – Mapa do Brasil de 1878 

 

Fonte: Silva (2014) 
 

A Proclamação da República inaugurou novo regime institucional10 com a 

promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil aos 24 de fevereiro 

de 1891, sendo instituído o sistema federativo11 no Brasil. Referido documento constitucional 

registra a competência do Congresso para legislar sobre rios que banhassem mais de um 

estado, ou se estendessem a territórios estrangeiros12 e a competência legislativa comum da 

                                                 
10

 Para Bonavides (2000), além do aspecto formal que moldurou as constituições seguintes, 1934 e 1937, 

perdurando por mais de trinta anos, a constituição de 1891 inaugurou o sistema federativo e o presidencialismo 

no Brasil. 
11

 “Art. 1º A Nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa 

proclamada a 15 de novembro de 1888, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas 

províncias, em Estados Unidos do Brasil.  Art. 2º Cada uma das antigas províncias formará um Estado, e o 

antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der 

a execução ao disposto no artigo seguinte”. 
12

 “Art. 34, § 6º. Legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, ou se estendam a 

territórios estrangeiros”. 



  

  

 

 

União e dos Estados para legislarem sobre navegação interior13. Não abordava diretamente a 

temática das secas e estiagens, mas incumbia à União prestar socorros ao Estado que, em caso 

de calamidade pública, os solicitasse14. 

Nesse regime constitucional republicano um dos primeiros documentos abordando 

a problemática das secas e estiagens foi o Decreto Federal nº 1.396, de 10 de outubro de 1905, 

dispondo sobre obras preventivas aos efeitos das secas. Outro documento legal igualmente 

importante foi o Decreto Federal nº 7.619, de 21 de outubro de 1909, criando a Inspetoria de 

Obras contra as Secas, IOCS, cuja regulamentação inicial aconteceu através do Decreto 

Federal nº 9.256, de 28 de dezembro de 1911.  

Além disso, foi promulgado o primeiro texto legal que dispôs regras sobre o uso 

da água, o Código Civil de 191615, como destaca Antunes (2006). Em seguida, bem próximo à 

promulgação da Constituição de 1934, foi editado o Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 

1934, Código de Águas. No intervalo de tempo entre essas duas leis  foi instituída a Comissão 

de Estudos de Forças Hidráulicas, em 1920, junto ao Serviço Geológico e Minerológico do 

Brasil, filiado ao Ministério da Agricultura, voltada à política energética, como destaca 

Pegollo (2007). 

A Constituição de 1934, assim como a anterior, também cuidou de dispor sobre a 

organização federal16, estabelecendo competência privativa da União para legislar sobre água 

(art. 5º inciso XIX, alínea “j”), mas prevendo a hipótese de uma legislação estadual supletiva 

ou complementar sobre água, com vistas ao atendimento das peculiaridades locais. 

Resguardou a dominialidade da União sobre os  lagos e quaisquer correntes em terrenos do 

seu domínio ou que banhassem mais de um Estado (art. 20, II), e dos Estados sobre os lagos 

navegáveis destinados ao uso público, desde que não fosse do domínio federal, municipal ou 

                                                 
13

 “Art. 13. O direito da união e dos Estados de legislarem sobre viação férrea e navegação interior será regulada 

por lei federal”. 
14

 “Art. 5º Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu governo e administração; a 

União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar”.  
15

 Lei Federal nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, instituiu o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, cujos 

arts. 563 a 568 disciplinavam sobre o uso das águas em relação à vizinhança (“Art. 565. O proprietário de fonte 

não captada, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir o curso natural das águas pelos 

prédios inferiores), cujas disposições guardam parcial correspondência alguns dispositivos do Código Civil de 

2002, Lei Federal nº 10.406/2002”. 
16

 “Art. 1º A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de governo, sob regime representativo, a 

República Federativa proclamada em 15 de novembro de 1889”. 



  

  

 

 

particular (art. 21, II), e estabeleceu premissas à exploração econômica das quedas d’água ou 

aproveitamento industrial da energia hidráulica (arts. 118, 119 e seguintes).  

 

Figura 2 – Mapa das Regiões Político-administrativas brasileiras Circular Nº 1/1942 

 

Fonte: Guimarães (1942, p. 49) 

 

Abordou, também, os efeitos das secas nos Estados do Norte17 (Figura 2), 

definindo como competência da União a organização da defesa permanente contra os efeitos 
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 Segundo Contel (2014), até 31 de janeiro de 1942, quando se deu a edição da Circular nº 01, os documentos 

oficiais brasileiros consideravam os Estados nordestinos como Estados do Norte, pois assim eram identificados 

desde 1913. Somente com a edição dessa Circular assinada pelo Presidente Getúlio Vargas foi criada a Região 

Nordeste. Relembra o autor algumas dificuldades à proposição de uma divisão regional de caráter científico e 

uniformizada, que também atenderia à necessidade de uma divisão político-administrativa para o Brasil à época: 



  

  

 

 

da seca nesses Estados18 (art. 5º, XV), e dispondo sobre um Plano Sistemático ao 

enfrentamento do problema das secas e estiagens com prévia definição de previsão 

orçamentária (não inferior a quatro por cento) para as obras de assistência (art. 17719). Dessa 

forma, segundo o texto da Constituição de 1934, os Estados do Nordeste, assim, 

regionalizados a partir do início do ano de 1942, conforme se observa na mencionada Figura 

2, eram denominados Estados do Norte. 

Para regulamentar o dispositivo constitucional retro citado foi editada a Lei 

Federal nº 175, de 07 de janeiro de 1936, estabelecendo a poligonal20 (Figura 3). O Polígono 

das Secas, como foi popularmente denominada a área sobre a qual atuaria esse plano 

sistemático contra os efeitos das secas, deveria ser destinatário de obras e serviços de 

execução normal e permanente bem como obras e serviços de execução emergencial. A 

Figura 3 demonstra exatamente a área  fixada em lei para abrangência dessas medidas, tendo 

sido estabelecida com base nos registros de secas reiteradas nessa região. A partir dessa lei 

criando a poligonal as políticas governamentais de convivência com secas e estiagens 

passaram a ser destinadas à área de abrangência do Polígono.  

                                                                                                                                                         
“deficiência do conhecimento do território”, a variedade de critérios adotados nas divisões anteriores e a falta de 

rigor científico das divisões “quanto ao conceito de região natural”. 
18

 “Circular Nº 1/42: Senhor Ministro, O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, tendo presente 

sugestão que lhe apresentou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, resolveu determinar que, para os 

trabalhos e estudos procedidos por esse Ministério, nos quais não se imponha uma peculiar divisão do território 

nacional, se adote a organizada pelo referido Instituto, transcrita em seguir: I – Região Norte: Território do Acre 

e Estados do Amazonas e Pará; II –Região Nordeste, dividida em duas partes: Nordeste Ocidental: Estados do 

Maranhão e Piauí e Nordeste Oriental: Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e alagoas 

II – Região Leste: dividida em duas partes: Leste Setentrional: Estados de Sergipe e Bahia e Leste Meridional: 

Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. III – Região Sul: Estados de São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e rio Grande do Sul; IV – Região Centro-Oeste: Estados de Goiaz e Mato Grosso”. 
19

 “Art. 177. A defesa contra os effeitos das seccas nos Estados do norte obedecerá a um plano systematico e será 

permanente, ficando a cargo da União, que despenderá, com as obras e os serviços de assistência, quantia nunca 

inferior a quatro por cento da sua receita tributaria sem applicação especial. § 1º Dessa porcentagem, três quartas 

partes serão gastas em obras normaes do plano estabelecido, e o restante será depositado em caixa especial, a fim 

de serem soccorridas, nos termos do art. 7º, n. II, as populações attingidas pela calamidade. § 2º O Poder 

Executivo mandará ao Poder Legislativo, no primeiro semestre de cada anno, a relação pormenorizada dos 

trabalhos terminados e em andamento, das quantias despendidas com material e pessoal no exercício anterior, e 

das necessárias para a continuação das obras. §3º Os Estados e Municípios compreendidos na área assolada pelas 

seccas, empregarão quatro por cento da sua receita tributaria, sem aplicação especial, na assistência econômica à 

população respectiva. § 4º Decorridos dez annos, será por lei ordinária revista a percentagem acima estipulada”. 
20

 “Art. 2° A área dos Estados do Norte, a considerar no plano referido no art. 1º, é limitada pela polygonal, cujos 

vertices são os seguintes: cidades de Aracaty, Acarahú e Camocim no Ceará; intersecção do meridiano de 44º W. 

G., com o parallelo de 9º; intersecção do mesmo meridiano, com o parallelo de 11º e cidade de Amargosa, no 

Estado da Bahia; cidade de Traipú no Estado de Alagôas; cidade de Caruarú, no Estado de Pernambuco; cidade 

de Campina Grande, no Estado da Parahyba; e cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. § 1º A lei 

poderá alterar os limites assim fixados, se novas observações revelarem a manifestação das seccas em outras 

zonas dos Estados do Norte, com os mesmos característicos já observados na área delimitada neste artigo. § 2º O 

Governo providenciará para que sejam construídos ou terminados os açudes e estradas estudados, projectados ou 

iniciados, na data desta lei, embora não incluídos na área delimitada neste artigo”.  



  

  

 

 

Figura 3 – Polígono das Secas delimitado pela Lei Federal nº 174/1936 

 

 

Fonte: Delimitação cartográfica das “Regiões secas do Nordeste”, 1936, de autoria do engenheiro 

Saturnino Braga Filho (apud FERREIRA et alli, 2012, p. 12). 

 

Posteriormente o traçado foi complementado através do Decreto-Lei nº 9.857, de 

13 de setembro de 1946, pouco antes da promulgação da Constituição de 1946. Na verdade, 

observa-se em tais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais o momento inaugural 

das políticas públicas voltadas às secas e estiagens do período republicano brasileiro
21

.  

                                                 

 



  

  

 

 

A Constituição de 10 de novembro de 193722 preservou a competência da União 

para legislar sobre seus bens, dentre eles águas (art. 16, inciso XIV), mas admitindo a 

competência concorrente dos Estados para legislar sobre águas desde que houvesse 

necessidade de suprir as deficiências da lei federal ou de atendimento das peculiaridades 

locais (art. 18, alínea “a”), como se deu, nesse sentido, com a Constituição de 1934.  

O mesmo ocorreu em relação à dominialidade da União das águas que banhassem 

mais de um Estado ou fossem fronteiriças com outros países (art. 36, alínea “b”), e dos 

Estados, as que não fossem do domínio federal, municipal ou privado (art. 37, alínea “b”) e, 

também, definiu premissas à exploração econômica das quedas d’água ou aproveitamento 

industrial da energia hidráulica (arts. 143 e seguintes e 144). Diferente da Constituição de 

1934, a de 1937 não trata da temática das secas e estiagens. 

Entre o período da Constituição de 1937 e a Constituição de 1946 foi promulgado 

o Código Penal, Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, tipificando duas condutas 

delitivas relacionadas à água, o crime de envenenamento de água potável ou de substância 

alimentícia ou medicinal, art. 270, e a conduta delitiva e o crime de corrupção ou poluição de 

água potável, art. 27123. Nessa década também, no ano de 1945, a Inspetoria Federal de Obras 

contras Secas – IFOCS, passou a denominar-se Departamento Nacional de Obras contra as 

Secas – DNOCS sendo a nova organização disposta no Decreto-lei nº 8.486, de 28 de 

dezembro de 194524, e o respectivo regulamento no Decreto Nº 20.284, na mesma data.  
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 Ferreira, Dantas et Farias (2008) comentam o relatório de Aarão Reis à frente do IOCS no período de 1915 a 

1918 e consideram que referido órgão institucionalizou a política administrativa de combate às secas amparada 

em dois pilares principais: “açudes e rodovias”, cujas ações eram financiadas pelo Estado e conduzidas por 

grupo de servidores qualificado tecnicamente e com algum grau de independência. Já, Albuquerque (2011), por 

sua vez, considera que o presidente Epitácio Pessoa teve sensibilidade para abordar a problemática das secas, 

tendo instituído a “Caixa Especial das Obras de Irrigação das Terras Cultiváveis no Nordeste e dos Serviços 

Complementares Preparatórios”, mantida com 2% da receita da União, dentre outros recursos, também chamada 

“fundo das secas”. 
22

 “Art. 3º O Brasil é um Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do distrito Federal e 

dos territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial”. 
23

 O inciso III do art. 54 da Lei Federal nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, descreve outra conduta delitiva poluidora: “causar 

poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade”. 
24

 Art. 1º O artigo 1º do Decreto-lei nº 8. 486, de 28 de dezembro de 1945, passa a ter a seguinte redação: “A 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas (I.F.O.C.S.), órgão integrante do Ministério da Viação e Obras 

Públicas, diretamente subordinado ao Ministro de Estado passa a denominar-se Departamento Nacional de Obras 

Contra as Sêcas (D.N.O.C.S), com sede na Capital Federal, tem por finalidade a realização de tôdas as obras, 

destinadas a prevenir e atenuar os efeitos das sêcas na região a que se refere o art. 2º da Lei nº 175, de 7 de 

Janeiro de 1936, na área compreendida entre a margem direita do rio São Francisco desde Barra, no Estado da 

Bahia, até Pirapora, no Estado de Minas Gerais, a linha Pirapora-Montes Claros e a linha Montes Claros-

Amargosa, no Estado da Bahia, e em outras zonas do país, a que a lei venha a estender o seu campo de ação”.  



  

  

 

 

No ano seguinte, em 13 de setembro de 1946, o Decreto-lei nº 9.857 modificou o 

Decreto-lei nº 8.486/45. Nesse período o viés institucional do DNOCS tinha a destinação de 

centralizar e unificar todos os serviços governamentais relacionados ao combate às secas e as 

prioridades de ação eram a construção de estradas, açudes, barragens e poços com o objetivo 

de viabilizar suporte às atividades econômicas nos períodos de estiagem, notadamente na 

oferta de água para as necessidades humanas e a agricultura. Como pode ser observado, no 

período compreendido entre 1909, data de criação do IOCS, depois IFCS, antigas 

denominações do DNOCS, até 1959 coube ao referido órgão executar as diversas obras na 

região Nordeste, fosse de caráter normal, permanente ou emergencial, independente de serem 

ou não obras hídricas, como a construção de grandes açudes no Ceará, Orós25, Banabuiú26 e 

Araras27. 

A Constituição de 194628 endereçou à União a competência para organizar a 

defesa permanente contra os efeitos da seca, das endemias rurais e das inundações (art. 5º, 

XII), e estabeleceu que a execução do plano de defesa contra as secas do Nordeste contaria, 

anualmente, com uma quantia nunca inferior a três por cento da renda tributária da União para 

as obras e serviços de assistência econômica e social (art. 198 e seguintes)29. Ao lado disso, no 

Ato das Disposições Transitórias do texto constitucional (art. 29)30, tem-se a obrigação, ao 

governo federal, de traçar e executar um plano de aproveitamento das possibilidades 

econômicas do rio São Francisco.  

Tal como as constituições republicanas anteriores, cabia à União legislar sobre 

águas, sem excluir a legislação suplementar ou complementar dos Estados (art. 5º inciso XV, 

alínea “l”, c/c o art. 6º), bem como, pertenciam à União as águas que banhassem mais de um 

Estado ou fossem fronteiriças com outros países (art. 34, inciso I), e aos Estados os lagos e 
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  Açude integrante da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. 
26

  Açude integrante da bacia hidrográfica do Banabuiú. 
27

  Açude integrante da bacia hidrográfica do Acaraú. 
28

 “Art. 1º Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime representativo, a Federação e a República. Todo 

poder emana do povo e em seu nome será exercido”. 
29

 “Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste, a União despenderá, 

anualmente, com as obras e os serviços de assistência econômica e social, quantia nuca inferior a três por cento da sua 

renda tributária. § 1º Um terço dessa quantia será depositado em caixa especial, destinada ao socorro das populações 

atingidas pela calamidade, podendo essa reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro módico, consoante as determinações 

legais, em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na área abrangida pela seca. §2º Os Estados 

compreendidos na área da seca deverão aplicar três por cento da sua renda tributária na construção de açudes, pelo 

regime de cooperação e em outros serviços necessários à assistência das suas populações”. 
30

 “Art. 29. O Governo federal fica obrigado, dentro do prazo de vinte anos, a contar da data da promulgação 

desta Constituição, a traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio 

São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento de suas rendas 

tributárias”. 



  

  

 

 

rios que tivesse nascente e foz no respectivo território estadual (art. 35). Da mesma forma, 

dispôs que as quedas d’águas constituem propriedade distinta da do solo para efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial (art. 152), condicionando o aproveitamento da 

energia hidráulica à prévia autorização ou concessão federal (art. 153). 

Três anos após a promulgação da Constituição de 1946 foi editada a Lei 

regulamentando o art.198, a Lei Nº 1.004, de 24 de dezembro de1 949, e o amparo às 

populações atingidas pela seca do Nordeste, bem como criando o “Fundo Especial das Secas”. 

Referida lei foi posteriormente modificada na lei que criou o Banco do Nordeste, ( Lei 

Federal Nº 1.649, de 19 de julho de 1952). Logo no início da década de cinquenta houve 

alteração do perímetro do polígono da seca com a edição da Lei Nº 1.348, de 10 de fevereiro 

de 195131, como se vê na Figura 4. 

Importante registrar que a Figura 4  revisa os limites estabelecidos na Figura 3, 

primeiro desenho do Polígono das Secas. Nessa revisão deu-se a inclusão de alguns 

municípios localizados no Norte de Minas Gerais. Assim, a partir dessa revisão ocorrida em 

1952, como se observa na Figura 4, a poligonal passou a abranger munícipios da antiga região 

Leste (Figura 2), atualmente Região Sudeste.  
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 “Art. 1º É estabelecida a seguinte revisão nos limites da área do polígono das sêcas, previstos na Lei número 175, 

de 7 de janeiro de 1936, e no Decreto-lei nº 9.857, de 13 de setembro de 1946; a poligonal que limita a área dos 

Estados sujeitos aos efeitos das sêcas, terá por vértices, na orla do Atlântico, as cidades de João Pessoa, Natal, 

Fortaleza e o ponto limite entre os Estados do Ceará e Piauí na fóz do rio São João da Praia; a embocadura do 

Longá, no Parnaíba, e, seguindo pela margem direita dêste, a afluência do Uruçui Preto cujo curso acompanhará até 

as nascentes; a cidade de Gilbués, no Piauí; a cidade de Barras, no Estado da Bahia; e, pela linha atual, cidades de 

Pirapora, Bocaiuva, Salinas e Rio Pardo de Minas, no Estado de Minas Gerais; cidades de Vista Nova, Poções e 

Amargosa, no Estado da Bahia; cidades de Tobias Barreto e Canhoba, no Estado de Sergipe; cidade de Gravatá, no 

Estado de Pernambuco; e cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba”.  



  

  

 

 

Figura 4 – Polígono das Secas delimitado pela Lei Federal Nº 1.348/1951 

 
Fonte: Rebouças (1997, p.132) 

Posteriormente, a Lei Nº 2.81432, de 06 de julho de 1956, regulamentada pelo 

Decreto Nº 40.444, de 30 de novembro do mesmo ano, dispôs sobre a concessão de auxílio 

aos Municípios do Polígono das Secas. Referido auxílio se concretizava mediante convênio 

previamente assinado entre o DNOCS e o Município, ou o DNOCS e o Estado, quando lhe 
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 “Art. 1º. A União concederá auxilio financeiro aos municípios situados no Polígono da Sêcas, para instalação 

de serviços públicos de abastecimento d’água nos centros urbanos de população superior a mil habitantes. 

Art. 2º. O auxilio a que se refere esta lei corresponderá a 70% (setenta por cento) do custo das obras, calculado 

de acordo com o projeto e orçamento aprovados pelo Ministro da Viação e Obras Públicas. § 1º. Os estudos, 

projetos e orçamentos das obras poderão ser feitos por empresa particular ou por órgão da administração 

pública, e serão encaminhados ao Ministro da Viação e Obras Públicas por intermédio do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas.§ 2º. Será de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) o limite 

máximo desse auxílio por município”. 



  

  

 

 

competisse a responsabilidade pela execução dos serviços. No caso, o auxílio deveria 

priorizar os municípios que não dispusessem de serviço de abastecimento de água canalizada, 

estivessem inseridos na poligonal das secas, mas não estivessem relacionados como 

beneficiários do Plano de aproveitamento econômico do rio São Francisco.  

Nessa década observa-se o redirecionamento da política voltada ao 

aproveitamento racional dos recursos ao invés da prioridade na construção dos açudes. Alguns 

eventos relevantes demonstram esse redirecionamento institucionalmente conduzido, a 

criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF33, viabilizando o uso do 

potencial de geração de energia do Rio São Francisco, como também a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF34, ambas na década de quarenta, e 

o Banco do Nordeste do Brasil – BNB35, em 1952, a instituição financeira de fomento ao 

desenvolvimento da região Nordeste.  

Também concorreram nesse sentido os resultados do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste – GTDN36, coordenado pelo economista Celso Furtado, sobre a 

realidade do semiárido do Nordeste brasileiro e as alternativas ao desenvolvimento. Referido 

documento situa o Nordeste na economia brasileira de então descrevendo os níveis de 

disparidade econômica à existente entre o Nordeste e o Centro-Sul, demonstra a viabilidade 

econômica da região se houvesse uma inversão nos atrativos que naturalmente são 

direcionados ao Sul, ressalta a possibilidade de reorganização da matriz econômica da região 
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  A CHESF foi criada através do Decreto-lei nº 8031, de 03 de outubro de 1945. 
34

  A CODEVASF foi criada através da Lei Federal nº 541, de 15 de dezembro de 1948, em cumprimento ao art. 

29 do Ato das disposições Transitórias da Constituição brasileira de 1946. Sofreu alterações desde então: em 

1967 foi sucedida pela SUVALE, Decreto-lei n º 292/1967; em 1974 foi a criada a CODEVASF como empresa 

pública e sucedendo a SUVALE, Lei Federal nº 6088/74; em 2000 a Companhia sofreu nova alteração para 

inclusão do Vale do rio Parnaíba passando a denominar-se Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba – Codevasf, lei Federal nº 9954/2000; em 2009 o corre a inclusão do Estado do Ceará na 

área de atuação da Codevasf Lei Federal nº 12.040/2009 e em 2010 houve a inclusão dos vales dos rios Itapecuru 

e Mearim na área de atuação da Companhia através da Lei Federal nº 12.196/2010. 
35

 O Banco do Nordeste do Brasil foi criado através da Lei Federal nº 1.649 de 19 de julho de 1952. “Art. 1º É o 

Poder Executivo autorizado a promover todos os atos necessários à constituição do Banco do Nordeste do Brasil, 

como um dos órgãos de execução do programa assistencial previsto no art. 198 da Constituição. Art. 3º O Banco 

do Nordeste do Brasil terá sede na cidade de Fortaleza. § 1º O Banco terá uma filial em cada um dos Estados 

compreendidos no Polígono das Secas”. 
36

 Segundo Carvalho (2008), o GTDN é um marco divisor na abordagem das questões nordestinas, pelo fato de 

demonstrar o problema regional e relacioná-lo às ações governamentais que estimulavam as relações espoliativas 

entre os Estados industrializados (Sul/Sudeste) e os demais (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), demonstrando que 

a reestruturação econômica da região, com industrialização assentada nas bases regionalistas, exigia atenção 

especial aos seus recursos naturais sobre os quais deveriam ser programadas ações governamentais específicas, 

impondo-se a criação de instituições de fomento à essas ações. 



  

  

 

 

semiárida a partir do uso racional dos recursos naturais e apresenta um plano de ação 

amparado nas seguintes matrizes:  

 Reformulação da política de aproveitamento de solos e água na região 

semiárida; 

 Reorganização da economia da região semiárida e abertura de frente de 

colonização; 

 Intensificação dos investimentos industriais; 

 Solução para o problema da oferta de energia elétrica; 

 Aproveitamento de conquista tecnológicas recentes; 

 Aumento da oferta de alimentos nos centros industriais; 

 Assistência técnica aos governos estaduais, e  

 Articulação geral da execução do plano. 

 

Nos anos sessenta a região Nordeste receberia o apoio da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, cuja criação se deu através da Lei Nº 3.692, de 15 

de dezembro de 195937, sendo delimitada sua área de atuação no Polígono das Secas, ao qual 

foram incluídos os territórios dos municípios de Manga, São Francisco e Januária, conforme 

se vê na Lei nº 6.218, de 07 de julho de 197538. A criação da SUDENE, conforme destaca 

Gadelha (2010, p.212), resulta do GTDN e suas linhas mestras foram idealizadas por Celso 

Furtado (1967) no trabalho intitulado Operação Nordeste: 

O Plano de Ação da Operação Nordeste se baseava no diagnóstico de que se havia 

desenvolvido, na região semi-árida da caatinga, uma economia extremamente 

vulnerável à seca e por isso inadequada ao meio. Os estudos indicavam que sendo 

pobre a base agrícola da economia do Nordeste, todos os esforços deviam ser 

envidados para ampliar esta base, sendo necessário, porém, um maior conhecimento 

dos recursos da região.
 39
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 Art. 1º É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao 

Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife. § 1º Para os fins desta 

lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. § 2º A área de atuação da SUDENE abrange além dos 

Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas. § 3º Os 

recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, somente poderão ser aplicados em 

localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior”. 
38

 “Art. 1º Considera-se área de atuação da SUDENE todo o território dos municípios de Manga, São Francisco e 

Januária, já incluídos na zona denominada Polígono das Secas”. 
39

 Segundo a autora, o plano de ação da “Operação Nordeste” idealizada por Celso Furtado se baseava em três 

linhas fundamentais: criação de uma economia de maior produtividade e mais resistente à seca; ampliação das 

zonas de estoques úmidos da zona de fronteira do Nordeste e industrialização provocada pelo aumento de 

investimentos industriais na região. 



  

  

 

 

A autarquia deveria imprimir nova feição à região, pois a ideia original 

direcionava os investimentos para infraestrutura de transporte, energia, rodovia e portos bem 

como em saúde e educação, além da modernização da indústria e da pesca, do incentivo às 

atividades artesanais. O plano considerava a realização de amplo diagnóstico, com estudos de 

hidrologia, hidrogeologia e da rede de açudagem existente, viabilizando adequado 

aproveitamento da estrutura já construída sem descuidar do problema da seca.  

Entretanto, no período da ditadura militar sua atuação foi convertida a agência de 

financiamento através do Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR. Esse desvirtuamento, 

concessão de benefícios fiscais no lugar da promoção do desenvolvimento da Região 

Nordeste, findou por inviabilizá-la sendo a mesma extinta por meio de Medida Provisória nº 

2.145, em 02 de maio de 2001 (art. 4140), sendo recriada em 2007 através da Lei 

Complementar nº 125, de 03 de janeiro daquele ano, com ampliação de sua área de atuação41. 

Na década de 1960 observa-se ainda que várias leis abordaram, direta ou 

indiretamente, a proteção das águas como se vê no Quadro 4 (com elenco da legislação 

infraconstitucional de proteção às águas no período de 1960 a 1969), mas não existe a mesma 

correspondência em relação à temática das secas e estiagens. 
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 Art. 41. Ficam extintas a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. § 1º Observado o disposto nos arts. 9º, 15, 29 e 35, as competências 

atribuídas pela legislação à SUDAM e à SUDENE e aos seus respectivos Conselhos Deliberativos ficam 

transferidas para a União. § 2º A União sucederá a SUDAM e a SUDENE nos seus direitos e obrigações. § 3° 

Ficam transferidas para a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 

responsabilidade pela administração e pagamento de inativos e pensionistas da SUDAM e da SUDENE”.  
41

“Art. 2
o
  A área de atuação da SUDENE abrange os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que 

tratam as Leis n
os

 1.348, de 10 de fevereiro de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15 de julho de 

1998, bem como os Municípios de Águas Formosas, Angelândia, Aricanduva, Arinos, Ataléia, Bertópolis, 

Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, 

Itambacuri, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Ladainha, Leme do Prado, Maxacalis, Monte 

Formoso, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Ponto dos Volantes, Poté, 

Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, São Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo 

Otoni, Umburatiba e Veredinha, todos em Minas Gerais, e ainda os Municípios do Estado do Espírito Santo 

relacionados na Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, bem como o Município de Governador Lindemberg”. 



  

  

 

 

Quadro 4 – Legislação infraconstitucional de proteção às águas no período de   1960 a 

1969 

 

Lei/data Objeto 

Decreto Federal nº 49.974-A, de 21 de 

janeiro de 1961 

Regulamenta, sob a denominação de Código 

Nacional de Saúde, a Lei nº 2.312, de 3 de setembro 

de 1954, de normas gerais sobre defesa e proteção da 

saúde. 

Decreto Federal nº 50.877, de 29 de 

junho de 1961 

Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou 

oleosos nas águas interiores ou litorâneas do País 

Lei Federal nº 4.132, de 10 de 

setembro de 1962 

Define os casos de desapropriação por interesse 

social e dispõe sobre sua aplicação42 

Lei Federal nº 4.089, de 13 de julho de 

1964 

Transforma o Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento em Autarquia43 

Lei Federal nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965 

Institui o novo Código Florestal. 

Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro 

de 1967 

Dispõe sobre a proteção à fauna 

Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro 

de 1967 

Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca 

Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro 

de 1967 

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de 

janeiro de 1940. (Código de Minas)44 

Lei Federal nº 5.138, de 26 de Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o 

                                                 
42

 A lei considera de interesse social “a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de 

reservas florestais (art. 2º, inciso VII). 
43

 “Art. 2º Ao DNOCS compete: a) Orientar, superintender, planejar, estudar, projetar, executar, fiscalizar e 

controlar os empreendimentos ou assuntos relativos à construção, conservação, modificação, operação e 

exploração de obras de hidráulica e saneamento rural e urbano compreendendo fundamentalmente: drenagem, 

contrôle de inundação, abastecimento d’água e esgotos pluviais e sanitário; contrôle de poluição de cursos 

d‘água e contrôle de erosão; b) Complementar os sistemas mencionados na alínea anterior com as obras de 

hidráulica fluvial de regularização de regime e de melhoramento de cursos ou massas d’água, tais como 

reservatórios de acumulação e de cheia, diques, melhoria de escoamento, estabilização do leito, proteção de 

margens, melhoria de barras e contrôle de salinidade nos trechos fluviomarítimos - quando necessário para o 

atendimento das obras fundamentais de saneamento rural e urbano;”. 
44

  “Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam deste Código, ainda, 

às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: XI - Evitar poluição do Art., ou da água, que possa 

resultar dos trabalhos de mineração; XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar as águas segundo os 

preceitos técnicos quando se tratar de lavra de jazida da Classe VIII;”. 



  

  

 

 

setembro de 1967 Conselho Nacional de Saneamento 

Decreto Federal nº 5.357, de 17 de 

novembro de 1967 

Estabelece penalidades para embarcações e terminais 

marítimos ou fluviais que lançarem detritos ou óleo 

em águas brasileiras45 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de pesquisa legislativa. 

 

A Constituição de 196746, bem como a de 196947, atribuíram à União competência 

para organizar a defesa contra a seca delegando à lei infraconstitucional a regulamentação do 

aproveitamento agrícola das terras sujeitas a intempéries e calamidades públicas, observando 

que o mau uso da terra sujeita à intempéries ou calamidades impedia o proprietário de receber 

incentivos fiscais (art. 172 nas duas constituições). Importante observar que na década de 

setenta foram criados muitos programas governamentais estimulando o desenvolvimento do 

Nordeste brasileiro, como se vê adiante: 

 Programa de Redistribuição de Terra e de Estímulo do Norte e Nordeste, 

PROTERRA, através do Decreto-lei nº 11.79, de 06 de julho de 1971, que “institui o 

Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e do Nordeste 

(PROTERRA), altera a legislação do imposto de renda relativa a incentivos fiscais”, com o 

objetivo de viabilizar o acesso à terra através da compra de terra de fazendeiros para fins de 

reforma agrária;  

  Programa de Desenvolvimento de Terras Integradas do Nordeste, 

POLONORDESTE, instituído pelo Decreto nº 74.794, de 30 de outubro 1974, que “dispõe 

sobre a criação do Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(POLONORDESTE)”, com a finalidade de promover o desenvolvimento e a modernização 

das atividades agropecuárias de áreas prioritárias do nordeste brasileiro visando pólos 

                                                 
45

  “Art. 1º As embarcações ou terminais marítimos ou fluviais de qualquer natureza, estrangeiros ou nacionais, 

que lançarem detritos ou óleo nas águas que se encontrem dentro, de uma faixa de 6 (seis) milhas marítimas do 

litoral brasileiro, ou nos rios, lagoas e outros tratos de água ficarão sujeitos às seguintes penalidades: [...].” 
46

 “Art. 1º O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela união indissolúvel 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. §1º Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. §2º 

São símbolos nacionais a bandeira e o hino vigorantes na data da promulgação desta Constituição e outros 

estabelecidos em lei.§3º Os Estados, o distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios”. 
47

“Art. 1º O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela união indissolúvel 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.§1º Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. §2º 

São símbolos nacionais a bandeira e o hino vigorantes na data da promulgação desta Constituição e outros 

estabelecidos em lei.§3º Os Estados, o distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios”. 



  

  

 

 

agrícolas ou agropecuários, e o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região 

Semiárida do Nordeste, Projeto Sertanejo, por meio do Decreto Nº 78.299, de 23 de agosto de 

1976, que dispõe sobre a criação do Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da 

Região Semi-Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo)”, com a finalidade de fortalecer a 

economia das unidades de produção agropecuária, de pequeno e médio porte, do semiárido 

nordestino, com prioridade para as áreas mais afetadas periodicamente pelas secas.  

Além disso, a Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 

instituída na Lei Nº 5.851, de 07 de dezembro de 1972, criou o Centro de Pesquisa 

Agropecuário do Trópico Semiárido – CPATSA, direcionado ao setor agropecuário do 

semiárido para a realização de pesquisas que deveriam abordar o inventário dos recursos 

naturais, o desenvolvimento de sistemas de produção para áreas irrigadas e de sequeiro e o 

manejo da caatinga. 

Na década de 1980 do século passado tem-se como destaque o Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural no âmbito do desenvolvimento da Região Nordeste – 

Projeto Nordeste, que também objetivava a definição de uma estratégia de desenvolvimento 

rural para pequenos produtores com o fim de promover a melhoria geral das condições de 

vida da população rural, que deveria ser coordenada pela SUDENE, conforme as disposições 

do Decreto Nº 91.179, de 1º de abril de 1985. A estrategia desse programa implicava também 

a implementação de outros programas como o Apoio ao Pequeno Produtor Rural, o de 

Desenvolvimento de Pequenos Negócios não agrícolas, de Irrigação do Nordeste, de Ações de 

Saude no Nordeste Rural e de Saneamento Básico no Meio Rural, conforme previsto no art. 3º 

do aludido decreto.  

Quanto ao disciplinamento sobre água, referidas constituições não diferem muito 

da anterior. Incluem entre os bens da União os lagos e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limite com outros 

países ou se estendam a território estrangeiro, bem como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 

limítrofes com outros países (art. 4º, II em ambos os textos) e aos Estados os lagos e rios que 

tivesse nascente e foz nos respectivos territórios estaduais (art. 5º nas duas constituições).  

Da mesma forma, ambas estabeleciam que as quedas d’águas constituíam 

propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial (art. 

168), condicionando o aproveitamento da energia hidráulica à prévia autorização ou 

concessão federal (art. 168, § 1º). Diferentemente das constituições republicanas anteriores, 



  

  

 

 

determinavam que legislação sobre águas competia tão somente à União, excluindo o tema da 

legislação suplementar ou complementar dos Estados (art. 8º inciso XVII, alínea “i), Quadro 

5,  com a discriminação da legislação infraconstitucional de proteção às águas no período de 

1970 a 1988. 

 

Quadro 5 – Legislação infraconstitucional de proteção às águas no período de 1970 a 1988 

 

 

 

Lei/Data Objeto 

Lei Federal nº 6.662, de 25 de junho de 1979 Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação 

e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 

dá outras providências 

Lei Federal nº 6.894, de 16 de fevereiro de 

1980 

Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da 

produção e do comércio de fertilizantes, 

corretivos, inoculantes, estimulantes ou 

biofertilizantes, destinados à agricultura, e dá 

outras providências 

Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981 Dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas, Áreas de proteção Ambiental e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA Nº 20 de 30 de julho 

de 1986 

 Estabelece a classificação das águas, doces, 

salobras e salinas no Território Nacional 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 Dispõe sobre a Política nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação e dá outras 

providências. 

Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 

1991 

Dispõe sobre a política agrícola 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de pesquisa legislativa 

 

No cenário jurídico atual, inaugurado sob o comando das disposições 

constitucionais de 198848, que segundo Bonavides (2000, p. 174), “foi a melhor das 

Constituições brasileiras de todas nossas épocas constitucionais” em razão do destaque com 

os direitos fundamentais e a rede de proteção jurídica da sociedade, o trato jurídico específico 

                                                 
48

 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: I -  a soberania; II – a 

cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o 

pluralismo político”. 



  

  

 

 

em torno do problema das secas e do semiárido é abordado expressamente no art. art. 21, 

inciso XVIII49, art. 43, § 2º, IV e § 3º50; no art. 159, I, c51, e ADCT (Ato das disposições 

constitucionais transitórias), art. 34, § 10, II52.  

Assim, oportuno destacar que os dispositivos constitucionais retro indicados, 

associadas aos princípios fundamentais do Estado brasileiro e aos princípios da ordem 

econômica, art. 170 e incisos, notadamente nos aspectos referentes à função social da 

propriedade53 e à defesa do meio ambiente54 constituem a matriz jurídico-constitucional 

específica de abordagem à temática das secas e estiagens no Estado brasileiro.  

É igualmente importante registrar que a criação do Fundo Constitucional de 

Desenvolvimento do Nordeste – FNE, nos termos das disposições do art. 159, I “c” da Constituição 

Federal, foi idealizada com a finalidade específica de financiar atividades no semiárido, compatíveis 

com as peculiaridades da região. Os  recursos do FNE são aplicados por intermédio do Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB, de acordo com o  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,  art. 

34, § 10, inciso II , e seguem a orientação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - 

PNDR.  

                                                 
49

 Art. 21. Compete à União: XVIII – planejar e promover a defesa permanente  contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e a s inundações”. 
50

 “Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 

geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. § 2º Os 

incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: IV – prioridade para o aproveitamento 

econômico e social do riso e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 

secas periódicas. § 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e 

cooperará com os pequenos  e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes  de 

água e de pequena irrigação”. 
51

 “Art. 159. A União entregará: I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: c) três por cento, para 

aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 

desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 

forma que a lei estabelecer”. 
52

 “Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 

promulgação da Constituição, mantida, até então, o da Constituição de 1967, com redação dada pela emenda nº 1 

de 1969, e pelas posteriores. § 10 enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, c, cuja promulgação 

se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo da 

seguinte maneira: II – um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do Nordeste do 

Brasil S. A.” 
53

 Art. 170, inciso III e 5º, incisos XXII e XIII. 
54

 Art.170, inciso VI e art. 225 e seguintes. 



  

  

 

 

A regulamentação do FNE se deu na Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 

com suas alterações subsequentes (Leis Complementares nº 125/2007
55

 e nº 129/2009; Leis 

Ordinárias nº 9.126/1995; nº 9.808/1999
56

; nº 10.177/2001; nº 11.775/2008; nº 11.945/2009 e 

nº 12.716/2012), sendo oportuno registrar que, à exceção da Lei  Complementar 125/2007, 

que modifica o parâmetro de definição da região semiárida inserida na atuação da SUDENE, e 

da Lei 9.808/99, que insere o Estado do Espírito Santo na área de atuação da SUDENE 

(Figura 5), as alterações promovidas pelas demais leis se referem à criação de ouvidoria, 

refinanciamento de débitos, dentre outros assuntos.  

A PNDR, por sua vez, foi instituída através do Decreto Federal nº 6.047, de 22 de 

fevereiro de 2007, e considera o semiárido como uma das áreas prioritárias para a definição 

das estratégias de desenvolvimento da região. Aliás, segundo aludido decreto, o FNE é um de 

seus instrumentos financeiros, donde se observa a necessidade de alinhamento entre a PNDR e o 

FNE.  

Como se observa na Figura 5, houve uma alteração no traçado institucional do 

polígono das secas em relação ao desenho de 1951 (Figura 4), com acréscimo de municípios 

do Estado de Minas Gerais na poligonal. Na verdade, a partir da Constituição Federal de 

1988, com a criação do FNE e sua posterior regulamentação através da Lei 7827/1989, foram 

instituídos dois espaços para a destinação do FNE, o Nordeste e o semiárido, este definido 

como a área de atuação da SUDENE. No primeiro momento essa área de atuação era definida 

pela média anual da precipitação pluviométrica (igual ou inferior a 800 mm). Posteriormente, 

a área passou a ser definida em portaria expedida pela SUDENE. Importante observar  que até 

então a definição da poligonal, bem como a inclusão de novos municípios somente acontecia 

mediante a edição de lei. Tanto que, em 2005, foi editada a Portaria Interministerial N° 1
57

  

atualizando os critérios de definição do semiárido do Nordeste.  
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 A Lei Complementar 125/2007 exclui o parâmetro referente à média da precipitação pluviométrica  anual 

igual ou inferior a 800 mm como parâmetro da região semiárida inserida na atuação da SUDENE estabelecendo 

que esse parâmetro seria definido em portaria editada por  referida Superintendência. 
56

 Referida Lei alterou a Lei 7.827/1989 inserindo o Estado do Espírito Santo na área de atuação da SUDENE. 
57

 Art. Aprovar a redelimitação da Região Semi-Árida do Nordeste, constante no Relatório Final, que tem por 

base os resultados do Grupo Interministerial instituído pela Portaria n° 6, de 29 de março de 2004, que atualiza a 

relação dos Municípios compreendidos na referida região, observando, alem do critério estabelecido na Lei n° 

7.827, de 27 de setembro de 1989, os demais: 

§1 ° – Isoieta de 800 mm. 

§ 2° – Índice de aridez. 

§ 3 ° – Déficit hídrico 



  

  

 

 

Figura 5 – Região Semiárida do FNE e Polígono das Secas de 1989 

 

 
 

Fonte:  BRASIL. Ministério da Integração. Relatório final grupo de trabalho interministerial para 

redelimitação do semi-árido nordestino e do polígono das secas (2005, p. 32). 

 

É, pois, com o amparo nessas premissas constitucionais e demais arranjos legais, tais 

como leis, decretos, regulamentos, políticas públicas, incentivos fiscais, entre outros, que os 



  

  

 

 

instrumentos das políticas de convivência nas terras secas e o combate à desertificação estão 

estruturados, como se vê no Quadro 6, que aborda a temática “convivência às secas e combate à 

desertificação” nas Constituições Brasileiras.  

 

Quadro 6 – Abordagem da temática “convivência às secas e combate à desertificação” nas 

Constituições Brasileiras 

 

 

Constituição/ano  Dispositivo constitucional 

 

Constituição Política do 

Império de 1824 

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a 

segurança individual e a propriedade, é garantida pela 

constituição do Império, pela maneira seguinte: 

XXXI –A Constituição também garante os socorros 

públicos. 

Constituição da República 

dos Estados Unidos do 

Brasil de 1934 

Art. 5º. Compete privativamente à União: 

XV – organizar defesa permanente contra os efeitos da seca 

nos Estados do Norte; 

Art. 177. A defesa contra os efeitos das secas nos Estados do 

Norte obedecerá a um plano sistemático e será permanente, 

ficando a cargo da União, que despenderá, com obras e os 

serviços de assistência, quantia nunca inferior a quatro por 

cento da sua receita tributária sem aplicação especial. 

Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 1937 

Art. 5º. Compete à União: 

XIII – organizar defesa permanente contra os efeitos das 

secas, das endemias rurais e inundações. 

Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos 

da denominada seca do Nordeste, a União despenderá, 

anualmente, com as obras e os serviços de assistência 

econômica e social, quantia nunca inferior a três por cento da 

sua renda tributária. 

Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1946 

Art. 8º. Compete à União: 

XIII – organizar a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente a seca e as inundações. 

Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento 

ecológico, o aproveitamento agrícola das terras sujeitas a 

intempéries e calamidades públicas. O mau uso da terra 

implicará o proprietário de receber incentivos e auxílios do 

governo. 

Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1967 

Art. 8º. Compete à União: 

XIII – organizar a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente a seca e as inundações. 

Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento 

ecológico, o aproveitamento agrícola das terras sujeitas a 

intempéries e calamidades públicas. O mau uso da terra 



  

  

 

 

implicará o proprietário de receber incentivos e auxílios do 

governo 

Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 

Art. 21. Competente privativamente à União: 

XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra 

calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. 

Art.43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular 

sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, 

visando a seu desenvolvimento e à redução das 

desigualdades regionais. 

§º 3º. Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União 

incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os 

pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de 

pequenas irrigações.  

Art. 159, I, c) – três por cento, para aplicação em programas 

de financiamento do setor produtivo das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 

financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 

regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao 

semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à 

Região, na forma que a lei estabelecer. 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de pesquisa nos textos constitucionais brasileiros 

 

Oportuno destacar, ainda, que no último quartel do século XX a região semiárida 

tem despertado novo interesse da comunidade científica internacional, notadamente em razão 

das mudanças climáticas, ensejando a realização de duas Conferências Internacionais sobre os 

Impactos de Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em Regiões do Semiárido, 

ICID, ambas em Fortaleza, Ceará. A primeira em 1992 e a segunda em 2010.  

No período entre essas duas conferências aconteceu a Conferência das Nações 

Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento em 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, ECO 92, 

cujo Programa de Ação para o Desenvolvimento deu origem à Convenção das Nações Unidas 

de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca e/ou Desertificação, 

particularmente na África - UNCCD
58

, que entrou em vigor em 26 de dezembro de 1996. Essa 

convenção teve como objetivo estabelecer compromissos internacionais, convergentes, 

voltados às ações e soluções dos problemas ambientais das regiões áridas, semiáridas e sub-
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  A temática da desertificação já vinha sendo discutida antes, posto que, em 1974, em atendimento à Resolução 

nº 3.337/1974 da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi realizada, em 29 de agosto de 1977, em Nairóbi/ 

Quênia, a Conferência das Nações Unidas sobre Desertificação (UNCD), com a participação de 94 países, que 

resultou no lançamento do Plano de Ação de Combate à Desertificação em 1978. 



  

  

 

 

úmidas, com padrões e metas de trabalho relacionadas à erradicação da pobreza nessas 

regiões, notadamente no continente Africano.  

O Brasil aderiu à UNCCD em 25 de junho de 1997, tendo a convenção sido 

promulgada por meio do Decreto nº 2.741, de 20 de agosto de 1998. Dessa forma, a edição de 

mencionado decreto presidencial inseriu as deliberações da UNCCD no ordenamento jurídico 

brasileiro. Um desses compromissos consiste na elaboração de um Programa de Ação 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, PAN (MMA, 2005). 

No Brasil, o PAN foi lançado em 06 de dezembro de 2004, sendo orientado por quatro eixos 

temáticos:  

 Combate à pobreza e à desigualdade;  

 Ampliação sustentável da capacidade produtiva; 

  Preservação, conservação e manejo sustentável de recursos naturais e  

 Gestão democrática e fortalecimento institucional.  

Entretanto, no intervalo de tempo entre a adesão à UNCCD e sua promulgação no 

Brasil, foram implementados importantes projetos abordando o problema das secas. O 

Programa de Desenvolvimento Rural, com viés social para a questão agrícola, o Projeto 

ÁRIDAS
59

 (CEPAL, 2000), voltado à geração de políticas e estratégias de sustentabilidade 

para a região semiárida, o Programa de Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do 

Nordeste, 1996, este voltado para o incremento à fruticultura irrigada, e o Programa de 

Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-árido, um programa de 

captação e armazenamento de água da chuva. 

Iniciado o século XXI, foi criado o Programa Permanente de Combate à Seca, 

PROSECA, instituído através da Lei Federal nº 10.638, de 06 de janeiro de 2003, objetivando 

estudo sobre as disponibilidades hídricas do semiárido, a capacitação da população visando 

convivência integrada e harmoniosa com os ecossistemas e bioma caatinga e o 

aproveitamento pleno das potencialidades da região. Por fim houve a edição da Portaria 
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 Segundo documento preparado pela  Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL, em 

2000,  após a conclusão dos trabalhos da ICID, a Fundação Esquel e o Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura – IICA, idealizaram o Projeto Áridas objetivando o desenvolvimento sustentável para o 

Nordeste, com  atenção distinguida para o Estado do Ceará. O Projeto inicial, no período de 1995-1998,  teve 

apoio do Governo Federal e, no Ceará, apoio oficial governo estadual e segmentos da sociedade civil.  



  

  

 

 

Interministerial60 nº 1, de 09 de março de 2005, definindo a área de semiárido brasileiro em 

969.589,4Km², com 1.133 municípios que estão enquadrados nos critérios de isoietas de 800 

mm, índice de aridez e deficit hídrico.  

Assim, na perspectiva atual61 os dois dispositivos legais mais recentes que, em tese 

abordam, disciplinam e orientam as medidas de convivência com as estiagens e o combate às 

secas e à desertificação são o Decreto Federal nº 2.741/1998, que promulgou a Convenção das 

Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca e Desertificação, 

Particularmente na África e a Lei Federal nº 10.638/2003, que criou o PROSECA. O primeiro 

deles, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, busca estabelecer estratégias e políticas de 

combate à desertificação. O segundo, vinculado ao Ministério da Integração Nacional, busca a 

implementação de projeto permanente de utilização racional dos recursos hídricos. As duas 

ações são interdependentes, mas não há evidências concretas de interlocução entre os 

respectivos órgãos responsáveis pelo cumprimento de seus objetivos, como se observa no 

Quadro 7. 

Quadro 7 – Quadro comparativo da Convenção UNCCD e PROSECA 

 

 

Decreto Nº 27.41/1998 – Convenção 

UNCCD (MMA) 

Lei Nº 10.638/2003 – PROSECA (MIN) 

Dar a devida prioridade ao combate à 

desertificação e à mitigação dos efeitos da 

seca, alocando recursos adequados de 

acordo com as suas circunstâncias e 

capacidades;  

Realização de estudo detalhado de todas as 

disponibilidades hídricas locais do Semi-

árido do Nordeste; 

Estabelecer estratégias e prioridades no 

quadro dos seus planos e/ou políticas de 

desenvolvimento sustentável, tendo em 

vista o combate à desertificação e a 

mitigação dos efeitos da seca;  

Identificação de alternativas de 

complementação da demanda hídrica do 

Semi-árido do Nordeste;      

Atacar as causas profundas da 

desertificação e dar especial atenção aos 

fatores sócio-econômicos que contribuem 

para os processos de desertificação;  

Implementação de ações imediatas destinadas 

à eliminação do deficit hídrico do Semi-árido 

setentrional do Nordeste;        

Promover a sensibilização e facilitar a 

participação das populações locais, 

Implementação de projeto permanente de 

utilização otimizada e sustentada dos 
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  Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia. 
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 Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 70/2007 que institui a Política Nacional de Combate e 

Prevenção à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e dá outras providências cuja tramitação teve início 

no Senado, tendo sido aprovado e seguido à apreciação da Câmara Federal (texto do Projeto de Lei no Anexo 

Único).  



  

  

 

 

especialmente das mulheres e dos jovens, 

nos esforços para combater a 

desertificação e mitigar os efeitos da seca, 

recorrendo ao apoio das organizações não-

governamentais; 

recursos hídricos locais do Semi-árido do 

Nordeste; 

Criar um ambiente favorável, recorrendo, 

conforme for adequado, ao reforço da 

legislação pertinente em vigor e, no caso 

desta não existir, à promulgação de nova 

legislação e à elaboração de novas políticas 

e programas de ação a longo prazo. 

Capacitar a população para a convivência 

harmônica com o clima e o ecossistema semi-

árido, aproveitando plenamente suas 

potencialidades. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Lei nº 10.638/2003 e Decreto nº 27.41/1998.  

 

Comparados os dois dispositivos legais que, em tese abordam e disciplinam a 

mesma temática, o combate às secas e à desertificação, sendo um vinculado ao Ministério do 

Meio Ambiente e o outro vinculado ao Ministério da Integração Nacional e, ao que se observa 

dos respectivos textos, possuem objetivos muito assemelhados, Quadro 7, mas sem evidências 

concretas de interlocução entre os órgãos distintos responsáveis pelo cumprimento de seus 

objetivos. De sorte que, examinando-se o contexto jurídico-institucional em torno dessas 

questões constata-se um vazio na articulação e integração das ações que deveriam concretizar 

permanentemente as ações de convivência com o semiárido, o combate às secas e à 

desertificação e a defesa do bioma caatinga, não obstante a existência de fartos arranjos 

institucionais disciplinando formalmente a questão desde a Constituição do Império de 1824.  

Quanto ao disciplinamento legal das águas na Constituição de 1988, tal como as 

Constituições de 1937, 1946, 1967 e 1969, pertencem à União os lagos, rios e quaisquer 

correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sejam 

fronteiriços com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais (art. 20, II). Aos Estados pertencem as águas 

superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes, e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 

forma da lei, as obras decorrentes de obras da União (art. 26, I).  

A Constituição de 1988 também estabelece a repartição de competências 

constitucionais que, direta ou indiretamente, estão relacionadas às águas do país, como se vê 

no Quadro 8 adiante: 

 



  

  

 

 

Quadro 8- Repartição de competências constitucionais relacionadas ao disciplinamento das 

águas na Constituição Federal de 1988 

 

 

Competência 

Da União – art. 21 

Competência 

Comum da União, 

Estados, Distrito 

Federal e Municípios 

– art. 23 

Competência 

Legislativa Comum à 

União, Estados, 

Distrito Federal – art. 

24 

Competência do 

Município – art. 

30 

Instituir sistema 

nacional de 

gerenciamento de 

recursos hídricos e 

definir critérios de 

outorga de direitos 

de seu uso (art. 21, 

XIX) 

Cuidar da saúde e 

assistência pública 

(art. 23, II); 

Proteger os 

monumentos, as 

paisagens naturais 

notáveis e os sítios 

arqueológicos (23, 

III); 

Proteger o meio 

ambiente e combater 

a poluição em 

qualquer de suas 

formas (art. 23, VI). 

Preservar as 

florestas, a fauna e a 

flora (art. 23, VI) 

Florestas, caça, pesca, 

fauna, conservação da 

natureza, defesa do 

solo e dos recursos 

naturais, proteção do 

meio ambiente e 

controle da poluição 

(art. 24, VI); 

Proteção do 

patrimônio histórico, 

cultural, artístico, 

turístico e paisagístico 

(art. 24, VII); 

Responsabilidade por 

dano ao meio 

ambiente, ao 

consumidor, a bens e 

direitos de valor 

artístico, estético, 

histórico, turístico e 

paisagístico (art. 24, 

VIII); 

Legislar sobre 

assuntos de 

interesse local 

9art. 30, I); 

Promover, no 

que couber, 

adequado 

ordenamento 

territorial, 

mediante 

planejamento e 

controle do uso, 

do parcelamento 

e da ocupação 

do solo urbano 

(art. 30, IX) 

 

Fonte: Quadro elaborada pela autora a partir da Constituição Federal de 1988. 

 

No elenco de leis e regulamentos sobre águas após a promulgação da Constituição 

de 1988 tem-se as seguintes normas no Quadro 9 adiante. 

 

 

 



  

  

 

 

Quadro 9- Legislação infraconstitucional de proteção às águas no período após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 

 

 

 Lei/Data Objeto 

Lei Federal Nº 8.17, de 17 de janeiro de 1991  Dispõe sobre a política agrícola 

Lei Federal Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 

8001, de 13 de março de 1990, que modificou 

a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 

Lei Federal Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. 

Lei Federal Nº 9.996, de 28 de abril de 2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias 

nocivas ou perigosas em águas sob a 

jurisdição nacional e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 9.984, de 17 de julho de 2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional 

das Águas – ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Decreto Federal Nº 4.136, de 20 de fevereiro 

de 2002 

Dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às infrações às regras de prevenção, 

controle, e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias 

nocivas ou perigosas em águas sob a jurisdição 

nacional, prevista na Lei 9.966, de 28 de abril 

de 2000, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de 

março de 2002, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e 

limites de Áreas de preservação Permanente 

de reservatórios artificiais e o regime de uso 

do entorno. 

Decreto Federal Nº 4.871, de 6 de novembro 

de 2003 

Dispõe sobre a instituição de Planos de Áreas 

para o combate à poluição por óleo em águas sob 

jurisdição nacional e dá outras providências.  



  

  

 

 

Lei Federal Nº 10.881, de 09 de junho de 

2004 

Dispõe sobre os contratos de gestão entre a 

Agência Nacional de Águas e entidades 

delegatárias das funções de Agência de 

Águas relativas à gestão de recursos hídricos 

de domínio da União e dá outras 

providências 

Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamentos de 

efluentes, e dá outras providências. 

Decreto Federal Nº 5.440, de 4 de maio de 

2005 

Estabelece definições e procedimentos sob o 

controle de qualidade da água de sistema de 

abastecimento e institui mecanismos e 

instrumentos para divulgação de informação 

ao consumidor sobre a qualidade da água 

para consumo humano. 

Resolução CONAMA Nº 369, de 28 de março 

de 2006 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em 

Área de Preservação Permanente – APP. 

 

Resolução CONAMA Nº 377, de 9 de 

outubro de 2006 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente 

Dispõe sobre licenciamento ambiental 

simplificado de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário. 

Lei Federal Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 

Estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, altera as Leis nº 6.766, 

de 19 de dezembro de 1970, nº 8.036, de 11 

de maio de 1990, nº 8.666, de 21 de julho de 

1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 

1978, e dá outras providências. 

Decreto Federal Nº 6.514, de 22 de julho de 

2008 

Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece 

o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras 

infrações. 

Lei Federal Nº 12.187, de 29 de dezembro de 

2009 

Institui a Política Nacional sobre Mudança 

do Clima – PNMC, e dá outras providências 

Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, altera a Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 12.334, de 20 de setembro de 
Estabelece a Política Nacional de Barragens 



  

  

 

 

2010 destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos, à disposição final ou 

temporária de rejeitos e à acumulação de 

resíduos industriais, cria Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens e 

altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 

8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 

9.884, de 17 de julho de 2000. 

Decreto Federal Nº 7.404, de 23 de dezembro 

de 2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 

a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio 

de 2011, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 

357, de 17 de março de 2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente  - CONAMA. 

Lei Federal Nº 12.512, de 14 de outubro de 

2011 

Institui o Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas rurais, altera as Leis nº 10.696, de 2 de 

julho de 2003, nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Lei Complementar Federal Nº 140, de 8 de 

dezembro de 2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 

VII do caput do parágrafo único do art. 23 da 

Constituição Federal, para a cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência 

comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora, e altera a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 

2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 

altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 

revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965 e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e 

a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001, e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 12.805, de 29 de abril de 2013 

Institui a Política Nacional de Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta e altera a Lei nº 



  

  

 

 

8.171, de 17 de janeiro de 1991. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa legislativa a partir de 05 de outubro de 1988, data de 

promulgação da Constituição Federal. 



 

 

4 O SEMIÁRIDO E A VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Na terceira parte deste trabalho será abordado o Semiárido demonstrando-se lhe o 

significado geográfico, regional e cultural, iniciando-se com o verbete do Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa, que registra o termo na acepção adjetiva e substantiva. A primeira, 

querendo dizer que não é inteiramente árido. A segunda, por sua vez, refere-se às regiões e 

aos climas periféricos às regiões áridas sugerindo, como exemplo, o semiárido nordestino 

brasileiro que, aliás, assim é considerado nos termos da Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação – UNCCD (Quadro 7), e por esse motivo, também, está relacionado 

aos aspectos jurídicos realçados anteriormente na segunda parte.  

Fato é que, tratando o termo “semiárido” com pessoas de outras regiões ditas 

semiáridas e até mesmo pesquisando o equivalente em outros idiomas, constata-se que sempre 

fica alguma lacuna de conceito ou de inteligibilidade. Seria como dizer que o semiárido é 

mais fácil de ser entendido do que compreendido. Mas essas virtuais lacunas nos conceitos 

são logo supridas quando se passa do geral para o específico. 

A análise cuidará, então, de apresentar as características do semiárido brasileiro, 

com informações e estudos a partir de meados do século passado bem como informações 

contemporâneas, confrontando os dois cenários de modo a evidenciar suas vulnerabilidades, 

assim como do respectivo bioma, a caatinga, um bioma genuinamente brasileiro, uma “grife” 

nordestina exclusiva. O capítulo cuida de demonstrar, através da pesquisa bibliográfica 

realizada, a singularidade do semiárido brasileiro, a vulnerabilidade do bioma caatinga e por 

via de consequência de seus cursos d’água, todos expostos a secas e estiagens em períodos 

sazonais, que poderão ser mais ou menos severos e implacáveis com as mudanças climáticas, 

necessitando, assim, de cuidados reais e ações concretas, que vêm sendo informados em 

estudos bibliográficos realizados e reiterados desde a grande seca de 1877. 

4.1 O semiárido do nordeste brasileiro 

Segundo Ab’Saber (1999), as regiões1 áridas e semiáridas representam 55% das 

terras do mundo, perfazendo dois terços da superfície total de 150 países e abrangendo ao 

redor de 700 milhões de pessoas2 (Figura 6), que demonstra as regiões semiáridas no planeta. 

                                                 
1  Segundo Vesentini (2012, [ on line]): “Região é um conceito geográfico clássico e essencial. Talvez até o mais 

importante deles, ou, pelo menos, o mais identificado com a ciência geográfica. Foram inúmeros os autores que 

asseveraram ser a geografia regional – logo, o estudo das regiões – o âmago mesmo da ciência geográfica”. 
2
 De acordo com o Estudo sobre o Estado da Arte da Desertificação, Degradação das Terras e Seca do Semiárido 

Brasileiro: tecnologias e experiências de recuperação e mapeamento das áreas vulneráveis, coordenado pelo 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE (2014), nas terras secas submetidas à influência de climas 



 

 

 

 

Tais regiões apresentam como singularidade a frequência das secas e podem ser encontradas 

ao redor do mundo, ou seja, não é fenômeno exclusivo do Nordeste brasileiro nem da 

América do Sul. 

 

Figura 6 – Regiões Semiáridas no Planeta 

 

 
Fonte: Gnadlinger (2000) 

 

Ao entendimento de Ab’Saber existem três grandes áreas semiáridas na América 

do Sul, a região Guajira, na Venezuela e na Colômbia; a diagonal seca do Cone Sul, ao longo 

da Argentina, Chile e Equador e o Nordeste seco do Brasil. E tais regiões3 apresentam 

atributos de origem climática, hídrica e fitogeográfica muito assemelhados, tais como a 

escassez de chuvas anuais ou irregularidade nas precipitações ao longo dos anos; baixos 

níveis de umidade; ausência de rios perenes e solos problemáticos, parcialmente salinos ou 

carbonáticos, cujas particularidades não podem ser ignoradas nas medidas de planejamento e 

proposições voltadas ao desenvolvimento dessas regiões, como se vê adiante:  

Isoladamente, o conhecimento de suas bases físicas e ecológicas não tem força para explicar as 

razões do grande drama dos grupos humanos que ali habitam. No entanto, a análise das 

condicionantes do meio natural constitui uma prévia decisiva para explicar causas básicas de uma 

questão que se insere no cruzamento dos fatos físicos, ecológicos e sociais. Nenhuma solução ou 

feixe de soluções dirigidas para a resolução dos problemas do Nordeste brasileiro poderá abstrair o 

comportamento do seu meio ambiente, inclusive no que diz respeito à fisiologia da paisagem, aos 

tipos de tecidos ecológicos e à utilização adequada dos escassos recursos hídricos disponíveis. 

                                                                                                                                                         
áridos, semiáridos e subúmidos secos, de acordo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação – 

UNCCD, habitam, aproximadamente, 42% da população global. 
3 No mesmo sentido esclarecem Cândido et alli (2005), registrando que as regiões áridas e semi-áridas com 

características de aridez e semi-aridez na América Latina e Caribe estão localizadas na Argentina, Brasil, Chile e 

México. Todas estas áreas abrangem 313 milhões de hectares e compreendem 80% das áreas tropical e 

subtropical, perfazendo 2/3 da superfície desses 150 países e no Brasil o semi-árido abrange 70% da área do 

Nordeste e o norte de Minas Gerais.  



 

 

 

 

São muitos os fatos que respondem pela originalidade fisiográfica, ecológica e social 

dos sertões secos, região paradoxal em relação aos demais tipos de espaços 

geográficos do mundo subdesenvolvido. O grau de diferenciação de seus espaços 

econômicos e sociais é inegavelmente baixo. (AB’SABER, 1999, p.7-8). 

Acrescenta Ab’Saber (1999) que todas essas singularidades merecem atenção 

governamental diferenciada, incluindo o semiárido nordestino, porque na maioria das vezes 

estão associadas a duas questões que contribuem para agravar suas fragilidades. Uma delas 

refere-se à implementação de projetos econômicos voltados ao desenvolvimento da região 

semiárida desconectados de realidade ambiental local ou regional. Tais projetos findam por 

promover realidades socioeconômicas que se opõem: a modernização dos centros urbanos e dos 

perímetros irrigados em contradição à população fragilizada economicamente, altamente 

dependente das variações climáticas.  A outra, que se refere ao Nordeste brasileiro, é o 

desconhecimento da “originalidade” que compõe  seu complexo geográfico implicando, 

consequentemente, desconhecimento das alternativas de desenvolvimento consentâneo com a 

realidade regional. Essa questão foi reiteradamente abordada pelo autor, como se vê em outro 

artigo de sua autoria: 

No conjunto dos grandes domínios de natureza do país, o Nordeste Seco é 

certamente o mais complexo ambiente para a discussão de planos, projetos ou 

programas de florestamento/reflorestamento. A discussão sobre introdução de 

espécies de crescimento rápido ou reintrodução de espécies arbóreas, em diferentes 

setores dos sertões secos, implica um bom conhecimento da região, vista como um 

todo e, ao mesmo tempo, analisada em sua grande diversidade regional e 

ecossistêmica. A despeito do que, é absolutamente necessário enfrentar o desafio da 

busca de melhores conhecimentos, orientados para uma política de propostas 

corretas, dirigidos para uma reabilitação dos espaços agrários, dotados de maiores 

potencialidades de desenvolvimento econômico e social. Uma política de 

florestamento/reflorestamento diferencial, para o domínio das caatingas, possibilita 

um revolvimento da maior parte dos problemas agrários dos sertões secos. 

(AB’SABER, 1999, p.150). 

No mesmo sentido se manifesta Silva (2006, p. 15): 

As regiões semi-áridas são caracterizadas de modo geral, pela aridez do clima, pela 

deficiência hídrica com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas e pela 

presença de solos pobres em matéria orgânica. O prolongado período seco anual 

eleva a temperatura local caracterizando a aridez sazonal.  

De fato, existem muitas outras regiões semiáridas pelos territórios continentais do 

planeta tendo cada uma delas características próprias. Algumas possuem certas afinidades, 

como é o caso das que estão em condições de transitoriedade entre regiões áridas desérticas e 

outras de clima úmido, em decorrência da proximidade com oceanos, cadeias de montanhas 

ou outros acidentes ou contextos geográficos modeladores de clima, geologia, geomorfologia, 

dentre outros aspectos. Por isso Andrade (2006) destaca que a quantidade de chuvas ocorridas 



 

 

 

 

na região árida ou semiárida é um indicador significativo do clima sem desconsiderar, 

naturalmente, outros indicadores como a formação geológica e a hidrografia.   

Por essa razão é importante observar que, na região semiárida, além da 

irregularidade ou falta total de chuvas há também a incerteza caracterizada pela 

intempestividade das precipitações, seja pelas antecipações, seja pelos retardamentos ou pelo 

curto período da estação chuvosa, normalmente de três a cinco meses. Há, na verdade, um 

verdadeiro descompasso de modo que o clima ora é seco, ora úmido ou com ambas as 

características. Além disso, apresenta como característica preponderante a temperatura elevada.   

De todo modo, anotando-se numa série histórica a desconformidade das chuvas, 

pode-se observar condições em que por alguns anos elas tendem a se concentrar em períodos 

curtos na estação. Já em outros anos as chuvas se precipitam torrencialmente ensejando cheias 

de proporções desastrosas ou ainda, em outra circunstância, as chuvas apresentam índices 

bem abaixo das médias normais, instalando-se, assim, um período de seca que pode perdurar 

por um ou vários anos para dar lugar ao mais devastador impacto sobre o meio ambiente e 

sobre o arcabouço social e produtivo da região semiárida, como observa Andrade (1967).  

Então, o semiárido, seja ele localizado no Nordeste brasileiro ou outras plagas, 

apresenta distribuição irregular de chuvas no tempo e no espaço, havendo concentração das 

precipitações pluviométricas em curto período, onde ocorrem fortes aguaceiros de pequena 

duração, elevada evapotranspiração, ocorrência de período de secas, solos de pouca profundidade 

e reduzida capacidade de retenção de água, implicando maior dependência do Homem aos 

recursos hídricos para suas necessidades básicas e, notadamente, para as atividades econômicas.  

Assim, dentre outras diferenças, observa-se que, comparando-se o semiárido brasileiro 

com os outros distribuídos pelo planeta, há de se constatar algumas características que o tornam 

deveras diferente dos demais, dentre elas, ele é o mais chuvoso4 com uma média de precipitação 

pluvial de 750 bilhões de m³ anuais e a insolação apresenta-se numa média anual de 2.800 horas, 

conforme (INSA, 2011), ou seja, mais de 116 dias de sol por ano. Outra particularidade importante, 

segundo Andrade (2006), é o fato de o Nordeste brasileiro está situado em região sub-equatorial, entre 

o 3º e o 16º de latitude, e se expande até o litoral, nas costas do Ceará e do Rio Grande do Norte, 

enquanto a maioria dos desertos e regiões semiáridas se localizam na regiões tropicais e os desertos e 

                                                 
4
 De acordo com Pontes e Campos (2012, p. 106), a “Província de Tucumán, localizada no Noroeste da 

Argentina, caracteriza-se por chuvas no período de outubro a março, que soprepassam a 1.000mm/a.”  



 

 

 

 

semidesertos não tropicais se localizam muito distante do oceano, como se observa da comparação 

entre a Figura 6 e a Figura 7, ao destacar a localização do semiárido brasileiro na América do Sul. 

 

Figura 7 – Mapa do Brasil na América do Sul com destaque para o semiárido brasileiro 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012 

 

De toda sorte, abstraindo-se as definições léxicas há que ponderar, pelo menos 

relativamente ao nordeste brasileiro, que o nosso semiárido não é periférico nem vizinho a 

alguma região substancialmente árida como seria, no caso, um deserto.  Tem natureza e 

características próprias cujas muitas peculiaridades são comparáveis com outras regiões do 

planeta a partir de analogias climáticas, geomorfológicas5, geológicas, hidrológicas, 

biogeográficas6, dentre outras. Andrade (1967, p.6), ao elaborar a síntese das condições 

                                                 
5
 Guerra e Cunha (1996) esclarecem que a Geomorfologia, por se ocupar de estudar os diferentes aspectos da 

superfície terrestre, possui um ‘caráter  integrador entre as ciências Ambientais” e busca compreender a evolução 

do relevo terrestre no tempo e espaço. 
6
 Segundo Gutiérrez  et alli (2010) um dos aspectos da biodiversidade pouco  investigado na caatinga  é o uso 

medicinal científico de algumas de suas espécies a, com metodologias científicas desenvolvidas a partir do 

conhecimento popular. partir do conhecimento. Giulietti et alli (2004) também registram um Programa 

Farmácias Vivas  pioneiro da UFC (MATOS, 1999a) e atualmente com abrangência regional. 



 

 

 

 

naturais do Nordeste esclareceu que tais condições seriam mais bem compreendidas dividindo 

a região em três sub-regiões, como se vê adiante: 

Para se fazer um quadro geomorfológico esquemático do Nordeste brasileiro 

visando à explicação de sua influência na ocupação econômica regional, é 

interessante dividir esta região em três sub-regiões: 1) o Meio-Norte, 

compreendendo o Maranhão e o Piauí; 2) o Nordeste Oriental, compreendendo o 

Ceará, o maranhão e o Piauí, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas; 3) a porção 

meridional compreendendo Sergipe e Bahia. 

Com efeito, são essas “condições naturais”, como se observa no Quadro 10, que 

retratam as fragilidades regionais e sinalizam as medidas institucionais a serem adotadas em 

resguardo das peculiaridades do semiárido brasileiro. No trabalho de Andrade (1967, p.20), há 

registros de alguns problemas ambientais, como se vê adiante, que persistem nos dias atuais,  

Acreditamos ser necessário continuar a prestigiar estes estudos que recaem sôbre 

áreas intensamente cultivadas – zona da mata canavieira – e sôbre áreas 

geograficamente bem localizadas mas que se acham subutilizadas, como o vale do 

Jaguaribe, o vale do São Francisco, os tabuleiros, etc. Acreditamos ser premente a 

realização de estudos pedológicos na área em que a SUDENE aplica o Projeto de 

Povoamento do Maranhão e onde dominam solos típicos das regiões equatoriais 

úmidas de baixa lixiviação. Programas menores, locais devem ser desenvolvidos em 

certas áreas em que o Governo deseja incrementar a atividade agrícola. Já é tempo 

finalmente de se pensar em fazer o levantamento do Mapa Pedológico do Nordeste, 

pelo menos na parte das áreas que vêm sendo estudadas e, por este, do Mapa de Uso 

da Terra, a fim de que se possa ver as distorções existentes na utilização da terra e 

fazer a correção das mesmas. 

 

Quadro 10 – Características físicas gerais Nordeste brasileiro 

 

 

Sub-regiões Geomorfologia Hidrografia
7
 Fitologia 

Meio Norte Diversos tipos de 

litoral; planície 

maranhense; 

chapadas e chapadões 

formados por rochas 

sedimentares com 

altitudes superiores a 

300 m e inferiores a 

700 m. 

Rios permanentes, 

alguns com grande 

oscilação de nível 

nas secas, várzeas. 

Floresta equatorial 

na porção ocidental 

do Maranhão; 

cerrado; cocais. 

Nordeste Oriental Litoral diversificado: 

costas baixas, praias 

arenosas com dunas 

(fixas e móveis),costas 

Rios periódicos em 

todo percurso e 

deságuam no litoral 

Atlântico setentrional; 

Cocais; mata 

atlântica; caatingas; 

formações vegetais 

                                                 
7
 Para Souza (2006) a rede de drenagem do semiárido é extremamente ramificada por conta da própria aridez, 

das condições geológicas e morfológicas. Possui muitos cursos d’água, mas com poucas possibilidades de 

infiltração de infiltração para alimentar os lençóis de água subterrânea em razão do cristalino.  



 

 

 

 

altas de barreiras 

argilosas com falésias, 

costas de mangues; 

várzeas fluviais; 

tabuleiros; formações 

cristalinas; chapadas 

com altitude superior a 

600m. 

rios que têm trechos 

perenes e deságuam no 

litoral Atlântico 

oriental; elevada 

evaporação devido as 

altas temperaturas; 

mínima infiltração no 

escudo cristalino. 

litorâneas. 

Porção Meridional Litoral arenoso e 

cheio de dunas; 

costas altas de 

barreiras ou de 

formações 

cristalinas; baía de 

origem tectônica; 

baías pequenas; 

várzeas fluviais; 

chapada com atinge 

entre 600m a 

1000m; depressões.  

Rios extensos e 

perenes, rios com 

cursos temporários 

nos trechos 

sertanejo e agreste.  

Cerrado, mata 

atlântica; caatingas; 

formações vegetais 

litorâneas. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações de Andrade (1967). 

 

Ainda sobre as características do semiárido, a abordagem de Souza (2002, p.27-28), 

realça os aspectos geoambientais8 do Nordeste brasileiro que se apresentam da seguinte forma: 

O semi-árido nordestino, de maneira genérica, é composto fundamentalmente por terrenos 

muito antigos, terrenos de embasamento cristalino, pré-cambrianos, onde há uma grande 

diversidade de material litológicos que, evidentemente, tende a refletir nos demais componentes. 
Ao mesmo tempo, se encontram no semi-árido setores de sessão, do ponto de vista 

geológico, que configuram pequenas bacias sedimentares intracratônicas e que 

chegam a constituir ambientes todos especiais, até do ponto de vista de 

potencialidades de utilização. 

Cândido et alli (2005), por sua vez, destacam os aspectos climáticos da região, 

esclarecendo ser uma das características do semiárido brasileiro o clima quente e seco9, com 

temperatura média de 28ºC, com duas estações bem delimitadas, a seca e a úmida, onde 

                                                 
8
  Sá et alli (2004), por ocasião da elaboração do diagnóstico agro - socioeconômico do semiárido brasileiro 

identificaram 20 grandes unidades de paisagem, por sua vez, foram subdividas em 172 unidades geoambientais. 

Elaboraram também um mapa com identificação das zonas de domínio da vegetação hiperxerófila (34,3%) e da 

zona de vegetação hipoxerófila (43,2%), das ilhas úmidas (9,0%) e do agreste e área de transição (13,4%), 

Figura 6). 
9
 Marengo (2006) observa que na maior parte da região Nordeste a estação seca compreende o período de 

setembro até dezembro, destacando que na faixa orientada no sentido noroeste/sudeste desde o extremo oeste da 

região tem como trimestre mais seco o período entre agosto e outubro. No leste da região esse trimestre mais 

seco está compreendido entre outubro e dezembro. No sul da região o trimestre mais seco ocorre entre julho a 

setembro e, no interior da Bahia, no período de julho a agosto. 



 

 

 

 

ocorre a maior parte das chuvas em período correspondente em três a quatro meses. Aliás, 

conforme lembra Garjulli (2003, p.38), “essa característica causa forte dependência da 

intervenção do Homem sobre a natureza, no sentido de garantir, por meio de obras de infra-

estrutura hídrica, o armazenamento de água para abastecimento humano e demais usos 

produtivos”. A outra característica é o cenário ambiental que é formado por sítios ecológicos 

variados implicando cuidados e manejos diferenciados.  

Dentre outros estudos que abordam as características do semiárido destacam-se, 

também, as observações de Cirilo (2008, p.62) na abordagem sobre políticas públicas 

relacionadas aos recursos hídricos da região:  

O Nordeste semi-árido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos 

rios. Essa situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal 

das precipitações e das características geológicas dominantes, onde há 

predominância de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e consequentemente 

baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente. O resultado é a existência de 

densa rede de rios temporários. A maior exceção é o Rio São Francisco. Esse grande 

rio, porém, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e só após centenas de 

quilômetros de percurso entra na região Nordeste. 
Outros rios permanentes são encontrados no Maranhão, no Piauí e na Bahia, com 

destaque para o Rio Parnaíba. Os rios de regime temporário são encontrados na 

porção nordestina que se estende desde o Ceará até a região setentrional da Bahia. 

Entre esses, destaca-se o Jaguaribe, no Ceará, pela sua extensão e potencial de 

aproveitamento: em sua bacia hidrográfica se encontram alguns dos maiores 

reservatórios do Nordeste, como Castanhão e Orós. 

Para Leal et alli (2005) o semiárido do Nordeste tem a caatinga como vegetação 

predominante e corresponde a uma das seis grandes zonas climáticas brasileiras, cuja área 

excede os limites da região Nordeste compreendendo os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, o extremo Norte de Minas Gerais e 

o Noroeste do Espírito Santo. Abrange 70% do Nordeste e ocupa, aproximadamente, 2.799 

Municípios com população em torno de 23 milhões de pessoas. 

De acordo com Souza et Pinto (2006, p.85-86), consoante a regionalização10 

oficial do país, o Nordeste11 brasileiro abrange uma área de 1.556 mil km² 12, compreendendo 

                                                 
10

 Segundo Andrade (1970), na década de setenta do século passado, a Região Nordeste compreendia nove 

Estados e um Território, abrangendo uma área de 1.552.643 km², correspondente a 18% do território nacional, à 

época com população correspondente a 29% da população brasileira. 
11

 Para Leal (2005), o semiárido tem a caatinga como vegetação predominante e corresponde a uma das seis 

grandes zonas climáticas brasileiras, compreendendo os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, o extremo Norte de Minas Gerais e o Noroeste do Espírito Santo, 

abrangendo 70% do Nordeste. 
12

 Segundo o Instituto Nacional do Semiárido – INSA (2011), a região Nordeste brasileiro compreende uma área 

aproximada de 1.640.00 km², correspondendo a 19% do território nacional. 



 

 

 

 

nove estados: Maranhão, Piauí, Ceará13, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco Alagoas, 

Sergipe e Bahia, cuja área de semiárido corresponde a 788.064 km² 14, que é equivalente a 

48% do Nordeste e a 9,3% do Brasil15, segundo os dados de 199316, apurados junto a 

FUNCEME. Esclarecem os autores retro nomeados que a região apresenta relativa 

heterogeneidade nas grandes unidades geossistêmicas17 ao tempo em que, no contexto 

geoecológico do semiárido, nas caatingas, verifica-se a ocorrência de ambientes de exceção 

que configuram verdadeiros enclaves úmidos e subúmidos, como se vê nas características 

físicas indicadas no Quadro 10. 

Todavia, observando-se os estudos sobre a caracterização do ambiente dos enclaves 

úmidos e subúmidos e as unidades geossistêmicas do semiárido nordestino apresentados por 

Souza et Pinto (2006), quando da realização da “análise integrada do contexto geoambiental”,  

percebe-se a distinção entre as duas visões e percepções metodológicas entre esse estudo e o 

diagnóstico de Andrade (1967), em torno das condições naturais do Nordeste.  

No trabalho de Andrade (1967), há descrição em pormenores dos aspectos naturais 

relevantes da Geologia, Geomorfologia, Hidrografia, Climatologia, Pedologia, Fitologia e 

Recursos Minerais do Nordeste sem, todavia, realçar a interação entre eles. No de Souza et 

Pinto (2006), de outro modo, essa descrição é apresentada com realce para as unidades 

geossistêmicas, como se observa na Figura 8. Na verdade, o exame dessas duas perspectivas de 

estudos sobre a região Nordeste permite constatar que as duas visões de análise e compreensão do 

semiárido brasileiro se fazem necessárias e se complementam, como, aliás, é observado outras 

considerações de Souza (2006, p 27-28): 
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 De acordo com Morais et alli, no Ceará a alternância do período chuvoso e seco coincide com a sazonalidade 

nas velocidades de vento. Nos meses de março e abril, ápice do período chuvoso predominam ventos de SE 

(120° - 150°) ao longo do dia passando a SSE-S (150°- 180°) durante a noite. 
14

 Segundo Carvalho (2010) a área total do semiárido brasileiro corresponde a 1.338.976 km², equivalente a 

15,72% do território nacional, inserida em 1.492 municípios que correspondem à zona semiárida dos estados 

nordestinos do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E mais o 

norte de Minas Gerais que é um estado do Sudeste. E também as zonas Subúmidas secas do leste do Maranhão 

(NE) e do noroeste do Espírito Santo (SE).  
15

 De acordo com INSA (2011), o semiárido abrange uma área de 982.563,3 km², correspondente a 11% do 

território nacional, concentrando 12,3% da população brasileira correspondem a 20 milhos de habitantes em 

1.113 habitantes, representando sinteticamente 21 habitantes por km² e 22% dos municípios. 
16

 Marengo (2008, p. 149): O Nordeste brasileiro ocupa 1.600.000 km² do território nacional e tem incrustado em 

62% da sua área, o Polígono das Secas, uma região semiárida de 940 mil km2, que abrange nove Estados do 

Nordeste e enfrenta um problema crônico de falta de água e chuva abaixo de 800 mm por ano. No Semi-Árido, 

espalhado por 86% do território nordestino, vivem aproximadamente 30 milhões de pessoas, ou cerca de 15% da 

população nacional. São números que fazem do conjunto dessas áreas, a região seca mais populosa do mundo. 
17

 Segundo Nascimento e Sampaio (2005) o geossistema corresponde aos dados ecológicos relativamente 

estáveis, sendo o resultado do potencial ecológico: clima (temperatura e precipitação), fatores geomorfológicos 

(natureza das rochas, mantos superficiais, dinâmica das vertentes, declive) e fatores hidrológicos (lenções 

subterrâneos, nascentes, PH das águas, tempo de ressecamento do solo). 



 

 

 

 

A geografia física pode ter dois enfoques fundamentais: Podemos fazer uma abordagem 

separativa, tratando dos componentes ambientais que se configuram no semi-árido. 

Sobre esse aspecto é fundamental que se tenha a possibilidade de conhecer quais 

características se associam ao que se pode chamar de potencial ecológico e aquelas que 

derivam de uma combinação para justificar uma exploração biológica. Então, é 

fundamental que se conheçam as condições geológicas, geomorfológicas, hidroclímáticas, 

aquela interface que é representada pelos solos e a cobertura vegetal que é, como o Dr. João 

Ambrósio referiu, a resposta a esse jogo de relações que se vai estabelecendo. 
Ao mesmo tempo que se pode pensar em tratar separadamente desses componentes 

ambientais, é fundamental que tenhamos a possibilidade de entender a maneira 

como eles se relacionam, para configurar o que se pode chamar de unidades 

ambientais ou dos ecossistemas do semi-árido. 

 

Figura 8- Região semiárida do Brasil e as grandes unidades geossistêmicas 

 

 

 

Fonte: Estudo sobre o Estado da Arte da Desertificação, Degradação das Terras Secas no Semiárido 

Brasileiro (2014, p. 41). 



 

 

 

 

É possível, também, compreender essa abordagem sistêmica através da 

perspectiva da Geografia Ambiental, área de estudo da Geografia desenvolvida a partir da 

segunda metade do século XX, preocupada com essa articulação harmoniosa entre espaços 

naturais e paisagem, paisagem e sociedade, como bem esclarece Rodriguez (2007, p.84): 

Esta dirección va a considerar a la Geografía como el estudio de los sistemas 

ambientales, entendiéndolos como la relación Naturaleza-sociedad, en espacios 

físicos concretos. Se privilegia la articulación espacio–temporal de las diferentes 

categorías de sistemas ambientales básicamente teniendo a la naturaleza como el 

centro de las interrelaciones, y al concepto de paisaje natural como la categoría 

fundamental de estudio. Se intenta superar la dicotomía Naturaleza–sociedad 

articulándose la cuestión ambiental a la creación de espacios. El espacio físico es 

visto como el conjunto de puntos y su relación que tienen existencia en sí. El espacio 

geográfico se interpreta como el sistema de objetos y las acciones que los 

condicionan. El territorio se define por fronteras políticas y jurídicas. Se aceptan 

tres interpretaciones de la noción de paisaje: la de paisaje natural, paisaje social y 

paisaje cultural. Estas tres interpretaciones se articulan para formar el paisaje 

como concepto general, aunque teniendo al paisaje natural como la categoría 

básica. La regionalización se considera como una individualización espacial, 

considerandose varias variantes: las regionalizações económica, política, 

administrativa, natural, geoecológica y económica. 

De toda forma, as informações indicadas nessas e em outras análises também 

refletem a magnitude espacial do semiárido brasileiro que compõe essa paisagem18. Paisagem, 

na percepção de Ab’Saber (1999), é um conjunto de elementos, naturais ou artificiais, novos e 

antigos, cuja topografia vem sendo modelada e remodelada há dezenas de milhões anos pelas 

forças da natureza. Segundo referido autor toda essa magnitude se compõe a partir de domínios 

morfoclimáticos e fitogeográficos, estes compreendidos como um conjunto espacial onde se 

integram relevo, tipos de solo, formas de vegetação, condições climáticas e hidrológicas.  

Em outra perspectiva, Vesentini (2012) avalia que Andrade (1964) percebe a 

paisagem nordestina de modo singular. Considera-a como o conjunto da natureza que se 

exterioriza pela força do clima e a vegetação, que desde os primeiros tempos da colonização 

subjuga a ocupação humana (como se fossem elementos naturais indomáveis). Essa “paisagem” 

seria predominante somente no “Nordeste verdadeiro (do Ceará até o Norte da Bahia)”, pois as 

paisagens do Maranhão e do Piauí (Meio Norte) compõem paisagens de transição entre a 

Amazônia e o verdadeiro Nordeste19. A propósito, diz Andrade (1964, p. 6-7): 
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 Zacharias (2008), esclarece ter sido Ab’Saber (1999) quem difundiu a “Teoria Geográfica da Paisagem” que 

se ocupa de estudar a paisagem em seus diferentes aspectos levando em consideração os processos climáticos, 

pedológicos, morfológicos bem como as pressões sociais sobre o ambiente. 
19

 Na perspectiva econômica Araújo (1997) afirma que os Estados do Nordeste nunca foram homogêneos e 

destaca  “subconjuntos socioeconômicos”  diferenciados  em razão dos respectivos processos de ocupação 

humana e econômica: Rio Grande do Norte até Alagoas com economia açucareira e pecuária produziu 

oligarquias poderosas; Ceará com complexo gado-algodão-agricultura de alimentos conformou oligarquia 

sertaneja; Sergipe e Bahia, esta absorvendo aquele, com campo, cana, cacau e zonas de combinações agrícolas 



 

 

 

 

No Nordeste, o elemento que marca mais sensivelmente a paisagem e mais preocupa 

ao homem é o clima, através do regime pluvial e exteriorizado pela vegetação 

natural. Daí distinguir-se desde a época colonial entre a ‘Zona da Mata’ com o seu 

clima quente e úmido e duas estações bem definidas – uma chuvosa e outra seca – 

do Sertão, também quente, porém seco, e não só seco como sujeito, desde a época 

colonial, a secas periódicas que matam a vegetação, destroçam animais e forçam os 

homens à migração. Entre uma área e outra firma-se uma zona de transição, com 

trechos quase tão úmidos como a Zona da Mata e outros tão secos como o Sertão, 

alternando-se constantemente e a pequena distância, que o povo chamou de Agreste. 

Daí, dessa diversidade climática, surgiria a dualidade consagrada pelos nordestinos e 

expressa no período colonial em dois sistemas de exploração agrária diversos, que se 

complementam economicamente mas que, política e socialmente se contrapõem: o 

Nordeste da cana-de-açúcar e o Nordeste do gado, observando-se entre um e outro, 

hoje, o Nordeste da pequena propriedade e da policultura. 
Daí podermos, em um ensaio de síntese como este sobre o Nordeste, dividi-lo em 

três regiões que são, a um só tempo, naturais e geográficas, dando às mesmas os 

nomes consagrados pela tradição: Mata, Agreste e Sertão. 

Essa perspectiva sobre a paisagem nordestina de Andrade (1964) enseja ainda 

algumas considerações em torno da região semiárida. A primeira refere-se aos espaços20 

geográficos da região semiárida como o sertão e a caatinga.  A palavra sertão, segundo Foury 

(1972), comumente serve de designação aos “setores mais áridos” do Pernambuco, Paraíba e 

Ceará. A região caracteriza-se pela vegetação de caatinga e vem sofrendo muitas intervenções 

antrópicas resultando em degradação, perda da biodiversidade e redução da densidade das 

florestas. Para Leal (2003), o termo apresenta significado vago de área não cultivada, sendo 

utilizado no Nordeste e em São Paulo. 

Para Andrade (1964) as condições naturais, o regime das chuvas e a possibilidade 

das secas, que findam por moldar o comportamento do sertanejo para os tempos de fartura e 

de estiagem, deixando-o atento aos sinais da natureza sobre a possibilidade ou não de uma 

boa estação chuvoso, ou um bom inverno, como comumente é conhecida essa estação. 

Observa ele que o povoamento do sertão foi intensificado a partir do século XVIII com a 

cultura do algodão, como produto de exportação, e as culturas de milho e feijão, como 

produção de subsistência para homens e animais. Primeiramente com ocupação das áreas 

brejadas e as “serras frescas”. Em seguida, já por volta do século XIX, com a ocupação das 

florestas nativas. Assim, em todos esses momentos o desmatamento da vegetação e a 

ocupação humana promoveram “impactos ecológicos muito negativos”, acelerando processos 

erosivos e empobrecendo os solos. “O homem, ao penetrar para o interior, não procurou 

adaptar as suas atividades à condições do clima”, diz Andrade (2006, p.19). 

                                                                                                                                                         
desenvolveu a burguesia banqueira, e Piauí e Maranhão, espaço de transição entre  o Nordeste e o Norte e 

propício à expansão da fronteira agrícola. 
20

 Para Santos (2006), paisagem não se confunde com espaço. A primeira é o conjunto de formas em um 

determinado momento que findam por reproduzir as sucessivas relações entre o homem e a natureza enquanto o 

segundo são essas formas e a vida nela existente. 



 

 

 

 

Dantas (2010) destaca que a ocupação do Nordeste brasileiro aconteceu a partir da 

“zona da mata”
21

 (Figura 9), onde acontecia toda a produção regional utilizada na região 

produtora de açúcar e, de lá, homens brancos, mestiços e escravos, adentraram rumo ao sertão 

ocupando primeiramente o agreste, região de transição entre as duas e especializada na 

produção de feijão, milho, arroz e mandioca e na criação de bovino para produção da carne e 

derivados do leite.  

 Figura 9 – Zonas Geográficas 

 

Fonte: Vesentini (2012) 
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  Foury (1972) esclarece que a denominação “zona da mata” decorre do fato dessa região litorânea ser revestida 

de “vegetação florestal densa” no período colonial e a “zona agreste” é um termo “fitofisionômico. É uma zona 

de transição, com clima mais ameno. 



 

 

 

 

  Segundo Rebouças (1997),  Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, ou 

transição amazônica,  demonstradas na Figura 9, constituem os quatro domínios 

geoambientais caracterizadores do Nordeste brasileiro. A zona da mata correspondente à faixa 

costeira do Estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, tem sido devastado, incluindo a 

Mata Atlântica, pela agroindústria açucareira e o cultivo do cacau, na Bahia. O agreste, que 

corresponde, de fato, à faixa de transição entre a zona da  mata e o sertão e abastece com 

produtos agrícolas as cidades litorâneas. O sertão, com as características próprias de uma 

região semiárida, com temperatura elevada, baixa pluviosidade, secas periódicas, rios 

intermitentes, dentre outras, além da caatinga como vegetação básica. E, por fim, o meio 

Norte, uma zona de transição com a Amazônia. 

  Segundo Ferraro Júnior et Bursztyn (2010), diferentemente da ocupação da 

Zona da Mata, que foi ocupada pelos engenhos, casas-grandes e senzalas, cuja ocupação tem 

muitos registros, o mesmo não ocorre em relação à ocupação do Sertão, sendo pacífico o 

entendimento de que essa ocupação foi associada à atividade agropastoril, sobretudo porque a 

criação era subsidiária à cana-de-açucar. Ademais, esclarecem os autores, em 1701 foi editada 

uma Carta Régia proibindo a criação de gado numa faixa de 10 léguas a partir da costa, 

implicando a interiorização da atividade. 

Com efeito, a ocupação do sertão contou com a presença marcante do vaqueiro, 

empregado do proprietário da terra ocupado com a lida do gado. O recorte social dessa região, 

com indicadores sociais de educação e saúde tão acanhados, remonta a esse contexto 

histórico-geográfico, como, aliás, destaca Ab’Saber (1999, p.61): 

Nos sertões do Nordeste há povoamento ao longo de rios que nascem em maciços 

cristalinos ou bordos de escarpas sedimentares, mas sempre chegam ao mar, a 

despeito de terem seu fluxo d’água cortado por cinco a sete meses (rios intermitentes 

sazonários, extensivamente exorréicos). Existem sertanejos vivendo em diferentes 

posições nas vertentes e altos das colinas, gente habitando os sopés de maciços, 

serras úmidas e cimeiras de chapadas e setores de planaltos cristalinos. Em 

contrapartida, porém, o Nordeste seco é a região geográfica de estrutura agrária mais 

rígida e anti-social das Américas, do que resulta que a capacidade de suporte 

populacional dessa região tem de ser avaliada por critérios mais amplos e 

aprofundados, envolvendo tanto atributos endógenos e controles exógenos, quanto 

eventuais fatores extrógenos que interferem no destino dos homens e comunidades 

regionais. 

 



 

 

 

 

De acordo com Amado (1995)22, no contexto da historiografia brasileira, o sertão23 

constitui uma categoria espacial, social e cultural. No primeiro caso como uma referência 

institucional de lugar do interior, representando lugares longínquos de norte a sul do país. 

Como categoria social remontando aos primórdios da colonização, a espaços longínquos sem 

a vigilância, sem regras da coroa ou da Igreja a serem atendidas. Na categoria cultural como 

manifestação cultural, material e imaterial, uma presença constante na literatura regional 

brasileira. No mesmo sentido se manifesta Moraes (2003, p.2): 

Desse modo, não há possibilidade de realizar uma caracterização geográfica precisa 

das localidades sertanejas, pois estas não correspondem a uma materialidade terrestre 

individualizável, passível de ser localizada, delimitada e cartografada no terreno. 
O sertão não se inscreve como uma empiria, nos moldes dos enfoques indutivos 

tradicionais da geografia. Nesse sentido, sua discussão força um rompimento na 

relação direta entre conceito e realidade empírica, que domina as abordagens desse 

campo disciplinar, onde as conceituações referem-se a recortes tidos como 

efetivamente existentes na superfície da Terra. A idéia de sertão possui, portanto, 

um status teórico distinto das noções mais usuais de ‘habitat’, ‘ambiente’, ‘região’ 

ou ‘território’, não se confundindo com elas. Enquanto estas teriam por referência 

limites e extensões materialmente aferíveis no campo, aquela recobriria situações 

telúricas díspares e variadas, não fornecendo fundamento para divisões objetivas do 

espaço terrestre. 

Tem-se, pois, que a “paisagem geográfica” do sertão “é uma coisa material”, 

apresenta contorno geomorfológico e características peculiares. Todavia, como lembra Santos 

(2006), a paisagem sem o “funcionamento da sociedade”, sem a “realidade social” configura 

tão somente um “conjunto de formas espaciais”. 

Barbosa (2006, p.183), aborda os olhares imaginários e atávicos que o nordestino 

devota ao sertão, seja no tempo de pujança, seja na estiagem, realçando essa vivência 

tradicional no contexto atual. Diz ela: 

Essa dimensão de tragicidade em torno do sertão semi-árido vai sendo formulada em 

todos os espaços do saber e em todos os discursos, apoiados em argumentos cuja 

matriz se encontra no saber científico. E sob esse recorte formulado pelas ciências, o 

sertão começa a ganhar uma nova perspectiva: de espaço infindo, misterioso e 

exótico, transmita-se em sertão semi-árido configurado, territorializados e 

demarcado. O que se percebe é uma mudança de sensibilidade em relação ao sertão, 

construída a partir das referências técnico-científicas, que renomeiam e classificam a 

paisagem e a vida sertaneja, configurando-a num todo homogêneo. Mas o 

imaginário construído pela experiência histórica do viver o sertão semi-árido segue 

os passos de Guimarães Rosa, que afirma: ‘O sertão aceita todos os nomes: aqui é o 

Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a Caatinga’, pois os referenciais são os da 

experiência cotidiana dos que percebem seus caminhos e veredas. 
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 No artigo a autora apresenta uma “trilha” do estado da arte sobre as abordagens em torno do “sertão” no 

período correspondente entre a década de cinquenta e a década de noventa do século passado. 
23

 Para Araújo (2006), o sertão também é espaço de construção de sentidos históricos diversos, multifacetados 

e/ou antagônicos aonde a ação dos atores locais vem se desenvolvendo historicamente e se conserva dentro da 

tradição. 



 

 

 

 

Na perspectiva econômica do semiárido é importante recordar as avaliações 

realizadas pelo GTDN. Em referido documento há registro de que, à época, a economia da 

região amparava-se na atividade pecuária extensiva
24

 e a agricultura de baixo rendimento 

compondo a renda real da maioria da população. A primeira para o proprietário da terra e a 

segunda para o trabalhador rural. Havia também a cultura do algodão destinado ao mercado 

externo, compondo o tripé de sustentação econômica
.
 Todavia, essa realidade analisada na 

década de 1960 já havia sido relatada em 1923, no Relatório encomendado pelo IOCS sobre 

as condições econômicas e as perspectivas do Ceará.  

No aludido relatório LoefGren (1923) faz observações sobre o Ceará, registrando 

as dificuldades para as atividades econômicas em razão das secas, destaca que as matas 

primitivas estavam degradadas; a criação de gado era desordenada por que de desmatar para o 

gado havia a prática do fogo para melhorar o pasto; a criação de cabras soltas impedia 

renovação vegetação arbustiva, necessidade de informar a população práticas moderna para a 

lavoura e a pecuária. Nas sugestões apresentadas na conclusão do relatório constam medidas 

impeditivas: sustar a “desnudação da terra, proibir queimadas das pastagens; medidas 

preventivas: aproveitar com mais ‘instrução’ a terra para o pasto e agricultura; e medidas 

restaurativas e progressivas: programa agrícola para todo o Estado; construção de grandes 

açudes, sobretudo para viabilizar a recomposição da vegetação, utilizar espécies nacionais, 

escola prática de agricultura”. 

A propósito, Francelino et alii (2003) destacam a importância dos recursos 

florestais da caatinga para a sobrevivência dos assentamentos, dos que não têm ocupação de 

mão-de-obra, utilizando-os como fonte energética através do consumo de lenha, pastagem 

natural de caprinos, bem como a madeira na construção de casas, definição de lotes e cercas. 

Quer dizer, o cenário de outrora persiste com as demandas contemporâneas. 

Com relação ao estudo do GTDN, as medidas indicadas foram: construção de 

açudes, estabilidade de renda ao trabalhador rural, reorganização da unidade econômica do 

semiárido, melhoria no rendimento da pecuária, reorganização da unidade produtiva, 

colonização maranhense. Assim, comparando-se o Relatório realizado pelo IOCS (1923) 

sobre os estudos voltados para adoção de medidas contra o “flagello da seccas nos Estados do 
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  Loefgren (1923, p. 25), já registrava a devastação da vegetação em decorrência do “systema de lavoura, que 

para plantar, derruba e queima, para, após as colheitas, abandonar aquelle terreno e continuar a derrubada mais 

adiante. ......Vem ainda argumentar a devastação, a prática de melhorar os pastos naturaes nas caatingas, por 

meio de fogo, que, sem a mínima, vigilância nem methodo, é entregue a si mesmo, pelo que muitas vezes, num 

só dia, reduz cinza centenas de hactares de caatinga ou de matta.” 



 

 

 

 

Norte do Brasil” com as proposições do estudo do GTDN (1959) para o Nordeste brasileiro, 

constata-se que muitos estudos e pesquisas foram realizados e poucas foram as sugestões 

implementadas, realinhadas e monitoradas. 

Recentemente, quando em curso quase um quinto do século XXI e considerando o 

cenário mundial de mudanças climáticas
25

, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos  - 

CGEE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, concluiu estudos preliminares sobre o Estado 

da Arte da Desertificação, Degradação das Terras Secas no Semiárido Brasileiro (2014) 
26

.
.
  

Esse estudo preliminar apresenta a caracterização geral do semiárido nordestino, 

apontando os sertões como área geográfica típica da região, descreve, de forma sucinta, os 

atributos da paisagem geográfica nordestina,  os domínios naturais da região susceptíveis de 

desertificação (Figura 10) e alguns dos problemas ambientais relacionados a esses domínios. 

Apresenta, também, indicadores demonstrando a vulnerabilidade econômica das áreas 

degradadas e/ou processo de desertificação27, bem como elenca algumas questões relacionadas 

à vulnerabilidade socioambiental do semiárido brasileiro na hipótese de agravamento da 

degradação, iniciada ou instalada, no cenário de mudanças climáticas
28

. 

Naturalmente, a descrição do estudo realizado pelo CGEE (2014) apresenta 

maiores detalhes do que a caracterização realizada por Andrade (1967) há quase cinquenta 

anos, haja vista o universo de informações coletadas e consolidadas desde então e as imagens 

de satélite utilizadas para as informações constantes nos mapas. Por essa razão os dados sobre 

as áreas do semiárido com alta susceptibilidade à desertificação apontadas na Figura 10 
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 Segundo Silva (2003), Durante a Terceira Sessão da Conferência das Partes das Nações Unidas da Convenção 

de Combate à Desertificação (COP 3), ocorrida em Recife-PE, em 1999, a Articulação do Semi-Árido – ASA 

(articulação de aproximadamente cinquenta organizações não-governamentais constituída no final de 1990), 

lançou a Declaração do Semi-Árido, afirmando que a convivência com as condições do semi-árido brasileiro e, 

em particular, com as secas é possível. O documento, que está compondo o Anexo C deste trabalho, apresenta 

um conjunto de propostas para o semiárido brasileiro está amparado em duas premissas básicas: a conservação, 

uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do semi-árido e a quebra do monopólio de 

acesso à terra, à água e aos outros meios de produção.  
26

  O estudo deverá concluído por todo o ano de 2015. 
27

 Conforme esclarece Lobão (2014), deste o final da década de quarenta passada que os sinais de degradação e 

desertificação na África vem sendo alertados, mas somente a partir da década sessenta os estudos e discussões 

foram aprofundados, resultando, em1977, em Nairóbi, na realização da Conferência das Nações unidas sobre a 

Desertificação. Na Conferência de 1992 o tema ganhou um capítulo na Agenda 21. Como resultado da 

implantação da Agenda 21 aponta a Convenção das Nações Unidas de combate à Desertificação  (CCD), 

objetivando a adoção de medidas e acordos internacionais voltados ao combate à desertificação e a mitigação 

dos efeitos da seca. 
28

 Segundo Marengo (2008), desde a década de oitenta do século passado há evidências científicas sobre a 

possibilidade de mudança no clima em nível mundial. Próximo ao final de referida década a Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

estabeleceram o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) encarregado de apoiar com 

trabalhos científicos as avaliações e os cenários de mudanças climáticas para o futuro. 



 

 

 

 

despertam preocupação e ensejam a imediata adoção de medidas institucionais destinadas à 

reversão desse cenário. No Estado do Ceará, em particular, praticamente toda a bacia do Rio 

Jaguaribe está com essa vulnerabilidade. 

 

Figura 10 – Áreas Degradadas  Susceptíveis à Desertificação 

 

 
 

Fonte: CGEE (2014, p.98) 

 



 

 

 

 

Aliás, em relação ao Estado do Ceará, essa demonstração constante da Figura 10 

já se anunciava pois o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação 

dos efeitos da seca (PAE-CE, 2010), já havia delimitado três núcleos do programa com indícios 

de desertificação muito graves:- I- ASD Irauçuba/Centro Norte; II – Inhamuns e III – Médio 

Jaguaribe. No levantamento desses indícios foi observado que essas regiões apresentam as 

seguintes características geoambientais:  

  Predominância de litotipos do embasamento cristalino dotados de baixa 

permoporosidadee pouca frequência de diaclasamentos;  

 Clima semiárido e/ou subúmido seco com índices pluviométricos entre 500 e 

800mm;  

 Chuvas concentradas em três e quatro meses e acentuada irregularidade 

têmporo-espacial das chuvas;  

 Taxas elevadas de evaporação e evapotranspiração, configurando deficits no 

balanço hídrico durante a maior parte do ano (8 a 10 meses);  

 Muito baixa capacidade de retenção de água pelos solos e formações 

superficiais; rede hidrográfica muito ramificadas de padrões dendríticos e/ou 

subdendríticos, escoamento intermitente sazonal ou esporádico assumindo 

condições de exorreismo;  

 Superfícies de aplainamento escalonadas em dois níveis (80 – 150 m e 250 e 

400 m), sendo heranças da evolução geomorfológica Cenozóica; 

 Frequência de cristas residuais e inselbergs com vertentes rochosas e matacões; 

solos com associações variadas e predominância de Luvissolos, Neossolos 

Litólicos e afloramentos rochosos na superfície que tem caimento topográfico 

suave para os fundos dos vales (80 – 150m); 

  Recobrimento vegetal de caatinga que exibe variados padrões fisionômicos e 

florísticos, com elevada frequência de plantas caducifólias;   

 Espécies lenhosas da caatinga em franco processo de degradação;  

 Sobre-exploração do ecossistema para compor a matriz energética sertaneja e 

promover outros tipos de uso que têm evidentes consequências na expansão 

dos processos degradacionais;  

 Aumento progressivo do escoamento superficial que tem implicações na 

ablação dos solos e na formação de sulcos de erosão e ravinamentos; 

processos erosivos muito ativos que conduzem a condições ecodinâmicas 

instáveis e francamente regressivas; fundos de vales colmatados por materiais 

sedimentares oriundos do escoamento superficial. 

Conforme o PAE (2010), no Estado do Ceará a degradação e a ocupação 

desordenada dos ecossistemas tem provocado desequilíbrios ambientais que tem alterado suas 

características, vem favorecendo a desertificação nos sertões dos Inhamuns, de Irauçuba, do 

Médio Jaguaribe e no Centro-Norte do Estado. A susceptibilidade dessas áreas é agravada 



 

 

 

 

pelos riscos impostas pelas atividades antrópicas, notadamente em relação à água e ao 

desmatamento do bioma caatinga. 

4.2 As caatingas do nordeste brasileiro 

De acordo com Foury (1972), caatinga é palavra de origem indígena significando 

floresta branca ou floresta clara, onde a camada arbórea varia de 10 a 15 m de altura, sendo 

densa, mas não fechada. Formará um bosque denso e fechado se a camada arbustiva variar 

entre 4 a 6m de altura. Para Leal et alli (2005), a caatinga abrange uma área correspondente a 

800.000 km², tendo sido reconhecida como uma das 17 grandes regiões naturais do mundo. 

Todavia, a despeito de possuir tantas peculiaridades e ser tão exclusiva no Brasil e no mundo, 

a caatinga não integra o rol de espaços reconhecidos constitucionalmente como patrimônio 

nacional (art. 225, § 4º) 29.  

Leal et alli (2005, p.140) esclarecem que o significado “mata branca”, de origem 

Tupi30, em razão da perda da folhagem das árvores e os troncos esbranquiçados durante o 

período da estação seca , compondo um “mosaico de arbustos espinhosos”: 

A Caatinga é um mosaico de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas que 

cobre a maior parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio do Grande do norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a parte nordestina de Minas Gerais, no vale 

do Jequitinhonha. Estendendo-se por cerca de 735.000km² 
31

, a Caatinga é limitada a 

leste e a este pelas florestas Atlântica e Amazônica, respectivamente e ao sul pelo 

Cerrado. 

Embora existam inúmeras pesquisas investigando aspectos variados da caatinga, 

não se encontra, na literatura sobre o Nordeste e o semiárido, dados ou informações sobre os 

registros históricos que identificaram a caatinga e sua rica biodiversidade. Aliás, Leal et alli 

(2005) observam que a caatinga, apesar de ser a única região brasileira cujos limites estão 

restritos ao território nacional, ou seja, é uma “grife” brasileira. É o bioma32 menos estudado 

dentre as regiões naturais, como se observa no Quadro 11, que registra as principais  pesquisas 
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 “§ 4º A Floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Matogrossense e a zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Tramita no Congresso Nacional, 

desde 2003, uma emenda constitucional objetivando a inserção da caatinga e o cerrado nesse elenco que compõe 

o patrimônio nacional. No mesmo ano um Decreto Federal não numerado, de 20 de agosto de 2003, institui o 

Dia Nacional da Caatinga, a ser comemorado em 28 de abril de cada ano”.  
30

 Alves (2007) acrescenta que a palavra caatinga é, na verdade, um composto de duas palavras de origem tupi, 

KAA (floresta, mata) e TINGA (branco, claro). 
31

 Na Avaliação dos biomas brasileiros do Ministério do Meio Ambiente (2002), a área da caatinga está 

consignada como sendo 734.478km². 
32

  Coutinho (2006) esclarece que bioma corresponde a uma área do espaço geográfico com dimensões de até 

mais de um milhão de quilômetros quadrados, que tem por características a uniformidade de uma macrolima 

definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos 

associados, e de outras condições ambientais, como a altitude, o solo, alagamentos, o fogo, a salinidade, entre 

outros, onde todas essas características conferem estrutura e funcionalidades peculiares a uma ecologia própria. 



 

 

 

 

científicas realizadas sobre a caatinga, o menos protegido, pois tem o menor percentual de 

unidade de conservação (2% do território), e o que vem sofrendo intensa deterioração em suas 

espécies endêmicas33. 

Quadro 11 – Pesquisas científicas sobre a caatinga 
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 Segundo o Dicionário de Ciência Ambiental (2003, p. 111): endêmico “refere-se a alguma coisa encontrada 

apenas numa certa região. Por exemplo, muitas plantas e animais são endêmicos em áreas que estão sendo 

desmatada das, ou uma doença pode ser endêmica em uma determinada região”. 



 

 

 

 

 
 

               Fonte: Quadro elaborado pela Autora a partir de informações de Alves et alli (2009) 

 

Alves (2007) ressalva que a primeira menção feita à caatinga coube a Gabriel 

Soares de Souza, em obra escrita em 1587. Alves (2009) também destaca que a primeira 

definição científica da caatinga data de 1840 (Syla aestu aphylla), com os seguintes “traços 

principais: vegetação arborescente lenhosa (syla) e perda total das folhas (aphylla) na estação 

seca (aestu). Além desta, registra outra referência nesse sentido. Karl Friedrich Phillipp Von 

Martius34, naturalista alemão que veio ao Brasil na comitiva de Dª. Leopoldina para o 

casamento com D. Pedro I, esteve em expedição no interior do Brasil e fêz anotações sobre a 

caatinga, registrando, inclusive, as diferenças entre os tipos distintos e as variações da 

vegetação de acordo com a localização, litoral ou sertão, conforme Henriques (2008), tendo, 

inclusive, elaborado um mapa fitogeográfico para o Brasil (Anexo B). 

Duke (1973, p. 26), define a caatinga  como o “conjunto de árvores e arbustos 

espontâneos, densos, baixos, retorcidos, leitosos, de aspecto seco, de folhas pequenas e 

caducas, no verão seco, para proteger a planta contra a desidratação pelo calor e pelo vento”. 
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 Leal et alli (2003), informam que Martius se referia às caatingas como “Hamadryades” ou silva hórrida, ou 

silva aestuaphlla, floresta sem folho no verão (Anexo D).  



 

 

 

 

Segundo avaliação do Ministério do Meio Ambiente (2002), a Caatinga ocupa 

uma área 734.478km², é um bioma exclusivamente brasileiro, sendo bastante diversificado, 

com 12 tipos de ambientes associados além dos 12 tipos de caatingas conhecidos, daí a grande 

diversidade, sendo estimado um número de 932 espécies35, das quais já foram registradas 380 

espécies endêmicas, 185 espécies de peixe, 154 répteis e anfíbios, 348 espécies de aves e 148 

espécies de mamíferos. Em razão da heterogeneidade e do fácil manejo caatinga sofre muitas 

agressões, dentre elas o desmatamento e queimadas.  

Alves (2007, p.60), por sua vez, considera o domínio do geoecológico das caatingas 

correspondente a 1.037.517,80 km², que equivale a 70% da área do Nordeste e 13% do território 

nacional, dentro do polígono das secas. Ou seja, para Alves (2007), em referido “territórito-

geográfico” dá-se interrelações entre os seres que ali habitam, bem como outras relações entre 

os componentes abióticos, ainda que não exista a presença de componentes bióticos. Todavia, 

destaca o avassalador ingresso de espécies invasoras, pequenos espaços agrícolas com 

pastagens para gado e destruição dos estágios de regeneração da vegetação nativa pelo gado. 

Para Maia (2012) a caatinga ocupa aproximadamente 935 mil km², ocorrendo em 

partes dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Minas Gerais (no Ceará ocupa 126.926 km² 36que corresponde a 85% da área 

total do Estado, sendo um dos Estados que mais devasta a vegetação), e destaca suas 

principais características e funcionalidades ambientais. São elas: 

 Diversidade e heterogeneidade das espécies (são absurdamente resilientes); 

 Altura medidana, viabilizando manejos nesses espaços; 

 Proteção do solo; 

 Proteção da água; 

 Adaptação das espécies nativas ao semiárido. 

Em estudo sobre a conservação da diversidade biológica da caatinga, Leal et alli 

(2003), realizam detalhado levantamento sobre Caatinga abordando vários aspectos 

relevantes, como os padrões de diversidade e distribuição de espécies em escala regional, e a 

quantidade de espécies endêmicas identificadas. Nessa análise foi observada a ausência de 

metodologia científica consistente para a análise da distribuição da biota da caatinga, em 

razão de ela ser abundante, podendo ser encontrada em várias das unidades geossistêmicas do 
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 De acordo com Maia (2012), já foram identificadas 600 espécies da caatinga do total de 1.356 espécies de 

plantas do bioma. 
36

  De acordo com o MMA a caatinga tem área estimada em 800.000km². 



 

 

 

 

semiárido brasileiro, impondo-se, no caso, a realização de inventários florísticos. Abordam, 

também, os processos ecológicos com exame dos sistemas de polinização. 

Assim, como proposições a serem adotadas em resguardo ao bioma caatinga Leal 

et alli (2003), recomendam dentre outras, medidas voltadas à proteção integral para as 82 

áreas identificas prioritárias à conservação do bioma; valorização do papel das unidades de 

conservação; complementação o percentual de 10% em unidades de conservação no bioma 

caatinga no espaço de cinco anos37; atualização da lista de espécies ameaçadas em extinção; 

fomento às atividades agroflorestais ecológicas; disciplinamento do comércio de lenha, com 

planos de manejo e reposição florestal. Em outro trabalho Leal et alli (2005, p.144) reiteram 

tais proposições em defesa da caatinga: 

O próximo passo é implementar essa estratégia regional para a conservação 

buscando três objetivos principais: (1) evitar maiores perdas de habitat e 

desertificação; (2) manter os serviços ecológicos-chave necessários para melhorar a 

qualidade de vida da população; e (3) promover o uso sustentável dos recursos 

naturais da região. Na escala local, o maior desafio é a criação e implementação de 

unidades de conservação nas 57 áreas identificadas como prioritárias. Na escala sub-

regional ou regional, as áreas prioritárias e as áreas protegidas devem ser manejadas 

como parte do programa de desenvolvimento regional da Caatinga, de maneira 

consistente com os corredores de biodiversidade (sensu SANDERSON et alii., 

2003). 

A deficiência nos estudos e na divulgação das pesquisas já realizadas resulta em 

desconhecimento sobre o bioma que finda por prejudicá-lo, pois poucos sabem que a caatinga 

apresenta diversidade de ambientes de modo a compor mosaico variado de espécies nativas 

endêmicas (caducifólia, xerófila, entre outras), conforme lembram Velloso et alli (2002). Essa 

variação está relacionada ao solo e à disponibilidade de água, daí a variedade nas depressões 

sertanejas, regiões altas e de relevo variado, carrasco, havendo necessidade de compreender se 

organizam essas “ecorregiões desses mosaicos, que fatores os distinguem e quais 

características peculiares as diferenciam, conforme apurado no Seminário de Planejamento 

Ecorregional da Caatinga38, em 2001, na cidade de Recife, Pernambuco, ocasião em que foi 

reiterada informação de que a Caatinga é o bioma brasileiro mais negligenciado. 

Para Ximenes et alli (2009), ecorregiões
39

 são usualmente definidas como áreas 

relativamente homogêneas que possuem condições ambientais similares. Todavia, esclarecem 
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  O Estudo é de 2003, os cinco anos previstos chegaram a termo em 2008. 
38

  O Seminário foi organizado pela TNC em parceria com outra entidade não governamental, a Associação de 

Plantas do Nordeste (APNEL), que é dedicada aos estudos científicos dos ecossistemas nordestinos. 
39

 Leal (2002) compreende ser imprópria a divisão em sub-regiões para análise fitogeográfica exatamente em 

razão da separação das áreas em sub-regiões. Há uma fragmentação que, em algumas situações, pode confundir a 

identificação da caatinga em relação ao cerrado, por exemplo. 

 



 

 

 

 

que não há consenso em relação a que essas ecorregiões representem um mosaico de 

ecossistemas relativamente homogêneos, quando comparadas com as regiões adjacentes,  pois 

inexiste  acordo conceitual e metodológico para o reconhecimento  e identificação dessas 

ecorregiões. Quer dizer, as abordagens aplicadas para o mapeamento das ecorregiões na 

escala regional não seguem uma metodologia padronizada.  

Velloso et alli (2002, p.7) também destacam a dificuldade de compreender e 

identificar as ecorregiões da caatinga em razão da complexa distribuição espacial dos solos da 

região semiárida  e a dificuldade em identificar as características e os fatores controladores de 

cada uma de suas ecorregiões: Complexo de Campo Maior, Depressão Sertaneja Meridional, 

Complexo Ibiapaba – Araripe, Dunas do São Francisco, Depressão Sertaneja Setentrional, 

Complexo da Chapada Diamantina, Planalto da Borborema e Raso da Catarina, como se 

observa na Figura 11. Esclarecem os autores: 

Apesar de suas condições severas, o bioma Caatinga apresenta uma surpreendente 

diversidade de ambientes, proporcionados por um mosaico de tipos de vegetação, 

em geral caducifólia, xerófila e, por vezes, espinhosa, variando com o mosaico de 

solos e a disponibilidade de água. A vegetação considerada  mais típica de caatinga 

encontra-se nas depressões sertanejas: uma ao norte e outra ao sul do bioma, 

separadas por uma série de serras que constituem uma barreira geográfica para 

diversas espécies. Mas os diferentes tipos de caatinga estendem-se também por 

regiões mais altas e de relevo variado, e incluem a caatinga arbustiva a arbórea, a 

mata seca e a mata úmida, o carrasco e as formações abertas com domínio de 

cactáceas e bromeliáceas, entre outros. 

Nesse evento, o Seminário de Planejamento Ecorregional da Caatinga40, em 2001, 

na cidade de Recife, Pernambuco, algumas questões relevantes se sobressaíram em relação à 

caatinga: Deliberação, mediante consenso dos estudiosos presentes, em torno das propostas de 

subdivisão do bioma em ecorregiões41, segundo metodologia com crédito científico: 

 Definição dos ecorregiões, segundo a Figura 11, com indicação das unidades 

de conservação existentes em uma dos ecorregiões (p.13-34); 

 Avaliação das prioridades de ação para cada uma dos ecorregiões considerando 

espécies em extinção, unidades de conservação, extensão de áreas 

ecologicamente viáveis, dentre outros aspectos; 

 Proposta de nova delimitação (ajustes) dos limites do Bioma Caatinga (Figura 12), 

considerando localização ( se área de transição ou  não) e  tamanho ( abrangência 

de caatinga, observando que os ajustes podem ser para incluir ou excluir algumas 
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  O Seminário foi organizado pela TNC em parceria com outra entidade não governamental, a Associação de 

Plantas do Nordeste (APNEL), que é dedicada aos estudos científicos dos ecossistemas nordestinos. 
41

  As ecorregiões estão localizadas nas unidades geoambientais referidas anteriormente (Figura11). Leal (2002) 

compreende ser imprópria a divisão em sub-regiões para análise fitogeográfica exatamente em razão da 

separação das áreas em sub-regiões. Há uma fragmentação que, em algumas situações, pode confundir a 

identificação da caatinga em relação ao cerrado, por exemplo. 



 

 

 

 

áreas, como a zona do babaçu a Noroeste do bioma Caatinga, no Maranhão (p. 

41). 

 

Figura 11 – Área do Bioma Caatinga subdivida em Ecorregiões 

 
Fonte: Velloso et alli (2002, p. 11) 

 



 

 

 

 

Figura 12 – Proposta de Nova delimitação da Área do Bioma Caatinga (TNC) 

 

 
Fonte: Velloso et alli (2002, p. 40)  

 

Com relação às estratégias de conservação do bioma há necessidade . Neste 

tópico há correlação entre a ação antrópica sobre caatinga (impermeabilização 

do solo com estradas, modificação química no ambiente, expansão de espécies 

exóticas, interrupção dos fluxos ecológicos na paisagem e o processo de 

desertificação). Esclarecem que também concorrem nesse sentido o 



 

 

 

 

desmatamento, as culturas irrigadas, que estão promovendo salinização dos 

solos e incrementando a evaporação.  

Apesar de todas essas ações, a deficiência de estudos e dados científicos sobre o 

bioma dificulta precisar as alterações sofridas com todas essas ações, sendo estimada uma 

alteração em torno de 51,68% considerando apenas alterações promovidas direta ou 

indiretamente pelas estradas. O percentual é elevado a 81% se considerada a fragmentação ou 

alteração nas unidades geoambientais, interrupção dos fluxos ecológicos na paisagem, 

processo de desertificação, invasão de espécies exóticas, dentre outros aspectos, implicando a 

perda da biodiversidade, como  destaca Leal et alli (2005): 

Em 1993 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calculou que 

201.786km2 (27,5%) da Caatinga tinham sido transformados em pastagens, terras 

agricultáveis e outros tipos de uso intensivo do solo (IBGE, 1993). Esse valor foi, 

provavelmente, subestimado porque não incluiu as estradas, cidades e pequenos 

povoados (Forman, 2000). Sendo assim, Castelletti et al. (2004) modelaram os 

efeitos das estradas sobre a vegetação e adicionaram os novos valores às áreas já 

utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A área de Caatinga 

modificada obtida pelos autores variou de 223.100km2 (com uma zona de efeito de 

estrada de 1km; i.e., 500m para cada lado) a 379.565km2 (com uma zona de efeito 

de estrada de 10km; i.e., 5km  para cada lado; Castelletti et al., 2004). Esses 

números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por 

atividades antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro 

ecossistema mais degradado do Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A 

segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para o segundo ecossistema mais 

degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado.  

 

 Esse cenário é bem diferente da realidade dos anos vinte do século passado, 

quando já era observado o desmatamento indiscriminado e as atividades agrícolas e pecuária 

em desarmonia com a natureza (Tabela 1). 

Tabela 1 – Cobertura da Vegetação Caatinga em 1923 

 

Fonte: Estudo Botânico do Nordeste (1923, p.13) 

 



 

 

 

 

Como se observa, apesar de todos esses estudos e pesquisas realizados sobre a 

caatinga, um bioma genuinamente brasileira (uma grife nacional porque é única, singular e 

exclusiva), sofre de uma grande deficiência de informações científicas, e até mesmo de dados, 

que possam amparar a tomada de decisões e deliberação de políticas públicas em torno de sua 

conservação. Ocorre que, a caatinga é localizada no semiárido, que carece de água e vivencia 

periódicos ciclos de escassez de água e de secas. E, como visto, as proposições 

governamentais bem como as iniciativas particulares concorreram e ainda concorrem para o 

cenário atual, com perspectivas de agravamento, haja vista a Figura 10, com registros sobre ás 

áreas do Nordeste brasileiro susceptíveis à desertificação. Além disso, a ausência e deficiência 

de informações científicas, criteriosas, também dificulta a elaboração e implementação de 

arranjos institucionais em sintonia com a resiliência do ambiente.    

Importante registrar, também a criação da Reserva da Biosfera da Caatinga, fato 

ocorrido em 2001, com o objetivo de motivar e inserir a população local em projetos públicos 

ou privados orientados à conservação e preservação do patrimônio biológico do bioma 

Caatinga. A criação de reservas da biosfera integra compromissos dos países integrantes da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -  UNESCO com vista 

à conservação e a sustentabilidade, conforme esclarecem Pereira et alli (2013, p.19):  

Nas unidades denominadas como reservas da biosfera busca-se a conservação dos 

ecossistemas e, em paralelo, a solução dos problemas das populações locais. 

Segundo UNESCO (2011) as reservas da biosfera têm como funções básicas os 

seguintes aspectos: (1) contribuir para a conservação da biodiversidade, incluindo os 

ecossistemas, espécies e variedades, bem como as paisagens onde se inserem; (2) 

fomentar o desenvolvimento econômico que seja sustentável do ponto de vista 

sócio-cultural e ecológico; (3) criar condições logísticas para a efetivação de 

projetos demonstrativos para a produção e difusão do conhecimento e para a 

educação ambiental, bem como para as pesquisas científicas e o monitoramento nos 

campos da conservação e do desenvolvimento. 

A Reserva da Biosfera da Caatinga, como as demais, é regida por um Conselho 

Nacional de composição paritária da representação governamental e da sociedade civil com a 

responsabilidade de definir políticas, diretrizes e planos de ação destinados à conservação e 

desenvolvimento do bioma. Seria oportuno se a comunidade local, a sociedade civil fossem 

informadas e estimuladas a participarem dos projetos elaborados ou em processo de 

elaboração por mencionado Conselho. Todavia, em nenhum dos estudos e levantamentos 

sobre as áreas estudadas da Caatinga há referências à Reserva da Biosfera da Caatinga (Figura 

13). 

 



 

 

 

 

Figura 13 – Reserva da Biosfera – Bioma Caatinga 

 
 

Fonte: Associação Plantas do Nordeste (2015)  

 

4.3 A delimitação do polígono das secas  

Uma outra questão essencial ao estudo do semiárido brasileiro é sua delimitação e 

a compreensão de como ela se deu. Se a informação básica, essencial, consta de dados 

climáticos e pluviosidade, quais seriam ou deveriam ser os critérios42 dessa delimitação? 

Becker (1968), colocando a questão de identificação da “zona seca” do Nordeste, 

considerou equivocada essa delimitação da chamada “zona seca do Nordeste” realizada, sob a 

influência dos efeitos da seca de 1930 a 1932 do século passado. Segundo ela, a definição do 

                                                 
42

  Com registrado na primeira parte deste trabalho, a primeira delimitação do polígono das secas aconteceu em 

1936, através da Lei Federal nº 175/1936. Art. 2º Art. 2° A área dos Estados do Norte, a considerar no plano 

referido no art. 1º, é limitada pela polygonal, cujos vertices são os seguintes: cidades de Aracaty, Acarahú e 

Camocim no Ceará; interesecção do meridiano de 44º W. G., com o parallelo de 9º; intersecção do mesmo 

meridiano, com o parallelo de 11º e cidade de Amargosa, no Estado da Bahia; cidade de Traipú no Estado de 

Alagôas; cidade de Caruarú, no Estado de Pernambuco; cidade de Campina Grande, no Estado da Parahyba; e 

cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (Figura 2). 



 

 

 

 

polígono das secas ocorrida naquela década adotou um único critério43, implicando equívoco 

na abordagem do problema: 

A delimitação dessa zona foi efetuada após observações realizadas nos anos de sêca 

1930/32, quando se estabeleceu o chamado Polígono das Sêcas, pelo qual a zona 

semiárida do Nordeste seria delimitada pela isoieta de 600m, sempre que desta para 

o interior se encontrasse a isoieta de 300m. A lei previa a modificação dêsse limite, 

caso em outras áreas ocorressem, posteriormente, condições similares. Com efeito, 

várias foram às alterações impostas à zona originalmente tida como sêca, 

ampliando-se cada vez mais o polígono, o que prova a arbitrariedade inoperância do 

critério adotado. 
Reconhecemos a impossibilidade de estabelecer a delimitação de uma zona 

climática, baseada apenas em um elemento isolado do clima – no caso a precipitação 

– e observado durante um curto lapso de tempo. Absurdo maior é tentar delimitar a 

zona assolada pela sêca por este critério, visto que a sêca é um fenômeno que se 

caracteriza por sua irregularidade no tempo e no espaço. (BECKER, 1968, p. 3). 

Ao seu entendimento havia falha nesse critério basicamente por vários motivos. 

Primeiro, era inadequado de proceder a delimitação de zona climática com base em um único 

elemento do clima44, a isoieta45. Segundo porque esse critério orientador foi estabelecido, à 

época, como parâmetro sem orientação técnica amparada, também, em outros critérios, 

permitindo modificação do limite previsto bastava que se alegação “condições similares” e as 

alterações eram feitas. Por fim, o critério sugeria uma confusão entre zona seca, onde 

normalmente ocorre irregularidade de chuvas, com zona sujeita a seca, onde a escassez da 

chuva é esporádica 

Para ela seria mais adequado fossem utilizados índices climáticos de Lang (índice 

empírico termopluviométrico), Capot-Rey (valores pluviométricos e evaporação) e Birot 

(índice de precipitação), com os dados climáticos disponíveis correspondentes a período de 30 

anos, organizados no Ministério da Agricultura, no respetivo Serviço de Meteorologia. Não 

obstante reconhecesse que referidos índices poderiam apresentar falhas ou deficiências 

quando aplicados no Brasil, mas estas poderiam ser corrigidas à realidade brasileira sem 

comprometimento dos resultados.  
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 Segundo Andrade Junior et alli (2005, 144), A classificação climática, além de identificar uma grande ou 

região com características climáticas e biogeográficas relativamente homogêneas, também fornece importantes 

informações ecológicas e ambientais da região, bem como sugere suas potencialidades agrícolas. Esclarecem que 

tais classificações são utilizadas segundo metodologias de Thornthwaite (1948) e de Thornthwaite e Mather 

(1955), utilizando uma escala de índices climáticos definidos com base no balanço hídrico climatológico (BHC) 

– índice hídrico, índice de aridez e índice de umidade que constituem duas das metodologias mais clássicas de 

regionalização climática. 
44

 Segundo Andrade (1967), Na década de cinquenta do século passado muitos geógrafos se ocuparam de estudar 

o clima nordestino, conforme demonstram os arquivos da Revista Boletim Geográfico e da Revista Brasileira de 

Geografia. Registra, igualmente, que o uso das medidas térmicas e pluviométricas com segurança deve ser 

baseado em dados de um período de trinta anos e, de forma precária, com dados de pelo menos nove anos. 
45

 De acordo com o Dicionário Houaiss, Isoieta é “uma linha num mapa ou carta que une os pontos do globo 

terrestre onde a média das precipitações pluviométricas é igual durante certo período de tempo”. 



 

 

 

 

Para demonstrar a viabilidade de sua metodologia, utilizou tais dados climáticos 

referentes a 1919 e 1932, anos de seca no Nordeste brasileiro, concluindo que os mesmos 

poderiam ser utilizados para a “delimitação da zona normalmente seca, mas não era possível 

delimitar a zona sujeita à seca que, nesse caso, deveria ser melhor observada a partir da 

frequência dos anos de seca, pois nestes períodos ocorrem situações peculiares relacionadas 

ao fenômeno.  

Verifica-se, nas ponderações de Becker (1968), a relevância das condições 

climáticas para a compreensão e dimensionamento da região semiárida do Nordeste brasileiro 

e, certamente, como essas condições não podem ser bem desprestigiadas na delimitação desse 

espaço. Aliás, tais observações reforçam o fato de que a região Nordeste apresenta uma 

expressiva variabilidade climática tanto no que tange aos períodos entre suas duas principais 

ou únicas estações, quanto aos períodos anuais em decorrência de múltiplos fatores de origens 

locais, regionais e globais. Essas ocorrências fenomênicas da natureza têm efeitos 

perpendiculares do clima, sobretudo no que diz respeito aos recursos hídricos, ensejando 

efeitos fundamentais sobre a natureza com efeitos avassaladores no dia- a- dia das 

comunidades humanas. 

Tais ocorrências produzem o fenômeno da seca46 cuja causa primária, segundo 

Campos (2001), é a insuficiência ou irregularidade das precipitações pluviais. Esclarece, 

todavia, que o fenômeno gera causas e efeitos que findam por ensejar outra ocorrência de seca 

como se houvesse uma retroalimentação continuada. Assim, o ciclo pode ser iniciado com 

uma seca climatológica que desencadeia todo o processo promovendo a seca edáfica ou 

agrícola (efeito da climatológica), que dá causa à seca social e, por fim, a seca hidrológica, 

efeito dos baixos escoamentos nos cursos d’água ou, também, em decorrência do sobreuso das 

disponibilidades hídricas que não foram recarregadas pela ausência de precipitações pluviais, 

que originou à seca climatológica. 

 Segundo Ab”Saber (1999), o fenômeno seca aparece com intervalos próximos a 

cada dez anos, podendo estender-se excepcionalmente de três até cinco anos, sendo conhecido 

no Brasil desde o século XVI (Tabela 2)47, conforme registros históricos do Departamento 
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 Santos et alli  (2012) observam que a problemática das secas atinge várias partes do mundo em diversos 

continentes e países e que sua ocorrência está diretamente relacionada à circulação das massas de ar no planeta e 

de fenômenos como o El Niño e a La Ninã que alteram o regime pluviométrico dessas regiões. No mesmo 

sentido se manifestam Anjos alli, que lembram ser o fenômeno El Niño responsável por inúmeras anomalias que 

ocorrem América do Sul e que desde a década de oitenta do século passado vem sendo estudado por cientista de 

muitos países. 
47

  Segundo Campos (2007), há registros de que na grande de seca de 1877 tenham morrido 500 mil pessoas no Ceará. 



 

 

 

 

Nacional de Obras contra a Seca – DNOCS (on line) e da Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME (on line). Por essa razão, ausência de 

precipitações pluviais ou sua ocorrência irregular, em níveis abaixo da média da isoieta (hoje 

de 800m) tem sido, desde a década de trinta do século passado, um indicativo da 

caracterização da seca e identificação das áreas mais vulneráveis à ocorrência do fenômeno, 

em razão dos efeitos e consequências produzidos pelo ciclo, como destacam Campos e 

Studart (2001, [on line].): 

No Nordeste Brasileiro, a palavra seca adquiriu uma conotação bem particular. Na 

Região, a seca está intimamente associada à penúria, à fome, ao êxodo rural, aos 

carros pipas e às frentes de serviço. Para o camponês nordestino, seca e catástrofe 

social são sinônimos. Por sua vez, a palavra inverno também adquiriu um 

significado próprio distinto do seu sentido universal de uma das quatro estações do 

ano. Para quem desconhece o conceito regional, a afirmação de um ano sem inverno 

soa tão absurda a de um ano sem os meses de junho, julho e agosto. O nordestino 

entende inverno como a ocorrência de chuvas regularmente distribuída ao longo do 

período tradicional de cultivo (fevereiro-maio) em quantidade suficiente para 

proporcionar uma boa safra agrícola. 

 

Tabela 2 – Registro dos períodos de secas no Nordeste Brasileiro 

 

 

Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX Século XXI 

1583-1585 1603-1604 1709-1711 1808-1809 1903-1904 2010 

 1615 1720-1721 1817-1818 1907-1909 2012 

 1645 1723-1727 1824-1825 1911 2013 

 1652 1736-1737 1830-1831 1915 2014 

 1692-1693 1744-1745 1833-1835 1919-1921  

  1754 1844-1846 1930-1932  

  1760 1877-1879 1941-1942  

  1766 1888-1889 1958-1960  

  1772 1891 1978-1983  

  1776-1778 1898-1900 1993  

  1792-1793  1998  

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do Memorial da Secas, ROSADO, Vingt-Um (1987), FREITAS, 

Marcos Airton de Sousa e FUNCEME (2015). 



 

 

 

 

Como se observa, a questão climática no semiárido do Nordeste brasileiro se 

apresenta com muitas peculiaridades e as periódicas ocorrências das secas conduziram, 

naturalmente, a que a abordagem em torno dos problemas regionais relacionados às secas 

priorizasse os espaços mais afligidos, com vulnerabilidade, com problemas sociais mais 

graves. As delimitações das áreas do polígono das secas se iniciaram em 1936, através de lei 

específica, amparada no contexto da época, como se viu no primeiro tópico deste trabalho 

(Figura 3). De sorte que essas áreas estão, naturalmente, relacionadas à ocorrência desses 

eventos climáticos, com se verifica ao comparar a Figura 14 com a Figura 15, onde as áreas 

de incidência de secas correspondem praticamente ao mesmo traçado da  poligonal. 

Figura 14 – Mapa do Nordeste com Área de Incidência de Secas 

 

 
Fonte: Atlas das áreas susceptíveis à desertificação do Brasil (2007, p.23). 

 

 



 

 

 

 

De acordo com o Atlas das áreas susceptíveis de desertificação do Brasil (MMA, 

2007), hoje é possível monitorar e acompanhar ás áreas de incidência de secas ou de maior 

frequência delas no Nordeste brasileiro, pois as secas incidem com maior frequência sobre os 

espaços sob influência direta da chamada Zona de Convergência Intertropical – ZCIT. De 

sorte que, ainda que não se dispusesse de tecnologia para monitorar os fenômenos 

meteorológicos, as observações e os relatos construiriam as informações que viabilizam a 

tomada de decisão. 

Segundo Paiva (2012) em 1881 chegou ao Ceará uma comissão de engenheiros 

sobre a construção do Açude do Cedro, quer dizer, logo após o ciclo de secas 1877/1879, houve 

uma recomendação governamental buscando alternativas de modo a minimizar a falta d’água 

em eventos futuros.  No período compreendido entre essa recomendação e a criação do DNOCS 

(inicialmente denominado IOCS), ocorreram outros períodos de seca, como se vê na Tabela 2, 

inclusive no próprio ano de 1909. Posteriormente, em foi elaborado um relatório pelo IOCS, sob  

a supervisão do Ministério da Viação e Obras Públicas, para investigar causas e efeitos da seca 

de 1921. 

Assim, a ocorrência periódica desse fenômeno e os relatos de seus efeitos 

reclamavam por medidas institucionais voltadas ao “combate à seca”, que deveriam acontecer 

prioritariamente nas áreas e localidades onde os efeitos das secas se apresentavam mais 

violentos. Tais relatos, acrescidos das informações técnicas disponíveis, como clima, 

pluviosidade, dentre outras informações, embasavam as decisões.  

Particularmente em relação à delimitação da poligonal de 1936, a lei criou (Lei 

n.175/1936), foi editada para regulamentar um dispositivo da Constituição de 1934, que 

previa a elaboração de um plano estratégico permanente para a defesa dos efeitos das secas 

nos Estados (art. 177). As alterações posteriores48 foram realizadas com vista a suprir essas 

demandas. Fato é que dois fatores, o clima e  a pluviosidade, têm sido observados nas análises 

e delimitação da poligonal desde então. Atualmente, dentre esses critérios, isoieta de 800 mm 

e índice de aridez, há, também o deficit hídrico, resultando na poligonal da Figura 15, que, na 

verdade, reproduz a realidade vivenciada com chuvas escassas, aridez e falta d’água. 
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 Após 1936, houve alteração da poligonal através do Decreto-lei  9.857/1946; depois houve Lei 1348/1951;  em 

seguida deu-se uma alteração com a Lei 4763/1965; Depois com a Lei 7827/1989. Atualmente a delimitação está 

estabelecida por uma Portaria Interministerial, Portaria Nº1/2005. 



 

 

 

 

 Figura 15 – Nova delimitação do Semiárido Brasileiro 

 
Fonte: Estudo sobre o Estado da Arte da Desertificação, Degradação das Terras Secas no Semiárido Brasileiro 

(2014, p.33). 

 

Assim, no acompanhamento desse percurso histórico em volta da problemática 

das secas no semiárido brasileiro verifica-se que o arcabouço jurídico contemporâneo que o 

protege não tem conseguido resguardar os atributos naturais da região, nem preservar seu 

bioma singular, a caatinga, que se apresenta cada vez mais vulnerável à volúpia das ações 

antrópicas. As formas de intervenção, não obstante institucionalizadas, sofrem alterações 

orientadas por interesses secundários logo na implementação dos projetos institucionais.  



 

 

 

 

Quer dizer, as regras e parâmetros legais são desvirtuados em benefício de 

interesses particulares. Em consequência desse ciclo as populações dos múltiplos municípios 

têm de lutar contra o problema do acesso à água em decorrência da sua escassez ou mesmo da 

sua falta total refletindo-se, consequentemente, na produção de alimentos com os efeitos 

imediatos sobre a qualidade de vida em termos saneamento básico, mortalidade infantil, 

êxodo rural e tantos outros novos problemas que a complexa vida moderna e o incontrolável 

processo de urbanização nas cidades e na zona rural.  

 



 

 

5 ÁGUAS – RECURSOS HÍDRICOS 

Os grandes rios do mundo são formados por extensas e volumosas bacias 

hidrográficas. E se assim existem com vultosa expressão volumétrica, é em razão básica de 

sua própria área.  Se um rio é perene ou permanente tal acontece porque sua calha se estende e 

recebe uma drenagem profusa e complexa em que os tributos hídricos acontecem oriundos de 

várias regiões geomorfológicas ou mesmo climáticas no âmbito do vasto cenário por onde se 

estende a bacia. 

Um rio como o São Francisco, por exemplo, nos seus aspectos gerais, como se 

pode ver por informações estatísticas ou históricas, ANA (on line), em tempos passados, 

mantinha um regime e um volume com tal regularidade que por muitos e muitos anos 

integrou cultural, social e economicamente todos os múltiplos povoamentos que se formaram 

no decorrer de mais dos quatro séculos após sua descoberta. Daí o seu aproveitamento como 

via pluvial para o desenvolvimento do comércio através do transporte de mercadorias e 

passageiros. Igualmente para outras atividades econômicas como a agricultura irrigada, a 

pesca e o aproveitamento do seu potencial energético. 

Mas a principal explicação está no fato de ser um rio de muitas nascentes e muitos 

afluentes. E por se estender por uma vasta região, eis que recebe águas chovidas de regimes 

pluviais que acontecem em épocas alternadas e oriundas de lugares os mais distintos.  Se 

recebesse águas vertidas todas num único período chuvoso e considerando que não há águas 

resultantes de degelo, ter-se-ia um rio caudaloso, porém sazonal, que dependeria anualmente 

da repetição ou retorno da quadra invernosa.  Modernamente, há os modelos artificiais para 

manter uma regularidade do (deflúvio) de rios com o auxílio de técnicas avançadas de 

engenharia. A este procedimento se chama de perenização, que é estabelecido com o controle 

racional do fluxo da corrente a partir de uma barragem. 

Comparando o exemplo do rio São Francisco com o maior curso d’água do Estado 

do Ceará, o rio Jaguaribe, observam-se características bem distintas. Drenando uma área 

equivalente a metade do espaço cearense, o rio Jaguaribe, em seus 610 km de curso, faz-se 

presente nas mais diversificadas áreas até atingir seu baixo curso, onde desenvolve uma 

planície situada em um grande vale que se alarga para jusante. (MAIA, 2006).  

Esta quarta parte do trabalho tem início com a apresentação do Rio Jaguaribe, o 

“maior rio seco do mundo”, cuja bacia hidrográfica será adotada como paradigma de um rio 
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semiárido no presente, bem como por ser um rio totalmente cearense, pois nasce e desemboca 

em terras semiáridas do Ceará. A análise está amparada em pesquisa bibliográfica. 

Apresenta-se, também, o conceito de bacia hidrográfica, demonstrando a 

importância desse espaço como unidade territorial, relembrando nessa contextualização o 

pensamento de Claude Raffestin (1993), sobre a importância política do território. Ao que se 

entende, a bacia hidrográfica deve ser considerada institucionalmente como uma unidade de 

planejamento territorial regional para todas as questões que envolvem os interesses da 

sociedade civil, sejam públicos ou privados, sobretudo no semiárido, paisagem geográfica 

com unidades geoambientais com muita vulnerabilidade à escassez d’água, característica da 

região, mormente nos períodos de secas e estiagens. 

5.1 O Rio Jaguaribe 

De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (on line), o Estado do Ceará possui área de território correspondente a 148.016 km², 

estando localizado geograficamente entre as coordenadas 3°46´30´´ e 7°52´15´´ Lat. S e entre 

37°14´54´´ e 41°24´55´´ Long. V.g. A maior parte dessa localização, ou seja, 92% está 

circunscrita no semiárido, perfazendo 136.335 km² que apresentam, naturalmente, 

irregularidades pluviométricas e vulnerabilidades à falta d’água, como esclarecem Lima et alli 

(2000, p.14-15):  

No contexto nordestino, o Ceará abriga uma certa diversidade de domínios naturais 

e paisagísticos. Suas condições geológicas são variadas, apesar da primazia dos 

terrenos pré-Cambrianos do embasamento cristalino. Nas porções limítrofes com 

outros Estados, as bacias sedimentares Paleo-mesozóicas assumem peculiaridades 

próprias. Na faixa litorânea e pré-litorânea, dispondo-se em discordância sobre o 

embasamento, constata-se a ocorrência de coberturas sedimentares detríticas 

depositadas ao longo da História geológica recente do território.  

........................................................................................................................................

A semiaridez propriamente dita e com deficits hídricos durante a maior parte do ano 

apresenta um caráter acentuado nas depressões interiores como Inhamuns, Irauçuba 

e Médio Jaguaribe. Atenua-se nos pés de serra, nos baixos maciços e nos sertões 

mais próximos do litoral. De modo genérico, as chuvas são de verão-outono e as 

médias superiores a 24ºC configuram o caráter de clima quente ou megatérmico.  

Submetido às irregularidades anual e interanual das chuvas, o território cearense fica 

sujeito aos períodos eventuais de secas calamitosas ou de chuvas excepcionais, 

convertendo-se em problemas social e econômico.  
Os recursos hídricos de superfície dependem dos condicionantes morfo-estruturais e 

climáticos já referidos. Nos sertões deprimidos semiáridos com rochas cristalinas, há 

muita frequência e densidade de rios e riachos com escoamento intermitente sazonal. 

Nas áreas sedimentares litorâneas e dos planaltos, a escassez de cursos d’água é 

compensada pela maior potencialidade de recursos hídricos superficiais. 

Conforme se observou no capítulo anterior, uma das características do semiárido, 

dentre outras, é incerteza sobre no ciclo hidrológico da região, havendo dependência da água 
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para o atendimento das necessidades humanas e de suas atividades, implicando a necessidade de 

um zelo especial dessa região com seus recursos hídricos, como lembra Vieira (2002, p 507): 

Em regiões áridas ou semi-áridas, em particular, a água tende a ser fator limitante ao 

próprio crescimento, podendo gerar conflitos de uso, escassez relativa e mesmo 

crises econômicas e sociais catastróficas. O Semi-Árido Brasileiro não foge a essa 

regra, sendo assim prioridade absoluta o estabelecimento de um programa de 

gerenciamento de recursos hídricos, com características próprias para a região. 

Daí porque a rede hidrográfica do Ceará, considerando as várias regiões por onde 

se estende, apresenta-se com características de forte suscetibilidade pluviométrica em virtude 

de fatores relacionados diretamente com a natureza, como a geomorfologia, geologia e os 

efeitos dos fenômenos climáticos. Basta observar num mapa geográfico o curso e o espaço 

ocupado por uma dessas bacias hidrográficas para verificar os diversos domínios naturais e 

paisagísticos que percorrem (Figura 10, Figura 17, Anexo D). 

Segundo o diagnóstico ambiental1 sobre o Rio Jaguaribe (Bacia do Rio Jaguaribe), 

realizado pela Divisão de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, sob a supervisão de Luiz Carlos Soares Gatto, em 1999, o Rio Jaguaribe, a bacia do 

Jaguaribe, está localizada entre as coordenadas de 4°30’ e 7°45’ de latitude sul e 37°30’ e 

41°00 de longitude oeste, percorrendo 51,9% da área total do Estado do Ceará, estendendo-se 

em pequena parcela para o Estado de Pernambuco (Municípios de Exu e Moreilândia. 

Abrange uma área total aproximada em 75.669hkm², com extensão de 610 km2 deste as 

nascentes 3, a Sudoeste, até o litoral Nordeste4, e as cabeceiras de suas sub-bacias conformam 

os limites geográficos e políticos entre o Ceará e os Estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e 

Rio Grande do Norte. Sobre as características do rio ao longo seu percurso, o diagnóstico 

informa o seguinte (1999, p.6): 

                                                 
1
 De acordo com Ferrão (2014), no período de 1963 a 1965,  com divulgação em 1967, foi elaborado um estudo 

circunstanciado sobre o rio Jaguaribe através do Grupo de Estudos do Vale do Jaguaribe (GEVJ) em  parceria  

com o governo francês através do Instituto Francês de Pesquisa Científica para o Desenvolvimento em 

Cooperação (ORSTOM). No mesmo sentido Rego (2008) detalha questões abordadas no referido estudo, tais 

como aspectos físico, político, econômico e sociocultural, balanço hídrico, aproveitamento hidráulico, 

dominialidade dos açudes, dimensionamento e localização das barragens, irrigação e necessidades hídricas de 

culturas, dentre outras questões relevantes.  
2
 Bezerra et alli (2011) esclarecem  que o” Rio Jaguaribe (CE) deságua no Atlântico equatorial, em região 

caracterizada por praias arenosas com grandes campos de dunas que são movimentadas por ventos constantes. 

Em todo o seu curso, o rio percorre uma extensão de 633 Km, drenando uma área de 72.043 Km2 até desaguar 

no oceano. Possui uma grande rede de drenagem, da qual fazem parte os rios Banabuiú e Salgado, tendo 87% do 

seu fluxo normal controlado por sucessivos barramentos. 
3
Segundo Figueredo et alli (2003), “o marco  indicativo do km ‘Zero’ do Rio Jaguaribe localiza-se  

aproximadamente 4 km do município de Tauá, mais exatamente no encontro dos rios Carrapateira e Truçu”. 
4
 Para Paula (2006), de acordo com os “dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 1992), o 

Rio Jaguaribe percorre aproximadamente 610 km desde suas nascentes na Serra da Joaninha (Tauá - Ceará) até a sua 

foz litorânea (Fortim – Ceará). A região estuarina do Rio Jaguaribe localiza-se no litoral leste do Estado do Ceará, área 

que corresponde parte do baixo-curso, percorrendo os municípios de Fortim, Aracati e Itaiçaba”. 
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A área total da bacia é de aproximadamente 75.669 km² e as cabeceiras de 

suas sub-bacias servem de limite entre o Ceará e os Estados do Piauí, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte. Com uma extensão de cerca de 610 km, desde as 

nascentes a sudoeste até o litoral a nordeste, o rio Jaguaribe e seus tributários 

percorrem uma região dominada, basicamente, pelas formações vegetais da Savana 

Estépica (Caatinga) e as de Tensão Ecológica, do tipo contato Savana-Estepe na 

região da Serra do Pereiro e Estepe-Floresta Estacional no setor extremo sul. A 

distribuição climática, de acordo com a metodologia adotada (IBGE, no prelo) 

indica quatro tipos climáticos: úmido, subúmido, semi-árido e árido, além de três 

tipos de transição, úmido a subúmido, subúmido a semi-árido e semi-árido a árido, 

sendo que 60% da bacia é abrangida pelo clima semi-árido, que ocorre no sentido 

NE-SO, desde as proximidades do litoral até o extremo sudoeste. 

O período crítico e com maior deficiência hídrica ocorre entre os meses de julho a 

novembro, com pequenas variações, para uma área onde as pluviosidades máximas e 

mínimas anuais estão entre 1.270 mm e 470 mm. A região de maior destaque e 

importância climática na bacia do Jaguaribe é o front da Chapada do Araripe, onde 

ocorre o clima úmido, não podendo deixar de citar também a Serra do Pereiro. O 

clima úmido é dominante na região de Caririaçu, onde observa-se um índice de 

pluviosidade em torno de 1.200 mm anuais, deficiência hídrica de 320 mm, com 

cinco meses de deficit hídrico, excedente hídrico de 400 mm anuais, com três meses 

de excedente hídrico. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

O clima semi-árido na bacia do Jaguaribe apresenta uma pluviosidade média anual 

de 700 mm a 800 mm, a temperatura média anual entre 26°C e 27°C, uma 

deficiência hídrica de 700 a 800 mm anuais, com oito a nove meses com deficit, o 

excedente hídrico sendo de 0 mm anuais. 

A transição climática semi-árido a árido ocorre numa pequena faixa ao sul da bacia, com 

temperaturas médias anuais em torno dos 24°C, com pluviometria média anual de 600 

mm a 700 mm, uma deficiência hídrica em torno de 800 mm anuais e atinge de oito a 

nove meses com deficit hídrico, não havendo excedente nesta zona climática. 
O clima árido apresenta um índice pluviométrico de 500 mm a 600 mm anuais, uma 

deficiência hídrica superior a 900 mm anuais, com dez a onze meses de deficit 

hídrico, excedente hídrico de 0 mm e temperatura média anual em torno de 27°C. 

Um estudo mais recente sobre o rio Jaguaribe foi realizado por Medeiros et alli 

(2011), em trabalho elaborado para o Governo do Estado do Ceará em parceria entre o 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e o Programa de Pós-

Graduação em Geografia (ProGeo) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), e como o 

apoio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

Em referido estudo é destacada a drenagem do rio, tipicamente de rio semiárido 

brasileiro, intermitente sazonal, como também é observado por Lima et alli (2000).  O rio 

possui 610 km de extensão e 74.000km² de bacia hidrográfica5, sendo formado por cinco sub-

bacias, do Alto, o Médio e o Baixo Jaguaribe, Bacia do Rio Salgado e Bacia do Rio Banabuiú. 

                                                 
5
 De acordo com o Dicionário de Ciência Ambiental (2003, p. 39) “bacia hidrográfica (também chamada de 

bacia de captação ou bacia de drenagem) refere-se às terras vizinhas a um lago ou rio. Essa área é responsável 

pela maior parte da água que entra em um lago ou rio. A precipitação cai sobre a bacia hidrográfica, que então 

recolhe a água para um lago ou rio, através do escoamento superficial. O tamanho da região, a forma e a 

vegetação influenciam  na quantidade e no tipo de água que penetra no corpo de água”. 
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Com a construção do Açude Orós6 o rio ficou perenizado, sendo observado nesse estudo a 

estabilidade hídrica da bacia em razão desse e de outros barramentos7, de pequeno, médio e 

grande porte, como a barragem do Castanhão
8
. 

Outro aspecto relevante no documento refere-se à análise hidrológica da bacia, 

sendo observado que as maiores vazões ocorrem entre os meses abril e maio e as menores no 

período de julho a janeiro, chegando a registrar vazão zero nesse período. Costa (2013, p.26), 

em estudo mais recente reitera as informações científicas em torno das características do rio 

Jaguaribe: 

Segundo dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 

1992), A bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe está situada em sua quase totalidade 

dentro dos limites do estado do Ceará, com ínfima parcela estendendo-se ao sul para 

o estado de Pernambuco. Suas nascentes encontram-se na Serra da Joaninha (Tauá – 

Ceará) até a sua foz litorânea (Fortim – Ceará). A bacia hidrográfica ocupa cerca de 

51,9% da área total do estado, o que equivale a, aproximadamente, 75.669 km². As 

cabeceiras de suas sub-bacias servem de limite entre o Ceará e os estados do Piauí, 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. É o maior curso de água do território 

cearense com 610 km de extensão. Segundo dados da Secretaria dos Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará (SRH, 1992), A bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe 

está situada em sua quase totalidade dentro dos limites do estado do Ceará, com 

ínfima parcela estendendo-se ao sul para o estado de Pernambuco. Suas nascentes 

encontram-se na Serra da Joaninha (Tauá – Ceará) até a sua foz litorânea (Fortim – 

Ceará). A bacia hidrográfica ocupa cerca de 51,9% da área total do estado, o que 

equivale a, aproximadamente, 75.669 km². As cabeceiras de suas sub-bacias servem 

de limite entre o Ceará e os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. É o maior curso de água do território cearense com 610 km de extensão. 

A bacia do Rio Jaguaribe está em grande parte situada sobre terrenos cristalinos, 

razão de seu alto poder de escoamento e consequente deficiência no armazenamento 

de águas subterrâneas que acontece precipuamente nas planícies aluviais devido à 

construção de barragens subterrâneas (PAULA et al., 2006).  

A região estuarina do Rio Jaguaribe localiza-se no litoral leste do Estado do Ceará, área 

que corresponde parte do baixo-curso, percorrendo os municípios de Fortim, Aracati e 

Itaiçaba, entre a latitude 4° 23´ e 4° 30´ sul e longitudes 37° 49  ́e 37° 43´ oeste (Figura 

1). Apresenta em sua embocadura uma zona estuarina grande, com diversas ilhas e 

canais sinuosos (gamboas), podendo o canal principal atingir 900 m de largura, além de 

possuir uma área de mangue com 11,8 km², que começa a 18 km da foz e cuja 

penetração das águas do mar se faz sentir até 30 km de distancia da foz (SRH, 1992).  
O estuário do Rio Jaguaribe possui uma extensão de 36 km e ocupa uma área de 

aproximadamente 641.216 km², sendo limitada a montante pela barragem de 

                                                 
6
 A lei Federal nº 3.850, de 18 de dezembro de 1960 abre crédito de Cr$ 1.082.001.445,20 para atender às 

indenizações decorrentes dos danos causados pelo extravasamento das águas do “assude” Orós, no Estado do 

Ceará e dá outras providências. 
7
 Os barramentos foram soluções encontradas para a convivência com as secas e estiagens. No relatório do IOCS 

de 1923, mencionado em momento anterior há clara referência ao atendimento dessa demanda, como forma de 

atender as necessidades de todos nos períodos de estiagem. De acordo com Morais et alli (2006), o fato de rios  

como o Jaguaribe  terem o médio e alto curso em regiões de semi-aridez e sofrerem barramentos nos  respectivos 

percursos enseja, dentre outras consequências, aceleração dos processos morfodinâmicos na foz, hipersalinização  

sazonal e diminuição do aporte de sedimentos na planície fluvio-marinha implicando prejuízo à ambiência 

costeira. 
8
 Segundo Monte (2008),  a barragem do Açude Castanhão cujo reservatório foi  construído na confluência dos 

Municípios de Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaretama e Jaguaribe, tem capacidade para armazer  6,7 bilhões de m³ 

de água. 
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Itaiçaba. O Rio Jaguaribe deságua no oceano Atlântico equatorial em uma região 

onde predominam praias do tipo arenosas, falésias marinhas e um vasto campo de 

dunas na margem leste. A foz do Rio Jaguaribe funciona ainda como divisa entre 

Aracati e Fortim, Estado do Ceará (SRH, 1992).  

Figura 16 – Localização da Foz do Rio Jaguaribe 

 

 

          Fonte: Cost (2013)     

Figura 17 – Localização da Nascente do Rio Jaguaribe 

 

 

Fonte: Figueredo et alli (2003) 
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Em outra análise sobre as características do Rio Jaguaribe, Cavalcante (2012, p. 

41), observa que o desenho do rio, mesmo sofrendo vários barramentos, permite o rio assumir 

padrões diferenciados de canais na transição do médio para o baixo curso. 

Representando um importante exemplo de comportamento de drenagem no 

Semiárido Nordestino, o rio Jaguaribe, objeto de estudo dessa pesquisa, cuja bacia 

engloba cerca de 50% do Estado do Ceará, possui cerca de 610 km de extensão e 

74.000 km2 de bacia hidrográfica Tamanha extensão desse rio em pleno semiárido, 

levou-o a ser considerado o maior rio seco do mundo (CAMPOS, 2006), embora 

hoje tenha grande parte de seu canal perenizado por barragens, que garantem maior 

fonte de recursos hídricos ao Estado. As nascentes dos principais cursos d’água 

formadores do rio Jaguaribe estão em declividades que variam de 15 a 25m km-1. 

No alto curso, o rio Jaguaribe possui baixa sinuosidade (1,2), largura de margens 

plenas (bankfull) que pode variar de 60-180m e profundidade que pode alcançar 3m. 

No médio e baixo curso a sinuosidade do Jaguaribe varia de 1,2 (montante) a 1,5 

(próximo à foz) e a largura de margens plenas (bankfull) do canal varia 150m a 

450m, dependendo do trecho analisado. O Rio Jaguaribe assume diferentes padrões 

de canais em sua transição do médio ao baixo curso, já que no alto curso, onde os 

processos erosivos estão mais evidentes, torna-se difícil definir um padrão de canal. 

O que é possível perceber é que a baixa sinuosidade (1,2) denota um canal e pode se 

aproximar de um padrão reto. No médio, onde as áreas deposicionais são 

espacialmente maiores, diferentes padrões geométricos e hidráulicos induzem a 

formação de padrões de canais também diferenciados. 

Como se observa desses estudos recentes sobre o rio, reiterando levantamentos 

anteriores, o rio Jaguaribe é totalmente localizada no semiárido cearense em regiões de 

pluviosidade anual típica das regiões semiáridas (abaixo de 800mm), apresentando, por 

consequência, deficiência hídrica. Quer dizer, é um rio genuinamente cearense, haja vista que 

as águas oriundas das encostas dos lados da chapada do Apodi são escoadas por vertentes 

situadas do lado do Ceará.  O mesmo se passa com as águas originárias de vertentes situadas 

nas divisas do Ceará com a Paraíba, com o Piauí e com Pernambuco que são drenadas para o 

Jaguaribe através de suas sub-bacias. Pode-se dizer, na verdade, que o Jaguaribe bem 

representa um típico rio do semiárido, como se verifica nos esclarecimentos de Malchikl 

(1999, [on line]): 

Os rios do Semi-Árido estão assentados sobre solos rasos e pouco permeáveis (litólicos) 

(Ab'Saber, 1994/95), o que dificulta o armazenamento de água nesta região. A vegetação 

predominante é a caatinga, composta por vegetação xérica dominada por mandacaru 

(Cereus jamaru), catingueira (Caesalpinia pyramidalis), facheiro (Pilosocereus 

piauhiensis) e xique-xique (Pilosocereus gounellei). Este tipo de vegetação não 

proporciona um manto protetor à região, aumentando ainda mais a perda de água. 
Os rios do Semi-Árido apresentam dois tipos de regimes hidrológicos: o temporário 

e o efêmero. Enquanto que os rios temporários estão marcados pela presença de um 

fluxo de água superficial maior ao longo do seu ciclo hidrológico, e um período de 

seca estacional, os rios efêmeros apresentam fluxo de água superficial somente após 

uma precipitação não previsível.  



 

 

 

15

5 

Entre esses dois trabalhos, o diagnóstico de 1999 e o estudo do IPECE, 2009 a 

Assembleia Legislativa9, através de seu Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos 

elaborou o Plano Estratégico dos Recursos Hídricos do Ceará (2009), o Pacto das Águas, 

objetivando oferecer à sociedade cearense um portfólio de programas e subprogramas de 

natureza interdisciplinar com vistas à formulação de uma política estadual de gestão racional de 

recursos hídricos no Estado, considerando o cenário das demandas hídricas no horizonte de 

2020. 

Referido Plano Estratégico (2009) amparou a elaboração dos programas a partir 

de encontros e reuniões com os diversos segmentos da sociedade civil para debates e 

discussões, buscando a gestão integrada dos recursos hídricos, daí a ideia do Pacto, em torno 

de eixos temáticos gerais abordando os múltiplos usos da água e a realidade climática do 

Ceará: Eixo Água para Beber, Eixo Água e Desenvolvimento, Eixo Convivência com o 

Semiárido e Eixo sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos.   

Dentre as questões conclusivas, o Plano Estratégico das Águas (2009) considerou 

de alta relevância, inclusive para efetiva implementação de seus programas, a adoção da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão das ações e intervenções institucionais 

públicas e privadas, bem como para evitar setorização de inúmeras instituições nos diferentes 

níveis da federação. Outra questão relevante apontada no Plano refere-se à necessidade de um 

realinhamento do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado do Ceará, em face de sua 

localização em uma região semiárida e com pouca disponibilidade hídrica, com vistas a que 

sejam consideradas essas variáveis ambientais na tomada de decisões e com isso garantir um 

desenvolvimento equilibrado e equânime, beneficiando indistintamente todos os cearenses.  

Na metodologia utilizada na elaboração de aludido documento houve coleta de 

informações de cada bacia em relação aos seguintes dados: socioeconômicos, balanço hídrico 

(vazão regularizada de cada reservatório), gestão dos recursos hídricos, Plano Estratégico  dos 

Recursos Hídricos (2009). A par disso, também consistia da metodologia coletar junto à 

comunidade participante quais ações deveriam ser pactuadas por eixos temáticos: água e 

desenvolvimento, água para beber, convivência com o semiárido e gestão dos recursos 

hídricos. No rio Jaguaribe foram destacadas as seguintes proposições relacionadas, 

respectivamente, aos eixos retro citados: 

                                                 
9
  Na época a Assembleia Legislativa era presidida pelo Deputado Estadual Domingos Filho e a coordenação dos 

trabalhos do Conselho de Altos Estudos era conduzida pelo ex-Deputado Estadual Eudoro Santana. 
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 Equidade na gestão das águas e aumento na oferta da água;  

 Estruturação de política de saneamento;  

 Política de convivência com o semiárido participativa e água em quantidade e 

qualidade;  

 Articulação interinstitucional.  

O Quadro 12  adiante especifica as proposições correspondentes ao Alto, Médio e 

Baixo curso do rio, Caderno Regional, 5, 6, 7 (2009). 

 

               Quadro 12 –  Amostragem das Ações Pactuadas no Plano Estratégico de 

Recursos Hídricos do Ceará 

 
Bacia Balanço 

Hídrico/ 

Reservatórios 

Gestão dos 

Recursos Hídricos 

Ações Pactuadas 

ALTO  

JAGUARIBE 

21,22m³/s 

19 açudes 

CBH(Dec.26603/2002 

Plano de RH (revisão) 

Outorga  (1995-2009) 

350 

Licenças de Obras 

(1995-2009) 168 

Cobrança Uso da 

Água- despesa 

superior à arrecadação 

Recuperação das 

matas ciliares; 

Fundo de 

compensação pela 

transposição das 

águas do 

Jaguaribe; 

Subdividir a bacia 

em blocos para 

construção de 

aterros sanitários; 

Elaborar planos 

municipais de 

saneamento; 

Programa de 

educação nas 

comunidades 

próximas aos 

mananciais; 

Análise anual das 

águas 

(comprovação de 

resíduos tóxicos) 
MÉDIO 

JAGUARIBE 

31,68M³/S 

13 açudes 

CBH 

(Dec.25391/1999) 

Outorga  (1995-2009) 

667 

Licenças de Obras 

(1995-2009) 67 

Cobrança Uso da 

Água - despesa 

superior à arrecadação 

Socializar, 

dinamizar e 

racionalizar o 

acesso das águas 

do Castanhão; 

Ações de redução 

e controle de 

agrotóxico; 

Combater 

desertificação da 

região; 

Política de 
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preservação das 

matas ciliares; 

Integração 

regional das ações 

de preservação da 

qualidade da água; 

Consórcio com 

relação aos 

resíduos sólidos e 

reciclagem 
BAIXO 

JAGUARIBE 

0,66M³/s 

1 açude 

CBH(Dec.25391/1999 

Plano de RH (revisão) 

Outorga  (1995-2009) 

973 

Licenças de Obras 

(1995-2009) 178 

Cobrança Uso da 

Água- despesa 

inferior à arrecadação 

Reflorestamento 

das margens do 

Jaguaribe; 

Comprometer os 

municípios com a 

conservação das 

APPs; 

Implantar e 

ampliar rede de 

esgoto sanitário; 

Formar parcerias 

para reciclagem; 

Criação de 

unidades de 

conservação; 

Capacitação com 

foco na educação 

contextualizada 

para o semiárido 

 
 

Fonte – Quadro elaborado pela Autora a partir de informações do Plano  

               Estratégico Dos Recursos Hídricos do Ceará 

 

Além disso, o  rio Jaguaribe testemunhou o nascimento e desenvolvimento de 

alguns ciclos de desenvolvimento da história econômica do Ceará como os ciclos do gado, do 

couro, da carne charqueada, do sal, do algodão, da cera de carnaúba, dentre outros. E, 

considerando as dimensões dos pequenos barcos utilizados para a travessia ou percurso de 

algum trecho, pode-se dizer que o rio Jaguaribe não é navegável. No entanto, foi a primeira  

via de comunicação entre o litoral e o sertão. 

No Ceará, o povoamento, segundo Capistrano de Abreu, teve forte influência 

de pastoreio que se expandia através dos vales dos rios (SILVA, 2006).  Na época de 

estiagem era acompanhando as margens do rio seco que os primeiros desbravadores 

foram-se aventurando, sertão a dentro, para se fixarem como agricultores e pecuaristas 

dando lugar aos primeiros povoamentos transformados em muitos e prósperos municípios 

do Ceará na atualidade.  
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Oportuno registrar que nas sub-bacias jaguaribanas estão estabelecidas as maiores 

reservas de águas do Estado, colecionadas em açudes públicos e privados e também em grandes 

barragens, dentre elas o Orós e o Castanhão, Caderno Regional, 5, 6, 7 (2009). E que, apesar das 

grandes barragens existentes na Região Metropolitana de Fortaleza para o abastecimento da Capital, 

indústria e municípios da RMF há também, como suporte de suma importância, a transposição de 

água da bacia jaguaribana para Fortaleza e Região Metropolitana, através de canais como o do 

Trabalhador e o da Integração.  

A presença do Rio Jaguaribe  nas atividades contemporâneas, realçando sua 

importância econômica e histórica, podem ser demonstradas, por amostragem, em  três fatos: o  

Sistema de Irrigação Orós- Lima-Campos ,o perímetro irrigado do Baixo Jaguaribe e a transposição 

do rio São Francisco. O primeiro e o terceiro tópico estão diretamente relacionados ao Rio Salgado, 

afluente do rio Jaguaribe, sub-bacia na porção meridional do Estado do Ceará, conforme registra o 

Caderno Regional 11 (2009), e se observa na  Figura 18 adiante. 

 Sistema de Irrigação Orós – Lima Campos - Segundo registram Furtado et  alli - 

(1997, on line) o sistema é formado pelos açudes Orós e Lima-Campos, ambos construídos 

pelo DNOCS, tendo sido implantado há 65 anos, aproximadamente, sendo gradativamente 

disponibilizado aos usuários da água. Água para consumo doméstico, para irrigação e uso de 

cultivo nas vazantes. Para melhor aproveitamento das águas do Orós foi construído um canal 

ligando as bacias hidráulicas dos dois açudes gerando um potencial hidráulico que viabiliza o 

aproveitamento hidroagrícola de uma planície de aluvião à jusante do açude Lima-Campos. 

Os vazanteiros que firmaram contrato de arrendamento com o DNOCS usufruem do uso da 

terra. Todavia, em períodos de secas ocorrem conflitos entre os irrigantes e os vazanteiros 

porque ambos se acham detentores de direitos contra terceiros.  

 Perímetro Irrigado da Chapada do Apodi - De acordo com Pontes et alli, desde  a 

década de 1960 o DNOCS e a na Chapada do Apodi, com vistas à expansão da atividade 

agrícola e objetivando a indução do desenvolvimento regional. Alertam os autores que 

referidas medidas vêm promovendo resultados negativos porque a expansão da atividade vem 

se caracterizando e fortalecendo como agronegócios, com exclusão do pequeno produtor ou 

do produtor familiar, as áreas de cultivo em expansão resultam de uma modalidade de 

“expulsão” do pequeno agricultor da terra, pois suas casas e terrenos são comprados, ou seja, 

são desterritorializados porque a relação com a terra, com o amigos e com atividade. E, mais 

grave, a produção em escala industrial usa agrotóxicos de forma sistematizada implicando 
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danos à saude dos trabalhadores, dos moradores no em torno da área de produção agrícola , 

contaminação das águas subterrâneas e da atmosfera. 

 

Figura 18 – Mapa do Ceará - Divisão das Bacias  Hidrográficas 

 

 

         Fonte: COGERH (2013) 
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 Transposição do rio São Francisco -  ou o destino de parte dessas águas para o rio 

Salgado. Segundo esclarece Ab’Saber (2006), as questões relacionadas ao semiárido exigem 

um cuidado especial que se desdobra em três ações preliminares: o conhecimento da dinâmica 

climática da macrorregião onde se pretende instalar a atividade ou construir o 

empreendimento, porque no caso em questão, a ausência desses estudos não esclarece como 

será o comportamento do rio são Francisco, que “é dependente das áreas úmidas de seu 

percurso natural”, quando for canalizado para área de sertão. Acrescenta, também, que da 

mesma que não se sabe o comportamento do rio tributário, não houve estudo sobre o 

comportamento do rio recebedor, no caso o Jaguaribe por meio da sub-bacia do rio Salgado, 

posto que sua dinâmica natural é de rio intermitente, com “drenagem aberta para o oceano”. 

O exame do mapa constante da Figura 18 destaca o percurso realizado pelo Rio 

Jaguaribe desde a Nascente  (Figura 17), no Município de Tauá, até a foz ( Figura 16), no 

Município de Fortim. Da mesma forma evidencia sua importância no contexto 

socioeconômico do Estado do Ceará, conforme demonstrado pelos recortes noticiados 

anteriormente.  Tais fatos comprovam não só as demandas destinadas à bacia do Jaguaribe. 

Comprovam, também, a ausência de  prévia análise ou de avaliação ambiental estratégica 

sobre a bacia, com vistas à verificação de sua capacidade de suporte em relação a todas essas 

demandas e outras que possam surgir. 

Ao que se entende, a adoção da bacia hidrográfica como estrategia de 

planejamento, sobretudo nas regiões semiáridas, com muitas vulnerabilidades e em 

permanente  espreita às secas e estiagens, minimizaria essa sobrecarga além do criar a 

oportunidade para a variável ambiental ser considerada por ocasião da adoção de politicas 

publicas ou de medidas governamentais que venham impactar os recursos hídricos.  

 

5.2 Bacia hidrográfica 

De acordo com Tundisi (2003, p. 31), as três fases em que a água existe no 

planeta, líquida, gasosa e sólida, compõem um dinâmico ciclo permanente e perpétuo que 

permite e viabiliza a vida. Acrescenta o autor que a fase líquida é a mais importante para o 

atendimento das necessidades humanas justamente em razão de sua disponibilidade. Diz o 

autor: 

Os fatores que impulsionam o ciclo hidrológico são a energia térmica solar, a força 

dos ventos, que transportam vapor d’água para os continentes, a força da gravidade 

responsável pelos fenômenos da precipitação, da infiltração e deslocamento das 

massas de água. Os principais componentes do ciclo hidrológico são a evaporação, a 

precipitação, a transpiração das plantas e a percolação, infiltração e a drenagem. 
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Anualmente, aproximadamente 47 mil km3 retornam aos oceanos, a partir dos rios, 

represas, lagos e águas subterrâneas. Se essa drenagem fosse distribuída igualmente 

em todos os continentes, cada uma das pessoas / habitantes do planeta Terra 

(aproximadamente 6 bilhões) teria disponíveis 8 mil m3/ano. Entretanto, esta 

distribuição é desigual, causa problemas de disponibilidade nos continentes, países e 

regiões. Também a distribuição não é homogênea durante o ano, em muitas regiões, 

o que causa desequilíbrio e desencadeia ações de gerenciamento diversificadas para 

enfrentar a escassez ou o excesso de água. (TUDISI, 2003, p. 31). 

Naturalmente, esse ciclo hidrológico vai interferir nas potencialidades e 

disponibilidades hídricas de um rio. Segundo Vieira (2002, p. 513), a potencialidade hídrica é 

a soma do escoamento superficial direto e do escoamento de base subterrânea. Enquanto a 

disponibilidade hídrica “seja em águas superficiais ou subterrâneas, é a quantidade de águas 

efetivamente disponível”, permanente, nos rios perenes, e nula nos rios intermitentes. A bacia 

hidrográfica, então, é a área que compreende não só o canal de curso do rio, mas também a 

área que lhe é circundante e recolhe toda a precipitação daquela área. 

No mesmo sentido se manifesta Rebouças (1997, p. 128): 

A característica de renovabilidade das águas da Terra está intimamente ligada ao seu 

permanente mecanismo de circulação, o chamado ciclo hidrológico. Neste quadro, a 

energia termal de origem solar e a transpiração dos organismos vivos transformam 

parte da água dos oceanos e continentes (rios, lagos e umidade do solo) em vapor. 

Este sobe à atmosfera, engendrando condições propícias à vida na Terra, 

condensando e formando as nuvens. Sob a ação da energia gravitacional, a água 

atmosférica volta a cair na forma de chuva, neblina, neve, principalmente, indo 

alimentar o fluxo dos rios, a umidade do solo e os estoques de água subterrânea.Tal 

mecanismo permanente de renovação das águas proporciona, sobre mais de 90% do 

território brasileiro, uma altura média anual de chuva entre mil e mais de 3 mil mm. 

Apenas no contexto semi-árido da região Nordeste, as alturas de chuva são 

relativamente inferiores – entre 300 e 800 mm/ano. Por sua vez, as temperaturas 

médias anuais ficam entre 17 e 27o C sobre a quase totalidade da nossa área 

continental.  

 

Todavia, conforme esclarece Siqueira (2011, p. 1), os sistemas aquáticos vem 

ensejando cuidados em face das crescentes ocorrências de degradação e poluição. A bacia 

hidrográfica, então, tem sido bastante utilizada nesses estudos e esclarecimentos sobre tais 

ocorrências, em razão dos elementos e processos bióticos e abióticos por ela abrangidos. 

Informa a autora que a bacia hidrográfica, em sua unidade,  abrange processos biogeofísicos, 

econômicos e sociais além de envolver componentes estruturais e funcionais.  

A realização desses estudos nas bacias hidrográficas ganhou corpo no período 

após a Conferência de 1992, Eco 92, quando se propagou mais fortemente a ideia. Todavia, já 

na década de 1960 passada, Christofoletti (1971) abordou a questão esclarecendo sobre a 

importância desse estudo que ensejava elaborar um apanhado geral sobre os objetos 

pesquisados, inclusive em relação às respectivas unidades geomoforlógicas e assim 
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viabilizando classificações a partir de coeficientes de correlação considerando as seguintes 

variáveis: índice de circularidade, densidade hidrográfica, densidade de drenagem, relação da 

área, extensão do superficial, relação dos gradientes dos canais, dentre outros aspectos. 

No caso do Ceará, considerando que sua extensão territorial é quase totalmente 

semiárida o estudo comparativo de bacias hidrográficas configura um instrumento de gestão 

muito interessante, haja vista a potencialidade de subsidiar os comitês de bacias às 

deliberações mais consentâneas com a situação concreta daquele momento. Da mesma forma 

em relação às políticas de desenvolvimento com demanda hídrica. No caso do rio Jaguaribe, 

onde o alto e médio curso drenam áreas semiáridas bem características e possuem inúmeros 

barramentos, a exemplo do açude Orós, o monitoramento através de correlação de variáveis 

seria, também, um eficiente meio de controle e convivência com as secas e estiagens. 

É que, como registrado no capítulo anterior, no Semiárido, as singularidades 

climáticas por si ensejam análises e deliberações amparadas em informações integradas e 

Maltchik (1999, p.9) pondera no mesmo sentido, destacando a importância da análise 

considerando os variados fatores: 

Pesquisadores tem debatido ao longo de vários anos sobre a importância relativa 

entre os fatores abióticos (perturbação hidrológica) e bióticos (competição e 

predação) na organização das comunidades aquáticas e no funcionamento geral dos 

ecossistemas fluviais. Se as perturbações hidrológicas forem de grande magnitude e 

muito freqüentes durante o ciclo hidrológico, a cheia e a seca exercerá maior 

influência na organização geral dos ecossistemas fluviais que os recursos naturais 

(nutrientes e matéria orgânica) e as interações biológicas. 
Nos rios do Semi-Árido brasileiro, a perturbação hidrológica representa o grande 

elemento organizador da estrutura e do funcionamento destes ecossistemas. Os 

atributos da cheia e da seca (intensidade, duração, freqüência e previsibilidade) são 

os agentes que exercem maior influência nos padrões e modelos de sucessão 

ecológica das comunidades aquáticas ao longo de cada ciclo hidrológico. 

Perturbações de baixa e média magnitudes podem ou não retardar a sucessão 

ecológica das comunidades aquáticas, variando de acordo com o potencial 

homeostático de cada comunidade. Perturbações hidrológicas de grande magnitude 

podem romper o domínio de atração de algumas comunidades, retardando por muito 

tempo ou até mesmo impedindo o seu restabelecimento (extinção). A freqüência 

também é um importante componente na dinâmica sucessional das comunidades 

aquáticas. Apesar de exercer menor influência que a magnitude, a freqüência retarda 

o reinício do desenvolvimento das comunidades aquáticas (resiliência).  

Para Tudizi (2003), o contexto contemporâneo, com demandas, incluindo as 

hídricas, os impactos qualitativos e quantitativos ensejam a busca da gestão integrada dos 

recursos hídricos, implementando-se não só a lei nacional, também a Agenda 21 com vistas à 

adoção e implementação de  novos paradigmas. Segundo Tundizi (2003) o gerenciamento 

integrado deve ser em nível de bacia hidrográfica, através de processo de adaptação e prévia 

informação e esclarecimentos sobre a nova forma, e orientado pelos seguintes fundamentos: 
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 Descentralização da gestão em nível de bacia hidrográfica, 

 Promoção e implantação de instrumentos legais e de ação através da 

organização institucional em nível de bacia hidrográfica; 

 Proteção do hidrociclo e dos mananciais, 

 Purificação e tratamento de águas (efluentes industriais e esgotos domésticos), 

 Conservação da biodiversidade e dos habitats na bacia hidrográfica, 

 Gerenciamento conjunto da quantidade e qualidade da água, 

 Proteção do solo, prevenção da contaminação e eutrofização, 

 Gerenciar conflitos e otimizar usos múltiplos adequando-os à economia 

regional, 

 Monitoramento sistemático e permanente da qualidade e quantidade de água, 

 Promoção de avanços tecnológicos na gestão integrada, monitoramento em 

tempo real, indicadores biológicos de comunicação, 

 Ampliar a capacidade preditiva do gerenciamento por bacia hidrográfica e dar 

condições para a promoção de orientações estratégicas para prospecção e a 

procura de alternativas. 

Tais diretrizes deveriam, então, orientar a atuação dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, haja vista que, na perspectiva jurídica, a bacia hidrográfica é legalmente 

considerada a unidade de gestão dos recursos hídricos10 e é  sobre essa “unidade” que ocorre a 

atuação dos comitês. Na verdade, dentre os fundamentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, estão a indicação da unidade de planejamento e implementação, a gestão 

participativa entre Poder Público, usuários e as comunidades (sociedade civil), a 

dominialidade pública da água, o valor econômico da água, as hipóteses irrefutáveis de 

prioridade de uso, nos casos de escassez e o uso múltiplo das águas, competindo ao Comitê 

zelar pela observância desses fundamentos. 

Com efeito, se impõe que os Comitês de Bacia atuem com mais compromisso 

na gestão nas águas, um bem de valor econômico e escasso, definindo os usos prioritários 

                                                 
10

 “Art. 1º A Política Nacional dos Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: V – a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar  com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 
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nas respectivas bacias, as propostas de transposição, observando com atenção as 

peculiaridades da respectiva região, sobretudo no semiárido, haja vista que, atualmente 

esse papel estratégico é desempenhado tão somente pelo Poder Público, como, aliás, se 

manifesta Garjulli (2003,[on line]): 

Na região semi-árida, enquanto as intervenções governamentais limitarem-se às 

ações que não impliquem em mudanças estruturais, como as que seriam derivadas 

da realização da reforma agrária e da execução de programas de irrigação, postos em 

prática também em articulação com a reforma agrária, a concentração de renda 

aumentará e a região continuará tendo seu processo de desenvolvimento 

comprometido. A situação de escassez permanente de água, na região semi-árida, 

leva à necessidade da gestão compartilhada, entretanto, quer seja pelos vícios do 

aparato estatal ou da própria população, a prática política conservadora certamente 

se repetirá se a sociedade, em seu conjunto, não se der conta de que a água é um 

bem público e que, portanto, o seu gerenciamento compartilhado deverá garantir a 

democratização de seus usos e a sua preservação, condição imprescindível para 

sucesso de qualquer estratégia de desenvolvimento para a região. Cabe aos 

Comitês de Bacia um papel estratégico nesse processo de intervenção 

governamental, pois são eles que devem decidir sobre os usos 

prioritários das águas em suas bacias, sobre a transposição de águas de 

suas bacias, sobre quem e quanto se pagará pelo uso da água bruta e 

sobre os destinos dos recursos arrecadados. Na nova concepção de 

gestão de recursos hídricos, cabe, portanto, aos Comitês de Bacia, 

muito além da posição de usuários/consumidores, intervirem na 

definição da política pública de gestão de recursos hídricos a qual, 

inevitavelmente, possui uma clara interface com o modelo de 

desenvolvimento adotado em uma região.  

 

Com outra preocupação Rebouças (1997), no final do século passado, já alertava 

sobre a crise hídrica, em particular no Nordeste brasileiro, com destaque para as seguintes 

questões: posturas políticas que se aproveitam da escassez da água para obter dividendos 

políticos junto à sociedade; avaliação inadequada da potencialidade dos recursos hídricos  

como se fora um inventário; deficiência ou falta de conhecimento para suplantar os 

indicadores de sociais sinalizadores de estágio de pobreza da população e ausência de 

conhecimento tecnológico; manejo de solo e água e práticas de cultivo degradadores, em 

razão da inexistência de investimento no capital e capital social; culto à açudagem privada e 

açudagem pública orientada por critérios políticos e interesses privados. Esclarece o autor: 

As secas de 1825, 1827 e 1830 marcaram o início da açudagem no Nordeste semi-

árido como fonte de água para abastecimento humano e animal durante tais 

períodos. Em 1831 a Regência Trina autorizou a abertura de fontes artesianas 

profundas. Em 1856 foi criada a Comissão Científica de Exploração, chefiada pelo 

barão de Capanema. Dentre as suas recomendações destacam-se: “a abertura de um 

canal ligando o rio São Francisco ao rio Jaguaribe, a construção de 30 açudes, a 

abertura de fontes artesianas profundas e melhoria dos meios de transporte”. Em 

1860, o Barão de Capanema fez um relatório de avaliação das obras de combate às 

secas, defendendo a construção dos açudes, “mas somente quando construídos em 

lugares convenientes à prática de atividades hidro-agrícolas” e concluía: “é 
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indispensável animar a iniciativa do povo; no princípio é conveniente que ele seja 

auxiliado, que mostremos o resultado que ele deve atingir; aquilo que ele vê, o 

convence” (Alves, 1953). Não obstante essa oportuna observação, os açudes foram 

sendo construídos tendo-se por base feições topográficas e/ou influências políticas 

locais, a tal ponto que açudes de bilhões de m3, como Orós (CE), afoga a maior 

extensão de terras irrigáveis do vale do Jaguaribe e quase nada foi investido no 

capital humano para torná-lo apto a usar e melhorar novas tecnologias de manejo 

adequado do binômio solo-água. A açudagem pública apresenta um balanço de 

aproximadamente 1200 a 1500 reservatórios de capacidade superior a 100 mil m3, 

com cerca de 450 barragens de mais de um milhão m3 e número menor de açudes 

entre 2 e 4 bilhões de m3.  

Ainda sobre a bacia hidrográfica no semiárido, é importante observar a qualidade 

da água em razão das estiagens, a salinização dos corpos hídricos em decorrência de 

atividades antrópicas, ou até mesmo de alguns açudes, bem como os elevados níveis de 

turbidez e assoreamento nas bacias, conforme observa Vieira (2002). 

Acrescenta Vieira (2002), no mesmo viés de preocupação de Rebouças (1997),  

que os cenários vindouros até 2020 vêm se desenhando com demandas hídricas e a possível 

necessidade de construção de novos reservatórios, implicando mais barramentos e danos aos 

ecossistemas, haja vista a vulnerabilidade natural da região às secas. Esclarece que esses 

aspectos sinalizam a necessidade de examinar criteriosamente a sustentabilidade hídrica sob a 

perspectiva qualitativa e quantitativa da água e exemplifica  essa necessidade com a demanda 

que incidiu sobre a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, na situação de 1991. À época deu-se 

um colapso d’água em razão dessa desproporção. A demanda de água da região Metropolitana 

de Fortaleza estava muito superior à disponibilidade hídrica, assemelhado ao que ocorreu em 

2014/2015 em São Paulo, Sudeste brasileiro.  

Com essa contextualização Vieira (2002) registra a necessidade das medidas 

elencadas adiante, destaca que os  indicadores de sustentabilidade sinalizarão, também, as 

vulnerabilidades e riscos relacionados a eventos naturais, como secas e enchentes, porque será 

possível avaliar de forma permanente os riscos hidrológicos. Por fim, destaca que a gestão 

hídrica do semiárido, em razão das vulnerabilidades da região, deve ser orientada por 

programas que observem eixos predeterminados, como se vê no (Quadro 13), devendo ser 

institucionalizado o sistema regional de gestão com postura de convivência com as variações 

climáticas. 

 identificação das áreas críticas, a partir dos indicadores de sustentabilidade 

hídrica; 

  identificação da disponibilidade hídrica (superficial ou subterrânea), 

identificação de potencialidade hídrica, 
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  identificação de comprometimento da qualidade da água, de modo a viabilizar 

a distribuição de água com qualidade 

Quadro 13 - Eixos dos Programas de Gestão Hídrica no Semiárido 

 

 
Preservação Hidro - Ambiental e 

Conservação da Água. 

Controle e uso otimizado das 

disponibilidades. 

Ampliação racional da 

oferta/Capacitação de Recursos 

Humanos. 
Proteção dos ecossistemas, Aproveitamento sazonal das 

disponibilidades hídricas 

Recuperação de poços e barragens 

existentes 
com manejo adequado dos solos, 

controle 

Aproveitamento racional dos 

mananciais. 

Reexame dos objetivos dos grandes 

açudes. 
conservação da biodiversidade, Monitoramento dos recursos 

hídricos de superfície e 

subterrâneos. 

Planejamento de médio e longo 

prazo para ampliação da oferta da 

água em função das demandas 

prospectivas. 
controle da erosão e 

assoreamento. 

Manutenção corretiva e corretiva 

de açudes. 

Adoção de infra-estrutura hídrica 

nos imóveis rurais coletivos ou 

individuais. 

Proteção das nascentes. Priorização do suprimento. Formação de quadros nos órgãos 

públicos. 

Controle da salinização. De água às populações urbanas e 

rurais. 

Articulação entre as áreas técnicas 

e científicas. 

Minimização do processo de 

desertificação. 

Monitoramento dos recursos 

hídricos de superfície e 

subterrâneos. 

Estímulo à formação de pessoal 

pós-graduado. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela Autora a partir de dados coletados em Vieira (2002, p.507-529) 

 

5.3 A bacia hidrográfica como unidade institucional de planejamento 

Conforme registrado no capítulo primeiro, desde a primeira constituição, a 

Constituição do Império de 1824, que o Brasil tem regras, direta ou indiretamente, sobre o uso, 

atividades e dominialidade da água. Após a Proclamação da República (1889) foi elaborado, já 

no século XX, o projeto do Código de Águas (1907) que somente entrou em vigor em 1934. 27 

anos depois, como lembra Barth (2002). Todavia, em 1920 foi criada a Comissão de Estudos de 

Forças Hidráulicas, do Serviço Geológico e Mineralógico do Ministério da Agricultura. 

A Promulgação do Código de Águas se deu através do Decreto Federal nº 24.642, 

de 10 de julho de referido ano, estabelecendo duas dominialidades para as águas, as 
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particulares
11 

e as públicas
12

. Logo após foi promulgada a Constituição da República de 1934 

disciplinando a dominialidade das águas entre a União e o Estado, como já mencionado no 

capítulo primeiro. Nesse período a água não era abordada juridicamente como recurso hídrico. 

A partir de 1957, com o Decreto Federal nº 41.019 foi regulamenta a prestação 

dos serviços de energia elétrica, e desde então, até a promulgação da Constituição de 1988 

deu-se a predominância do setor elétrico na gestão das águas, pois em 1964 houve a 

centralização com a criação do Departamento Nacional de Águas e Energia (junto ao 

Ministério das Minas e Energia) e as Constituições de 1967 e 1969 estabeleciam competência 

privativa da União para legislar sobre águas. 

A edição da lei Federal nº 6.662, de 25 de julho de 1979 estabeleceu a  Política 

Nacional de Irrigação transferindo a gestão das águas para a irrigação. Ou seja, novamente a 

condução da temática ficou a cargo de interesses sem sensibilidade para a questão ambiental, 

pois nessa data já havia acontecido a Conferência do Meio Ambiente de 1972. 

Todavia, por conta de aparente conflito de interesses entre o Ministério das Minas 

e Energia e o governo do Estado do São Paulo em relação às bacias do Tietê e Cubatão foram 

criados os comitês das respectivas bacias para discussão e conciliação dos dois interesses – 

saneamento básico (água e esgoto) x energia elétrica. A partir de então, o Ministério das 

Minas e Energia e do Interior criaram o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias 

Hidrográficas, em 1978. A ideia prosperou e o Ministério das Minas e Energia criou grupo de 

trabalho com vista à organização de um sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos nesses moldes, em 1986. Por ocasião da Assembleia Constituinte a ideia e proposta 

estava amadurecida e legitimada
13

.  

Em um dos eventos preparatórios para a conferência do Rio de Janeiro, em 1992, 

houve a Declaração de Dublin sobre Recursos Hídricos e Desenvolvimento Social 

                                                 
11

  “Art. 8º. São particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as 

mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, ás águas públicas ou as águas comuns”. 
12

  “Art. 29. As águas públicas de uso comum, bem como o seu álveo, pertencem: I – à União [...]”. 
13

 Porto et Porto (2008, p. 43), registros antecedentes de gestão por bacia hidrográfica e 

observam que no Século XVII houve  o “reconhecimento de princípios e iniciativas voltadas à 

gestão de recursos hídricos  a partir da bacia hidrográfica em relação à utilização do rio Danúbio. 

No Século XIX um Tratado Brasil – Peru, sobre navegação do Rio Amazonas e por volta de 1928 

um outro Tratado no mesmo sentido com as Províncias do Rio da Prata. Destacam, também, a 

experiência americana, em 1922, quando o Congresso dos Estados Unidos deliberou sobre o 

compartilhamento da bacia do Rio Colorado. O curioso dessa deliberação,  destacam os autores, é  

a terminologia utilizada: Estados doadores e Estados receptores. 
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recomendando contra o desperdício e a escassez de água doce. Dentre os princípios há 

expressa referência à água como recurso finito, vulnerável e essencial à vida e à manutenção 

do desenvolvimento e do meio ambiente; à gestão participativa da sociedade civil e segmento 

governamental na gestão da água; à participação das mulheres na conservação e gestão da 

água, e ao valor econômico por todos os, devendo ser convertido na conservação e proteção. 

No texto constitucional de 1988 compete à União instituir sistema nacional de 

gerenciamento de recurso hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. E a Lei 

Federal, Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997
14

, que estabelece as normas gerais sobre a 

Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, dispõe, dentre seus fundamentos, que a 

bacia hidrográfica seja a unidade territorial para implementação da PNRH, conforme já 

referido, cabendo ao Comitê de Bacia Hidrográfica
15

, composto com representantes do Poder 

Público dos entes da federação, dos usuários e entidades civis, deliberar
16

 sobre os assuntos de 

interesse da respectiva bacia. São esses, pois, os arranjos legais. 

                                                 
14

 Martins (2008) esclarece que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de 1997, tiveram 

como principal referência a Lei de experiência francesa de gestão. Tanto no concernente à implementação de 

instrumentos econômicos de gestão das águas, como em relação à criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

como instâncias de governança do recurso. 
15

 “Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: I - da União; II - dos Estados e 

do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; III - 

dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; IV - dos usuários das águas de sua área de 

atuação; V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. § 1º O número de 

representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão 

estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros. § 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias 

de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um 

representante do Ministério das Relações Exteriores.§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos 

territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes: I - da Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI, como parte da representação da União; II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses 

na bacia. § 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área de atuação restrita a bacias 

de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. 
16

 Art. 38. Compete aos Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: I - a totalidade 

de uma bacia hidrográfica; II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de 

tributário desse tributário; ou III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. Parágrafo único. A 

instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente 

da República. Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: I - 

promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes; II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos 

da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; V - propor ao Conselho Nacional e 

aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo 

com os domínios destes; VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 

valores a serem cobrados; VII -  (VETADO)VIII -  (VETADO) IX - estabelecer critérios e promover o rateio de 

custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de 

acordo com sua esfera de competência”. 
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Não há duvida, pois, sobre a unidade territorial para implementação da PNRH ou 

da Política Estadual de Recursos Hídricos. A questão que se coloca é, sendo a bacia 

hidrográfica, a área que compreende o canal do curso do rio bem como a área que lhe é 

circundante, recolhendo toda a precipitação, escoamento e materiais sólidos naquele espaço, 

pode-se dizer que essa área se enquadra na definição de espaço geográfico de Santos (2006). 

Diz ele (2006,  p. 67):: “espaço uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do seu 

uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a sociedade, 

em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria, isto é, cada função da paisagem”. 

No estudo da COGERH (2011, p.84), sobre a bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, 

a descrição das características e singularidades da bacia posta a apresenta inerte. Como se 

houvesse tão somente um canal de drenagem e a respectiva área circundante, estática. A 

descrição, na verdade, detalha um espaço que abriga um sistema fluvial, interesses e pressões 

antrópicas, dentre outros. Há interações lá, como se vê adiante: 

As bacias hidrográficas, em função de suas características naturais, têm-se tornado 

importante unidade espacial utilizada para gerenciar unidades de uso e conservação 

dos recursos naturais, principalmente em virtude da grande pressão exercida sobre 

estes pelos usos da sociedade atual. A dinâmica dos canais fluviais tem ampla 

importância na determinação das características morfológicas e biológicas dos rios, e 

de modo especial, informações sobre o regime de máximas são importantes na 

análise de inundações e consequentes alterações nos canais (AQUINO, 2007). Deste 

modo, a dinâmica fluvial insere-se como um elemento de análise importante, senão 

fundamental, no âmbito da bacia hidrográfica, levando o entendimento do 

comportamento dos canais que se torna cada vez mais relevante no planejamento das 

ações que deverão orientar o ordenamento, principalmente as relacionadas ao 

gerenciamento de recursos hídricos. 

Em outra hipótese, como o caso de degradação na mesorregião do Rio Jaguaribe, 

reportando por Lima (2008), o estudo apontou questões de ordem social como as principais 

causas de degradação ambiental em mencionada região. Dentre os 21 Municípios pesquisados 

no Médio Jaguaribe 16 apresentaram os aspectos sociais como causas de vulnerabilidade à 

degradação, sendo a ausência de esgotamento sanitário o principal fator dessa propensão, ou 

da degradação já concretizada e aferida na pesquisa.  Isso ocorre em função das carências 

econômicas e da ausência de políticas econômicas que, potencializados a outras questões de 

ordem social, findam por patrocinar agressões aos recursos ambientais.  

Todavia, ocorre que tais agressões em espaços como a bacia hidrográfica na 

região semiárida reproduzem danos bem mais severos ao ambiente, em razão das 

peculiaridades locais. Assim, tomando-se a ideia de Santos (2006, p. 12), verifica-se quão 

pertinente sua compreensão de espaço se encaixa na compreensão de bacia hidrográfica: 
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A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias analíticas internas. Entre 

elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o 

espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma 

maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes 

espaciais, propondo debates de problemas como o da região e o do lugar, o das redes 

e das escalas [...]. E do mesmo passo podemos propor a questão da racionalidade do 

espaço como conceito histórico atual e fruto, ao mesmo tempo, da emergência das 

redes e do processo de globalização. O conteúdo geográfico do cotidiano também se 

inclui entre esses conceitos constitutivos e operacionais, próprios à realidade do 

espaço geográfico, junto à questão de uma ordem mundial e de uma ordem local.

  

Segundo Saquet (2008, p. 30), o próprio Milton Santos (2006) entendia a 

dificuldade de se compreender ou encontrar uma definição única, precisa, para espaço, em 

razão de suas várias acepções:  

Em Por uma Geografia Nova (1978), o conceito de espaço é central e compreendido 

como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do 

presente e por uma estrutura representada por relações que estão acontecendo e 

manifestam-se através de processos e funções. ‘O espaço é um verdadeiro campo de 

forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial não se 

apresenta de igual forma em todos os lugares’. (SANTOS, 2006, p.122). 

Talvez a incompreensão ocorresse, também, pela necessidade imperativa de 

conformar uma epistemologia diante de tantas acepções. Blum (2014, p.30.), não só percebeu 

o conceito em sua inteireza como construiu uma outra definição específica:  

Assim, o Espaço se caracteriza como este conjunto de objetos dispostos na 

superfície, sendo eles naturais ou construídos artificialmente pelo Homem. É este 

conjunto de objetos, que se relacionam entre si, que dá a característica a esse 

Espaço: a relação entre Natureza, trabalho/produção e circulação, onde o Homem 

exerce sobre seu espaço natural, que anteriormente o continha, alterações que são a 

reflexão e a materialidade das relações de poder estabelecidas naquela sociedade. 

Observando a bacia hidrográfica a partir da percepção de espaço de Santos (2006), 

no cenário do semiárido verifica-se que ela se apresenta como espaço produtivo, com as 

atividades econômicas ali desenvolvidas, agricultura, aquicultura, atividade de turismo, entre 

outras.  Da mesma forma, se apresenta  como espaço de consumo dos que ali habitam e dos 

que vêm de outros lugares. Os fluxos entre essas pessoas e as atividades dominantes no 

espaço da bacia hidrográfica vão impulsionar o desenvolvimento que, por vezes, patrocinará, 

ou não, concentração de renda ou indicadores sociais muito acanhados a partir das relações 

entre as forças produtivas. 

Enfim, a bacia hidrográfica possui os elementos, que na visão de Santos (2006) 

caracterizam o espaço: homens (os habitantes), firmas (atividades produtoras, de turismo entre 

outras), instituições (Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia etc.), meio ecológico 

(sistema fluvial) e infraestruturas (estradas, vias urbanas e outros equipamentos urbanos). 
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Ao que se entende a bacia hidrográfica preenche todos os elementos de 

“enquadramento” como espaço geográfico. Todavia, não é reconhecida institucionalmente 

como tal, sobretudo pelas próprias instituições, como se observa com o Poder Executivo, por 

exemplo, ao criar espaços geográficos para gestões temáticas (educação saude, segurança e 

outros), quando poderia adotá-la como unidade territorial de planejamento. Essa mudança de 

paradigma governamental implicará, naturalmente, novas posturas a serem adotadas pelas 

próprias instituições em relação à governança e ao uso da água, em razão de suas 

peculiaridades e atributos e da vulnerabilidade climática.  

Essa questão parece de pouca importância, mas não é. Existem, por exemplo, no 

Estado do Ceará várias divisões administrativas temáticas, como referido anteriormente, 

orientadoras de fomento e destinadas à implementação de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável do semiárido. Nenhuma dessas divisões ou subdivisões utilizam 

ou adotam a bacia hidrográfica como estrategia ou unidade administrativa para perseguir esse 

objetivo.  Talvez, somente o Ministério Público Estadual, em atuação ainda muito acanhada, 

adote a bacia como unidade, espaço geográfico de trabalho. 

A criação dos Territórios da Cidadania são um exemplo concreto desses espaços 

temáticos. Trata-se de um Programa instituído e implementado pela União  (Governo 

Federal), para incrementar a melhoria em espaços geográficos que possuem indicadores  

sociais muito acanhados na saude, educação, dentre outros, que não utiliza a bacia 

hidrográfica como unidade de atuação. Como resultado concreto há, no caso, duas diretrizes 

em espaços geográficas que se sobrepõem uma  à outra unidade, territórios da cidadania e 

bacia hidrográfica, como se observa no Anexo D, Mapa do Ceará com indicação desses dois 

espaços, sem nenhuma interlocução. As práticas agrícolas, por exemplo, que demandam água 

em suas atividades não dialogam com as questões da bacia hidrográfica nem com os comitês 

de bacia. Postulam e reivindicam o direito ao uso da água como o fazem os vazanteiros do 

sistema Orós-Lima Campos. 

Além dessa concepção de espaço geográfico que, bem cabe à bacia hidrográfica, 

como demonstrado anteriormente, o fato de ela está localizada no semiárido, agrega algumas 

singularidades, como relata Cavalcante (2012, P.39): 

O semiárido Brasileiro envolve uma área de 969.589,4km2, cerca de 60% do 

Nordeste e 11,34% do território Brasileiro. Segundo Ab’Saber (2003) esta é a região 

seca mais homogênea do ponto de vista fisiográfico, ecológico e social entre todas 

as outras igualmente secas do continente Sul-Americano. Caracteriza-se de modo 

fundamental pelo grande vazio das precipitações que dura de seis a sete meses por 

ano, ficando entre 268 e 800 mm, contraste bastante visível quando comparado com 
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a região amazônica que atinge precipitações anuais cerca de 8,5 a 14 vezes os totais 

pluviométricos dos sertões menos chuvosos. Entretanto, a média das precipitações 

anuais serve apenas para referência, pois o ritmo entre os anos é altamente irregular, 

podendo ter anos de chuvas intensas, caracterizando os anos de cheias, e os anos de 

seca extrema, quando praticamente não chove. 

 

A par disso, a bacia hidrográfica também se enquadra na concepção de território 

geográfico, à semelhança do enquadramento como espaço geográfico, como se observa na 

abordagem de Freyre (1977, p.25), descrevendo a formação de uma sociedade agrária de 

modo singular, como se vê adiante: 

Um rio grande daqueles quando transbordava em tempo de chuva era para inundar 

tudo, cobrindo canaviais e matando gado e até gente. Destruindo. Devastando. 

Lavoura e pecuária eram quase impossíveis às suas margens, porque tanto tinha de 

fácil o estabelecimento quanto de fatal a destruição pelas enchentes, pelas cheias que 

ou dizimavam as manadas ou corrompiam-lhes o pasto; e em vez de beneficiaram as 

plantações, destruíam-na completamente ou em grande parte. 
Sem equilíbrio no volume, nem regularidade no curso, variando extremamente em 

condições de navegabilidade e de utilidade, os rios grandes foram colaboradores 

incertos- se é que os possamos considerar colaboradores – do homem agrícola na 

formação econômica e social do nosso país. Muito deve o Brasil agrário aos rios 

menores porém mais regulares: onde eles docemente se prestaram a moer as canas, a 

alargar as várzeas, a enverdecer os canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e 

mais tarde o café a servir aos interesses e às necessidades de populações fixas, 

humanas e animais, instaladas às suas margens; aí a grande lavoura floresceu, a 

agricultura latifundiária prosperou, a pecuária alastrou-se. 

Segundo o entendimento de Santos (2006), o território se realiza a partir de uma 

herança cultural, costumes atávicos, construído a partir de processo histórico. O espaço-

temporal é o grande construtor do território. É o que ocorre com as bacias hidrográficas que, 

como relatado por Freyre, viabilizaram a colonização e ainda hoje asseguram condições de 

vida com qualidade a toda sociedade. 

Conforme  lembram Picinatto et alli (2009, p. 67) comentando a abordagem de 

Bertha Becker sobre a concepção geográfica de território na obra de Ratzel, de fato, a partir 

da teorização geográfica sobre o território, elemento do Estado, foi possível sua percepção 

como unidade política, porque a partir daí, ele, território emergiu como “expressão concreta 

das unidades políticas no espaço”. Ou seja, a partir do território tem-se a definição física da 

entidade jurídica, administrativa e política abrangida pelo Estado 

Todavia, a partir da década de 1970, com os novos cenários políticos mundiais, 

deu-se uma reavaliação da relação espaço/território, identificando-se as relações de poder que 

acontecem nos diferentes níveis espaciais. Nesse contexto, conforme Picinatto (2009, p.69), o 

território volta a ser importante não apenas como Estado-Nação, mas também com os 

diferentes atores sociais, nas manifestações de poder de cada um sobre o espaço que cabe ou 
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pertence. O território passa a ser um produto “produzido”  pela prática social e também um 

produto “consumido” vivido e utilizado como meio, sustentando a prática social.   

A bacia hidrográfica é um espaço geográfico onde são vivenciados diversos 

conflitos de interesses. É pois, um “espaço produzido, consumido e vivenciado” através das 

diversas práticas sociais ali incorporadas. Nela ocorre a apropriação do espaço e nela se 

manifestam as relações, como se observa nos registros do Plano Estratégico dos Recursos 

Hídricos (2009), através dos pactos realizados nas sub-bacias do Baixo, Médio Alto curso do 

Jaguaribe, como, aliás, lembra Jacobi (2009, p. 14-15): 

 A noção de território é uma das características mais importantes que 
marcam esses grupos tradicionais. O território, ocupado durante gerações, não é 

definido somente pela extensão territorial e os recursos naturais nele existentes, mas 

também pelos símbolos que representam a ocupação de longa data, como os 

cemitérios, as roças antigas, os caminhos e também os mitos e lendas.  

 A água no semiárido é escassa e nos períodos de seca pode apresentar baixa 

qualidade. A vegetação do semiárido apresenta características específicas e no Nordeste 

brasileiro a caatinga é predominante, sendo ela um bioma de muitas particularidades 

ocorrendo exclusivamente no semiárido brasileiro. Não obstante essa condição (a caatinga é 

uma “grife” nordestina), vem sofrendo muitas agressões, com desmatamento e invasão de 

espécies invasoras. Aliás, a degradação ao bioma, notadamente no Ceará, remonta ao período 

da colonização, com as pastagens para o gado ou a criação desordenada de caprinos, e a 

agricultura de subsistência, em razão do desmatamento e das queimadas para viabilizar 

respectivas atividades. Essas questões vem sendo apontadas desde os primeiros relatórios 

após os ciclos de seca, principalmente as grandes secas, como a 1877. 

O rio Jaguaribe no Ceará, percorre mais de cinquenta por cento do território do 

Estado do Ceará e tem seu percurso dividido em cinco sub-bacias: Alto, Médio e Baixo 

Jaguaribe, Salgado e Banabuiú. Como grande parte dos rios semiáridos é um rio intermitente, 

tendo sido o “maior rio seco do mundo”. Atualmente está perenizado em razão dos inúmeros 

barramentos (açudes) construídos ao longo de seu percurso, dentre eles o açude do Orós, um 

dos mais importantes juntamente com o açude Castanhão. É o rio que viabilizou a colonização 

do Ceará, exatamente por amenizar a aridez do clima, permitir a atividade agrícola de 

subsistência e atividade pecuária que possibilitaram a fixação do homem.  

Com efeito, nos seminários regionais realizados para elaboração do citado Plano 

Estratégico (2009), estiveram presentes representações dos diversos segmentos sociais de 

cada sub-bacia, como prefeitos, secretários municipais, produtores, associações comunitárias, 
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cidadãos, representantes de assentamentos de terra, radialistas, jornalistas etc, conforme os 

respectivos registros de presenças nominais constantes em cada caderno da respectiva sub-

bacia, Cadernos 5, 6 e 7 (2009).  

As Ações pactuadas por ocasião de elaboração do Plano Estratégico dos Recursos 

Hídricos (2009), demonstradas no Quadro 13, evidenciam essa relação espacial, reforçando a 

importância de a bacia hidrográfica ser adotada como estrategia de planejamento territorial. A 

par disso, a localização geográfica da bacia no semiárido brasileiro por si evidencia a 

vulnerabilidade física desse espaço e a dependência hídrica da região. E, por fim, a bacia 

hidrográfica é o “locus” de interação da sociedade com o seu espaço, seu lugar e o elo entre o 

espaço físico, os valores materiais e os atavismos de seus ancestrais. 
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6 CONCLUSÃO 

Desde os primeiros momentos o homem se organiza em grupos sociais. A partir 

dessa organização a sociedade civil institucionalizou suas pretensões configurando o Estado, 

um “produto da modernidade”. A concepção, delineamento filosófico e feição do Estado vem 

sendo construída historicamente com a contribuição das demandas vindas da sociedade civil. 

 No contexto ocidental, o Estado contemporâneo, ao tempo em que tem sua 

orientação jurídica voltada ao bem-estar da sociedade, à redução das desigualdades não deixa 

de receber as influências de seu tempo (como ocorreu em outros tempos), interesses 

econômicos globalizados, mundialização da economia, múltiplos e temáticos interesses da 

sociedade, intenso fluxo de informações através da internet etc. As questões ambientais não 

estão na prioridade desses interesses, não obstante o cenário de mudanças climáticas e o 

patrulhamento da “politicamente correto”. 

O Brasil é uma república federativa, com regime presidencialista e estrutura 

normativa muito hierarquizada, sendo o Estado brasileiro fundado em princípios fundamentais 

que regem toda a vida do país, interna e externamente, segundo as regras estabelecidas na 

Constituição brasileira (que comanda a hierarquia legislativa). As instituições brasileiras 

sempre estiveram delineadas no corpo constitucional ao longo de sua história e as 

constituições refletiram o contexto histórico-social de cada período.  

Desde a primeira constituição, a Constituição do Império de 1824, a temática das 

secas e estiagens e das águas estiveram presentes em seus textos, bem como nas leis editadas 

com vistas à configuração da moldura jurídica iniciada a cada ciclo constitucional. 

Particularmente em relação às medidas de assistência à população que padecem com as secas, 

em particular no caso do Estado do Ceará, cujo território é quase totalmente na região 

semiárida, o Estado sempre adotou posturas oficiais, criando órgãos com esse objetivo, como 

se deu com o DNOCS, criado em 1909 com a denominação de IOCS.  

 A cada ocorrência de seca com período de mais de um ano novos estudos e 

medidas eram examinadas e implementadas. Infelizmente não são continuadas e realinhadas 

com uma diretriz “predeterminada” porque findo aquele ano de seca as medidas não se 

encaminham estruturalmente como seria razoável em razão do forte aparato institucional de 

órgãos e leis de que dispões o Estado brasileiro para o trato dessas questões. Ademais, não foi 



 

 

 

17

6 

possível verificar se alguns dos arranjos institucionais implementados ensejaram medidas 

direcionadas a interesses privados orientados sem abrangência maior aos interesses da 

coletividade. É possibilidade é plausível haja vista a reiterada descontinuidade das ações 

iniciadas e implementadas em cada período de seca e, findo o respectivo ciclo, são 

abandonadas, esquecidas.  

Um dos estudos, com proposições de arranjos institucionais adequados à realidade 

e peculiaridades do Nordeste brasileiro foi elaborado por Celso Furtado, através do Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, ocasião em que foi apresentada uma 

proposta de “Política de Desenvolvimento econômico para o Nordeste”, resultando dessa 

proposta a criação da SUDENE. 

O Semiárido é uma região que apresenta muitas vulnerabilidades em razão da 

irregularidade do regime de pluviosidade e, consequentemente, pela ocorrência de secas e 

estiagens, sendo suscetível às agressões antrópicas que podem contribuir para processos de 

desertificação notadamente neste ciclo de mudanças climáticas. Há evidências concretas, bem 

como indicativos científicos, de um processo de desertificação se instalando em decorrência 

das secas e estiagens, associadas à degradação antrópica no semiárido brasileiro. No Ceará os 

sertões de Irauçuba, os sertões dos Inhamuns, do Médio Jaguaribe já se apresentam em níveis 

graves, conforme registra o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca, fato que motivou o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos a 

realizar um estudo da arte da desertificação e degradação das terras secas no semiárido 

brasileiro. 

 A água no semiárido é escassa e nos períodos de seca pode apresentar baixa 

qualidade. A vegetação do semiárido apresenta características específicas e no Nordeste 

brasileiro a caatinga é predominante, sendo ela um bioma de muitas particularidades 

ocorrendo exclusivamente no semiárido brasileiro. Não obstante essa condição (a caatinga é 

uma “grife” nordestina), vem sofrendo muitas agressões, com desmatamento e invasão de 

espécies invasoras. Aliás, a degradação ao bioma, notadamente no Ceará, remonta ao período 

da colonização, com as pastagens para o gado ou a criação desordenada de caprinos, e a 

agricultura de subsistência, em razão do desmatamento e das queimadas para viabilizar 

respectivas atividades. Essas questões vem sendo apontadas desde os primeiros relatórios 

após os ciclos de seca, principalmente as grandes secas, como a 1877. 



 

 

 

17

7 

A bacia hidrográfica é um espaço institucionalizado no Estado Brasileiro por 

força da Lei Federal nº 9.433/97, como unidade territorial para implementação da Política 

nacional dos recursos Hídricos e atuação do sistema nacional de Gerenciamento de recursos 

hídricos (art. 5º, V, lei Federal nº 9.433/97), geograficamente a bacia hidrográfica 

corresponde à área de percurso e a área circundante de um rio, incluindo os rios afluentes 

cujas águas são despejadas no rio principal. Todavia, não é utilizada como unidade territorial 

administrativa, vez que existem outras unidades administrativas que se sobrepõem. Em razão 

de sua essencialidade para o homem e suas atividades econômicas o percurso do rio enseja a 

criação de espaços materiais e imateriais. 

Daí a compreensão de que a bacia hidrográfica pode ser considerada espaço 

geográfico na perspectiva compreendida por Santos (2006), em razão “dos objetos naturais e 

construídos artificialmente”, conforme lembra Blum (2014), conformando a relação 

natureza/produção/circulação, natureza/vivências/lazer recebendo (às vezes sofrendo) a 

intervenções do homem nesse espaço. Da mesma forma, pode ser reconhecida como território 

em razão da herança histórico-cultural/histórico-cultural que realiza naquele espaço 

geográfico onde a presença do poder instituído se faz presente, diferenciando-se deste, 

segundo Santos (2006) exatamente nesse aspecto.  

O rio Jaguaribe no Ceará, percorre mais de cinquenta por cento do território do 

Estado do Ceará e tem seu percurso dividido em cinco sub-bacias: Alto, Médio e Baixo 

Jaguaribe, Salgado e Banabuiú. Como grande parte dos rios semiáridos é um rio intermitente, 

chegando a ser o “maior rio seco do mundo”. Atualmente está perenizado em razão dos 

inúmeros barramentos (açudes) construídos ao longo de seu percurso, dentre eles o açude do 

Orós, um dos mais importantes juntamente com o açude Castanhão. É o rio que viabilizou a 

colonização do Ceará, exatamente por amenizar a aridez do clima, permitir a atividade 

agrícola de subsistência e atividade pecuária que possibilitaram a fixação do homem.  

Nos encontros regionais nas sub-bacias do alto, médio e baixo Jaguaribe, para 

composição do Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Ceará, a participação dos diversos 

segmentos sociais evidenciou não só a contextualização contemporânea sobre a percepção dos 

espaços e territórios geográficos. Demonstrou igualmente, com essa ativa e efetiva 

participação da sociedade que os habitantes das bacias hidrográficas conhecem a problemática 

e a realidade ambiental de seu espaço contextualizando suas demandas e necessidades com os 

atributos naturais da respectiva bacia. Os participantes dos encontros das sub-bacias alto, 

médio e baixo, manifestaram, por exemplo, preocupação com a contaminação das águas com 
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uso de produtos químicos, como questionaram, no Baixo Jaguaribe, a gestão das águas do 

Açude Castanhão, considerando que ela excluía e desprestigiava os moradores da região. 

A justificativa e importância para adoção da bacia hidrográfica como unidade 

territorial de planejamento no semiárido reside no fato de a região ser muito suscetível à 

escassez de água em razão dos ciclos de secas e estiagens; reside igualmente pelo de ela 

configurar-se como espaço geográfico de interação homem/natureza/produção bem como se 

configurar um território onde convivem as vivências atávicas e a presença do poder público. 

E, sobretudo, porque a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento permitirá 

o olhar administrativo pelo, sem fragmentá-lo desconsiderando a variável ambiental como 

ocorre quando o espaço geográfico é divido em unidades administrativas aleatórias, baseadas 

em baixos indicadores sociais em municípios limítrofes, como ocorre, por exemplo, com a 

delimitação dos territórios da cidadania, cujas áreas se sobrepõem as bacias, como se verifica 

no Anexo D. As questões pontuais bem como o enfrentamento das causas que refletem 

indicadores sociais muito acanhados como, aliás, registrados nas áreas susceptíveis de 

desertificação, podem ser enfrentadas a partir das microbacias, sem necessidade de criação de 

outras instâncias administrativas, como o território da cidadania, por exemplo. 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento não implica, 

necessariamente, a criação de novas unidades administrativas, poderia ser institucionalizada 

oficialmente para análise das ações administrativas e políticas públicas, onde as questões as 

demandas fossem analisadas e deliberadas considerando referido espaço geográfico, em razão 

de todas suas vulnerabilidades, pois essas vulnerabilidades climáticas devem ser 

prioritariamente consideradas nas deliberações político-administrativas, com vistas a estancar 

o processo de degradação que sofre, melhorar os níveis e indicadores sociais em sintonia com 

a realidade geográfica, resguardando a região dos efeitos ainda pouco conhecidos decorrentes 

das mudanças climáticas.  

Há que considerar, também, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento não somente para as ações do Poder Executivo. O Poder Judiciário e o 

Ministério Público deveriam, da mesma forma, adotar a bacia hidrográfica como unidade 

regional de jurisdição, sem prejuízo da indicação dos municípios como comarcas, como 

ocorre no modelo atual. A adoção da bacia como unidade de gestão judiciária ou unidade de 

gestão ministerial ensejaria não só as questões administrativas dessas instituições, Poder 

Judiciário e Ministério Público, viabilizaria também a atuação jurisdicional ambiental, 
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possibilitando, de forma efetiva, que a variável ambiental fosse considerada na análise das 

demandas judiciais ambientais. 
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ANEXO A 

DECLARAÇÃO DO SEMIÁRIDO 

Declaração do Semiárido 

O Semiárido TEM DIREITO A UMA POLÍTICA ADEQUADA! 

Depois da Conferência da ONU, a seca continua 

O Brasil teve o privilégio de acolher a COP-3 - a terceira sessão da Conferência das Partes das 

Nações Unidas da Convenção de Combate à Desertificação. Esse não foi apenas um momento 

raro de discussão sobre as regiões áridas e semi-áridas do planeta, com interlocutores do 

mundo inteiro. Foi, também, uma oportunidade ímpar para divulgar, junto à população 

brasileira, a amplidão de um fenômeno mundial "a desertificação" do qual o homem é, por 

boa parte, responsável e ao qual o desenvolvimento humano pode remediar. Os números 

impressionam: há um bilhão de pessoas morando em áreas do planeta susceptíveis à 

desertificação. Entre elas, a maioria dos 25 milhões de habitantes do Semiárido brasileiro. 

A bem da verdade, a não ser em momentos excepcionais como a Conferência da ONU, pouca 

gente se interessa pelas centenas de milhares de famílias, social e economicamente 

vulneráveis, do Semiárido. Por isso, o momento presente parece-nos duplamente importante. 

Neste dia 26 de novembro de 1999, no Centro de Convenções de Pernambuco, a COP-3 está 

encerrando seus trabalhos e registrando alguns avanços no âmbito do combate à 

desertificação. Porém, no mesmo momento em que as portas da Conferência estão se 

fechando em Recife, uma grande seca, iniciada em 1998, continua vigorando a menos de 100 

quilômetros do litoral. 

É disso que nós, da Articulação no Semi-Árido brasileiro, queremos tratar agora. Queremos 

falar dessa parte do Brasil de cerca de 900 mil km2, imensa porém invisível, a não ser quando 

a seca castiga a região e as câmeras começam a mostrar as eternas imagens de chão rachado, 

água turva e crianças passando fome. São imagens verdadeiras, enquanto sinais de alerta para 

uma situação de emergência. Mas são, também, imagens redutoras, caricaturas de um povo 

que é dono de uma cultura riquíssima, capaz de inspirar movimentos sociais do porte de 

Canudos e obras de arte de dimensão universal - do clássico Grande Sertão, do escritor 

Guimarães Rosa, até o recente Central do Brasil, do cineasta Walter Salles. 

AS MEDIDAS EMERGENCIAIS DEVEM SER IMEDIATAMENTE REFORÇADAS 

Nós da sociedade civil, mobilizada desde o mês de agosto através da Articulação no Semi-

Árido (ASA); nós que, nos últimos meses, reunimos centenas de entidades para discutir 

propostas de desenvolvimento sustentável para o semi-árido; nós dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, das Entidades Ambientalistas, das Organizações Não-Governamentais, 

das Igrejas Cristãs, das Agências de Cooperação Internacional, das Associações e Cooperativas, 

dos Movimentos de Mulheres, das Universidades; nós que vivemos e trabalhamos no semi-

árido; nós que pesquisamos, apoiamos e financiamos projetos no Sertão e no Agreste 



 

 

 

 

nordestinos, queremos, antes de mais nada, lançar um grito que não temos sequer o direito de 

reprimir: QUEREMOS UMA POLÍTICA ADEQUADA AO SEMI-ÁRIDO! 

Neste exato momento, a seca está aí, a nossa porta. Hoje, infelizmente, o sertão já conhece a 

fome crônica, como o mostram os casos de pelagra encontrados entre os trabalhadores das 

frentes de emergência. Em muitos municípios está faltando água, terra e trabalho, e medidas 

de emergência devem ser tomadas imediatamente, reforçando a intervenção em todos os 

níveis: dos conselhos locais até a Sudene e os diversos ministérios afetos.  

Sabemos muito bem que o caminhão-pipa e a distribuição de cestas básicas não são medidas 

ideais. Mas ainda precisamos delas. Por quanto tempo? Até quando a sociedade vai ser 

obrigada a bancar medidas emergenciais, anti-econômicas e que geram dependência? Essas 

são perguntas para todos nós. A ASA, por sua vez, afirma que, sendo o semi-árido um bioma 

específico, seus habitantes têm direito a uma verdadeira política de desenvolvimento 

econômico e humano, ambiental e cultural, científico e tecnológico. Implementando essa 

política, em pouco tempo não precisaremos continuar distribuindo água e pão.  

NOSSA EXPERIÊNCIA MOSTRA QUE O SEMIÁRIDO É VIÁVEL 

A convivência com as condições do semi-árido brasileiro e, em particular, com as secas é 

possível. É o que as experiências pioneiras que lançamos há mais de dez anos permitem 

afirmar hoje. No Sertão pernambucano do Araripe, no Agreste paraibano,  no Cariri cearense 

ou no Seridó potiguar; em Palmeira dos Índios (AL), Araci (BA), Tauá (CE), Mirandiba (PE) 

ou Mossoró (RN), em muitas outras regiões e municípios, aprendemos:  

• que a caatinga e os demais ecossistemas do semiárido – sua flora, fauna, paisagens, pinturas 

rupestres, céus deslumbrantes – formam um ambiente único no mundo e representam 

potenciais extremamente promissores;  

• que homens e mulheres, adultos e jovens podem muito bem tomar seu destino em mãos, 

abalando as estruturas tradicionais de dominação política, hídrica e agrária;  

• que toda família pode, sem grande custo, dispor de água limpa para beber e cozinhar e, 

também, com um mínimo de assistência técnica e crédito, viver dignamente, plantando, 

criando cabras, abelhas e galinhas; 

• enfim, que o semiárido é perfeitamente viável quando existe vontade individual, coletiva e 

política nesse sentido.  

É PRECISO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A GRANDE DIVERSIDADE DA REGIÃO 

Aprendemos, também, que a água é um elemento indispensável, longe, porém, de ser o único 

fator determinante no semiárido. Sabemos agora que não há como simplificar, reduzindo as 

respostas a chavões como “irrigação”, “açudagem” ou “adutoras”. Além do mais, os 

megaprojetos de transposição de bacias, em particular a do São Franscisco, são soluções de 

altíssimo risco ambiental e social. Vale lembrar que este ano, em Petrolina, durante a Nona 

Conferência Internacional de Sistemas de Captação de Água de Chuva, especialistas do 



 

 

 

 

mundo inteiro concluíram, na base da sua experiência internacional, que a captação da água 

de chuva no semi-árido brasileiro seria uma fonte hídrica suficiente para as necessidades 

produtivas e sociais da região. 

O semiárido brasileiro é um território imenso, com duas vezes mais habitantes que Portugal, 

um território no qual caberiam a França e a Alemanha reunidas. Essa imensidão não é 

uniforme: trata-se de um verdadeiro mosaico de ambientes naturais e grupos humanos. Dentro 

desse quadro bastante diversificado, vamos encontrar problemáticas próprias à região (o 

acesso à água, por exemplo) e, outras, universais (a desigualdade entre homens e mulheres).  

Vamos ser confrontados com o esvaziamento de espaços rurais e à ocupação desordenada do 

espaço urbano nas cidades de médio porte. Encontraremos, ainda, agricultores familiares que 

plantam no sequeiro, colonos e grandes empresas de agricultura irrigada, famílias sem terra, 

famílias assentadas, muita gente com pouca terra, pouca gente com muita terra, assalariados, 

parceiros, meeiros, extrativistas, comunidades indígenas, remanescentes de quilombos, 

comerciantes, funcionários públicos, professores, agentes de saúde. O que pretendemos com 

essa longa lista, é deixar claro que a problemática é intrincada e que uma visão sistêmica, que 

leve em consideração os mais diversos aspectos e suas inter-relações, impõe-se mais que nunca. 

PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Este programa está fundamentado em duas premissas: 

• A conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do semi-

árido. 

• A quebra do monopólio de acesso à terra, água e outros meios de produção. 

O Programa constitui-se, também, de seis pontos principais: conviver com as secas, orientar 

os investimentos, fortalecer a sociedade, incluir mulheres e jovens, cuidar dos recursos 

naturais e buscar meios de financiamentos adequados. 

CONVIVER COM AS SECAS 

O semi-árido brasileiro caracteriza-se, no aspecto sócio-econômico, por milhões de famílias 

que cultivam a terra, delas ou de terceiros. Para elas, mais da metade do ano é seco e a água 

tem um valor todo especial. Além disso, as secas são fenômenos naturais periódicos que não 

podemos combater, mas com os quais podemos conviver.  

Vale lembrar, também, que o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação, comprometendo-se a “atacar as causas profundas da desertificação”, bem 

como “integrar as estratégias de erradicação da pobreza nos esforços de combate à 

desertificação e de mitigação dos efeitos da seca”. Partindo dessas reflexões, nosso Programa 

de Convivência com o Semi-Árido inclui:  

• O fortalecimento da agricultura familiar, como eixo central da estratégia de convivência com 

o semi-árido, em módulos fundiários compatíveis com as condições ambientais. Terminaram 



 

 

 

 

por gerar novas pressões, que contribuíram aos processos de desertificação e reforçaram as 

desigualdades econômicas e sociais.  

Por isso, o Programa de Convivência com o Semi-Árido compreende, entre outras medidas: 

• A descentralização das políticas e dos investimentos, de modo a permitir a interiorização do 

desenvolvimento, em prol dos municípios do semiárido. 

• A priorização de investimentos em infra-estrutura social (saúde, educação, saneamento, 

habitação, lazer), particularmente nos municípios de pequeno porte.  

• Maiores investimentos em infra-estrutura econômica (transporte, comunicação e energia), de 

modo a permitir o acesso da região aos mercados. 

• Estímulos à instalação de unidades de beneficiamento da produção e  empreendimentos não 

agrícolas.  

• A regulação dos investimentos públicos e privados, com base no princípio da harmonização 

entre eficiência econômica e sustentabilidade ambiental e social. 

ORIENTAR OS INVESTIMENTOS NO SENTIDO DA SUSTENTABILIDADE 

O semi-árido brasileiro não é uma região apenas rural. É também formado por um grande 

número de pequenos e médios centros urbanos, a maioria em péssima situação financeira e 

com infra-estruturas deficientes. Pior ainda: as políticas macro-econômicas e os investimentos 

públicos e privados têm tido, muitas vezes, efeitos perversos. Terminaram por gerar novas 

pressões, que contribuíram aos processos de desertificação e reforçaram as desigualdades 

econômicas e sociais.  

FORTALECER A SOCIEDADE CIVIL 

Esquemas de dominação política quase hereditários, bem como a falta de formação e 

informação representam fortes entraves ao processo de desenvolvimento do semi-árido. 

Sabendo que a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação insiste bastante 

sobre a obrigatoriedade da participação da sociedade civil em todas as etapas da 

implementação dessa Convenção. A ASA propõe para vigência desse direito: 

•O reforço do processo de organização dos atores sociais, visando sua intervenção qualificada 

nas políticas públicas.  

• Importantes mudanças educacionais, prioritariamente no meio rural, a fim de ampliar o 

capital humano. Em particular:  

- A erradicação do analfabetismo no prazo de 10 anos.  

- A garantia do ensino básico para jovens e adultos, com currículos elaborados à partir da 

realidade local. 

- A articulação entre ensino básico, formação profissional e assistência técnica. 



 

 

 

 

• A valorização dos conhecimentos tradicionais. 

• A criação de um programa de geração e difusão de informações e conhecimentos, que 

facilite a compreensão sobre o semi-árido e atravesse toda a sociedade brasileira. 

INCLUIR MULHERES E JOVENS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

As mulheres representam 40% da força de trabalho no campo e mais da metade começam a 

trabalhar com 10 anos de idade. No Sertão são, muitas vezes, elas que são responsáveis pela 

água da casa e dos pequenos animais, ajudadas nessa tarefa pelos(as) jovens. Apesar de 

cumprir jornadas de trabalho extenuantes, de mais de 18 horas, as mulheres rurais 

permanecem invisíveis. Não existe reconhecimento público da sua importância no processo 

produtivo. Pior ainda: muitas delas nem sequer existem para o estado civil. Sem certidão de 

nascimento, carteira de identidade, CPF ou título de eleitor, sub-representadas nos sindicatos e 

nos conselhos, as mulheres rurais não podem exercer sua cidadania.  

Partindo dessas considerações e do Artigo 5° da Convenção de Combate à Desertificação, 

pelo qual o Brasil se comprometeu a “promover a sensibilização e facilitar a participação das 

populações locais, especialmente das mulheres e dos jovens”,  a Articulação no Semi-Árido 

Brasileiro reivindica, entre outras medidas: 

• que seja cumprida a Convenção 100 da OIT, que determina a igualdade de remuneração para 

a mesma função produtiva; 

• que as mulheres sejam elegíveis como beneficiárias diretas das ações de Reforma Agrária e 

titularidade de terra. 

• que as mulheres tenham acesso aos programas de crédito agrícola e pecuário; 

PRESERVAR, REABILITAR E MANEJAR OS RECURSOS NATURAIS 

A Convenção da ONU entende por combate à desertificação “as atividades que... têm por 

objetivo: I - a prevenção e/ou redução da degradação das terras, II - a reabilitação de terras 

parcialmente degradadas e, III – a recuperação de terras degradadas.” A caatinga é a formação 

vegetal predominante na região semi-árida nordestina. Apesar do clima adverso, ela constitui 

ainda, em certos locais, uma verdadeira mata tropical seca. Haveria mais de 20 mil espécies 

vegetais no semi-árido brasileiro, 60% das quais endêmicas. 

Contudo, a distribuição dessa riqueza natural não é uniforme e sua preservação requer a 

manutenção de múltiplas áreas, espalhadas por todo o território da região. A reabilitação de 

certos perímetros também é possível, se conseguirmos controlar os grandes fatores de 

destruição (pastoreio excessivo, uso do fogo, extração de lenha, entre outros). Mas podemos 

fazer melhor ainda: além da simples preservação e da reabilitação, o manejo racional dos 

recursos naturais permitiria multiplicar suas funções econômicas sem destruí-los. 



 

 

 

 

Entre as medidas preconizadas pela Articulação, figuram: 

• A realização de um zoneamento sócio-ambiental preciso. 

• A implementação de um programa de reflorestamento. 

• A criação de um Plano de Gestão das Águas para o Semiárido. 

• O combate à desertificação e a divulgação de formas de convivência com o semi-árido 

através de campanhas de educação e mobilização ambiental. 

• O incentivo à agropecuária que demonstre sustentabilidade ambiental. 

• A proteção e ampliação de unidades de conservação e a recuperação de mananciais e áreas 

degradadas. 

• A fiscalização rigorosa do desmatamento, extração de terra e areias, e do uso de agrotóxicos. 

FINANCIAR O PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Os países afetados pela desertificação e que assinaram a Convenção da ONU, como é o caso 

do Brasil, se comprometeram a “dar a devida prioridade ao combate à desertificação e à 

mitigação dos efeitos da seca, alocando recursos adequados de acordo com as suas 

circunstâncias e capacidades”.  

Nossa proposta é de que o Programa de Convivência com o Semi-Árido seja financiado 

através de quatro mecanismos básicos.  

• A captação de recursos a fundos perdidos, a serem gerenciados pelas Organizações da 

Sociedade Civil. 

• A reorientação das linhas de crédito e incentivo já existentes, de modo a compatibilizá-las 

com o conjunto destas propostas.  

• Uma linha de crédito especial, a ser operacionalizada através do FNE (Fundo Constitucional 

de Financiamento ao Desenvolvimento do Nordeste).  

Vale lembrar que os gastos federais com as ações de “combate aos efeitos da seca”, iniciadas 

em junho de 1998, custaram aos cofres públicos cerca de 2 bilhões de reais até dezembro de 

1999. A maior parte desses gastos se refere ao pagamento das frentes produtivas e à 

distribuição de cestas – isto é, ao pagamento de uma renda miserável (56 reais por família e 

por mês) e à tentativa de garantir a mera sobrevivência alimentar.  

Ou seja, o assistencialismo custa caro, vicia, enriquece um punhado de gente e humilha a 

todos. A título de comparação, estima-se em um milhão o número de famílias que vivem em 

condições extremamente precárias no semi-árido. Equipá-las com cisternas de placas custaria 

menos de 500 milhões de reais (um quarto dos 2 bilhões que foram liberados recentemente em 

caráter emergencial) e traria uma solução definitiva ao abastecimento em água de beber e de 

cozinhar para 6 milhões de pessoas. 



 

 

 

 

O semiárido que a Articulação está construindo é aquele em que os recursos são investidos 

nos anos “normais”, de maneira constante e planejada, em educação, água, terra, produção, 

saúde, informação. Esperamos que expressões como “frente de emergência”, “carro-pipa” e 

“indústria da seca” se tornem rapidamente obsoletas,  de modo que possamos trocá-las por 

outras, como convivência, autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento, ecologia e justiça.  

Recife, 26 de novembro de 1999 

Disponível em http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=104 

Acesso em 20 jan 2011 



 

 

 

 

ANEXO B 

MAPA FITOGEOGRÁFICO DO BRASIL  de Karl  Martius 

 
Fonte – Estudo Botânico do Nordéste  (1923, p. 13). 

Divisão fitogeográfica do Brasil de Karl Martius: 

1ª  Região: NAPAEA  - Brasil  Sul – Região extratropical  o Plata; 

2ª Região : OREAS – Serras centrais de Minas Gerais até o rio Madeira, do rio Gaporé 

até o Norte da Bahia; 

3ª Região: NAYAS – Amazonas até o Maranhão; 

4ª Região: HAMADRYAS – Nordeste; 

5ª Região: DRYAS – São Paulo a Bahia 



 

 

 

 

ANEXO C 

MAPA DO NORDESTE COM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E TERRAS 

INDÍGENAS LOCALIZADAS NO BIOMA CAATINGA 

 
Fonte - Velloso et alli (2002, p.73) 



 

 

 

 

ANEXO D 

MAPA DO CEARÁ – TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E BACIA HIDROGRÁFICA 

 
Fonte – FUNCEME (2015) 


