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As tecnologias sociais podem ser entendidas como procedimentos, ferramentas e práticas 
vinculadas a solucionar problemáticas locais. Elas estão sendo utilizadas como base para ações 
políticas e ações de entidades do terceiro setor no que vem sendo chamado de convivência com o 
semiárido.  No semiárido alagoano, tem sido desenvolvidos trabalhos na perspectiva da convivência 
com o semiárido em detrimento da visão de combate aos resultados da seca, se utilizando de 
conhecimentos e experiências acumuladas pelas comunidades locais. Tais experiências são pautadas 
nas vivências de agricultores e na constatação de que a problemática de desenvolvimento do 
semiárido está além dos problemas ambientais, mas envolvem também questões políticas que tem 
gerado dependência e vem mantendo o quadro de pobreza e exclusão de um grande número de 
agricultores na região. Nesse sentido, as tecnologias sociais vêm contribuindo com a garantia de 
direitos básicos como acesso à água, alimentos saudáveis, renda e energia, estabelecendo relações 
com os conceitos de convivência com o semiárido, na medida em que fortalecem laços e garantem a 
permanência do agricultor na sua terra e com melhores condições de vida. O presente trabalho 
busca investigar as relações estabelecidas entre as tecnologias sociais e a convivência com o 
semiárido em um projeto piloto desenvolvido no sertão alagoano através da implantação de 
diferentes tipos de tecnologias sociais de acesso à água, produção de alimentos e energia. A 
metodologia consistiu na análise dos questionários aplicados a 20 agricultores familiares do 
município de Piranhas, Alagoas, Brasil, onde estes agricultores participaram da implantação de 
tecnologias sociais, promovidas por uma organização do terceiro setor chamada Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS). A análise dos questionários teve abordagem 
qualitativa e foram realizadas correlações entre a realidade local desses agricultores e suas 
condições socioeconômicas com os conceitos que vem sendo pensados e discutidos para a região. 
Foram identificados e discutidos três aspectos na convivência com o semiárido: acesso a água para 
beber, acesso a água para produzir e manejo de fontes energéticas. 

Palavras chave: semiárido, tecnologias sociais, agricultura familiar, acesso à água. 
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TECNOLOGIAS SOCIAIS E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO ALAGOANO 
 

As regiões semiáridas apresentam algumas características comuns como aridez do clima, 
deficiência hídrica, imprevisibilidade pluviométrica e solos pobres em matéria orgânica. Dessa 
maneira o grau de aridez, depende da quantidade de precipitações e da temperatura, que influenciam 
a evapotranspiração. (Silva, 2008) 

Ab Saber (2003) descreve o semiárido brasileiro como província fitogegráfica das caatingas, 
com temperaturas altas e constantes, sendo regiões com baixos índices de umidade. Escassez de 
chuvas anuais e irregularidade no ritmo das precipitações ao longo dos anos; com prolongados 
períodos de carência hídrica; solos problemáticos tanto do ponto de vista físico quanto do 
geoquímico (solos parcialmente salinos e solos carbonáticos) e ausência de rios perenes, sobretudo 
no que se refere às drenagens autóctones.  

A atual delimitação do semiárido brasileiro segue a Portaria do Ministério da Integração 
Nacional do ano de 2005, que delimita a região de acordo com pelo menos um dos três critérios: 
precipitação média anual inferior a 800 milímetros, índice de aridez de até 0,5 e risco de seca maior 
que 60%. (INSA, 2012) 

Figura 1: Mapa de localização do semiárido brasileiro 

 
Fonte: INSA, 2013 

A população estimada do semiárido é de aproximadamente 23 milhões de habitantes, 
correspondendo a 11,76% da população do país. Sendo que 93% dos 1.135 municípios são 
considerados de pequeno porte. (INSA, 2014). 

No ano de 2006 (último censo agropecuário) o semiárido contabilizou 1,7 milhões de 
estabelecimentos agropecuários, um total de 49, 5 milhões de hectares.  Desse total 89% são da 
agricultura familiar em apenas 43% da área. (INSA, 2014) 

Galindo (2003) considera que a sociedade civil organizada vem trabalhando na perspectiva da 
convivência com o semiárido em detrimento da visão de combate à seca, se utilizando de 
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conhecimentos e experiências acumuladas pelas comunidades locais. Tais experiências são pautadas 
nas vivências de camponeses (ou agricultores) e na constatação de que a problemática de 
desenvolvimento do semiárido está além dos problemas ambientais, mas envolvem também 
questões políticas que tem gerado dependência e vem mantendo o quadro de pobreza e exclusão de 
um grande contingente de agricultores na região. 

A proposta de convivência estaria ancorada nas críticas dos movimentos sociais e de diversos 
autores contra as políticas de combate à seca, representando um caráter propositivo para o 
enfrentamento das questões econômicas e socioambientais no semiárido brasileiro 
(CAVALCANTI, 2011). 

Um dos principais marcos desse novo pensar sobre o semiárido deu-se no final da década de 
1990, com a constituição da Articulação do Semiárido (ASA), englobando, à época, cerca de 
cinquenta organizações não governamentais. A ASA viria a lançar, durante a realização da terceira 
Conferência das Partes das Nações Unidas da Convenção de Combate à Desertificação (COP 3), em 
1999, a “Declaração do Semiárido”, em que afirma que a convivência com as condições do 
semiárido brasileiro e, em particular, com as secas é possível, sendo necessário o equilíbrio entre a 
sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida das famílias (ASA, 2010).  

Uma das principais ações resultantes da articulação de saberes em prol da convivência com 
o semiárido, capitaneada pela ASA, é o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), criado em 
2003, e que já construiu, de forma participativa, mais de 500 mil cisternas no semiárido nordestino, 
beneficiando mais de 2 milhões de pessoas com água para o consumo humano (ASA, 2011). Dessa 
experiência, surgiu o Programa Uma Terra Duas Águas (P1+2), que explora o desenvolvimento de 
técnicas, métodos e procedimentos de captação de água para a produção animal e de alimentos.  

 Alguns autores, como Carvalho (2011) identificam uma nova territorialidade na questão da 
convivência com o semiárido, onde o semiárido antes tido como um território cartesiano, delimitado 
pelas secas, passa a ser vivido como um território simbólico - cultural de “conviver com”. 

“Esse movimento que chega com as questões contemporâneas de ressignificação da natureza 
semiárida traz o olhar para um modelo de política pública contextualizada, para o 
atendimento às populações rurais, em extrema pobreza, cujas grandes obras não 
solucionaram suas reais necessidades.” (CARVALHO, 2011, p.71) 

As Tecnologias Sociais no Brasil vem sendo discutidas e implementadas por diferentes 
atores sociais, como organizações da sociedade civil, universidades, integrantes de governos e 
instituições de pesquisa com o objetivo de dar respostas à demandas sociais emergenciais. (Maciel e 
Fernandes, 2011) 

No ano de 2001, foi criado o Instituto de Tecnologia Social (ITS), como uma Organização 
de Interesse Social Civil Público (OSCIP) que se aproximou do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
no intuito de repensar e discutir o papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento e a inclusão 
social. Assim houveram eventos importantes como a II Conferência Nacional de Ciência e 
Tecnologia ( Baugarten, 2006) 

Para o Instituto de Tecnologia Social (ITS) considera as Tecnologias Sociais, um conjunto 
de técnicas e metodologias transformadas, desenvolvidas e/ou aplicadas em interação com uma 
população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das 
condições de vida. Elas tentam dar resposta mediante uma solução tecnológica a problemas sociais 
existentes. Isto é, ao invés do uso de tecnologias convencionais, tentam ser uma ponte entre 
demandas sociais e soluções mediante aplicação de conhecimento local (ITS, 2007).  

Alguns atores sociais foram responsáveis pela criação no ano de 2003, da Rede de 
Tecnologia Social (RTS), que reúne órgãos governamentais, empresas estatais, órgãos privados de 
fim público, universidades, ONG´s e movimentos sociais com o objetivo de promover o 
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desenvolvimento sustentável por meio da reaplicação em escala de tecnologias sociais (Fonseca, 
Serafim, 2009) 

A RTS tem como objetivo ampliar a difusão e reaplicação de tecnologias sociais visando a 
inclusão social, geração de trabalho renda e promoção do desenvolvimento sustentável. Apoiam 
ações que incentivam a interação das comunidades locais e promovam soluções para os problemas 
dessas comunidades. Também segue esse propósito a Fundação Bando do Brasil (FBB) entidade 
que possui um banco de dados de tecnologias sociais e promovem ações, como concurso e 
certificação de tecnologias que podem ser acessadas e difundidas em outras localidades. ( Maciel e 
Fernandes, 2011). 

Assim, o conceito de Tecnologia Social, segundo a Rede de Tecnologia Social, em sua 
versão mais difundida, pode ser entendido como sendo: produtos, técnicas ou metodologias com 
possibilidades de reaplicação, desenvolvidas e/ou aplicadas em interação com uma comunidade, 
que representam soluções de transformação social mediante o uso sustentável de recursos locais 
(RTS, 2010). Esse conceito supõe uma proposta inovadora, considerando a participação coletiva no 
processo de organização, desenvolvimento e implementação. 

Para Thomas (2009) a inovação no conceito de Tecnologia Social se deve à possibilidade de 
ampliação dos espaços públicos, sejam eles entendidos como o acesso irrestrito à bem e serviços, 
meios de produção, redes de comunicação, etc. já que permitem que setores e bem comuns antes 
restritos devidos aos processos de privatização, sejam reaproriados por setores da sociedade antes 
marginalizados. 

 

METODOLOGIA 

 Para realização do estudo foram selecionadas 20 famílias de agricultores do município de 
Piranhas, Alagoas, onde um questionário foi aplicado, abordando questão relacionadas à temática 
da convivência com o semiárido. A partir de análise qualitativa e da inter-relação com as 
características locais e perfis socioeconômicos, foram feitas análises das temáticas: acesso à água 
para beber, acesso à água para produzir e manejo de fontes energéticas. 

O processo de seleção das famílias envolveu uma visita preliminar para apresentação do 
projeto, conhecimento das propriedades e verificação do grau de interesse de cada família de 
agricultores. 

O município de Piranhas é caracterizado por um clima semiárido,  tem uma precipitação 
anual de 600 a 700 mm que se distribui de forma irregular ao longo do ano.  O município está 
dentro do domínio do bioma caatinga, vegetação peculiar e única do Brasil. A caatinga é uma parte 
importante dos ecossistemas brasileiros (recobre aproximadamente 1.000.000 km² do nordeste 
brasileiro. 

 Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), o município de Piranhas tem 23.045 
habitantes e com relação ao IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) do ano de 
2010, Piranhas era de 0,589 situando-se um baixo índice de desenvolvimento. Em relação aos 
outros 102 municípios alagoanos, ocupa o posto 23. 

Com relação a renda per capta no município, em porcentagem de extremamente pobres 
(medido pela porcentagem de pessoas com renda familiar menos de R$ 70,00 em agosto de 2010) e 
a % de pobres ( medido pela proporção de pessoas com renda família igual ou inferior a R$ 140,00 
mensais em agosto de 2010) e também o Índice de Gini, são descritos na Tabela 1. 
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 Tabela 1. Renda, pobreza e desigualdade em Piranhas.  

Fonte: PNUD  
 

Assim para o ano de 2010 (último ano com dados disponíveis que permitem comparação) a 
taxa de analfabetismo de Piranhas é muito alta, 30,42% em relação à taxa nacional de 10% 
(DATASUS, 2014). 

O número de estabelecimentos rurais, a distribuição de suas áreas e o valor bruto da 
produção, por categorias de propriedade (familiar, patronal) são apresentados na Tabela 2. Pode se 
observar como a zona rural se compõe de minifúndios que representam a quase totalidade (92,6%) 
dos 841 estabelecimentos registrados, que ocupam 16.300 ha, um pouco mais da metade da zona 
rural considerada (54,9%). Por outro lado, os estabelecimentos de agricultura familiar geram mais 
da metade dos rendimentos (62,9%) do setor agrícola municipal. 

 
 Tabela2. Número de estabelecimentos rurais pertencentes à categoria. 

Fonte: IBGE 1995-1996 

 

Do grupo de agricultores, foram entrevistados representantes de 20 famílias envolvidas no 
estudo, conforme demonstra a distribuição espacial destes no município de Piranhas, no mapa 1. 
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Mapa 1 - Localização das 20 famílias de agricultores, no município de Piranhas - Alagoas. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os agricultores selecionados em sua maioria estão próximos de um dos principais povoados 
do município, chamado de Piau. A relação dos agricultores com este povoado é muito maior que 
com a sede urbana do município, devido as distâncias. 

Destes agricultores, 51,4% são mulheres e 46% são casados. Quanto ao grau de escolaridade 
quase 50% dos agricultores possuem até o primário grau completo e 8% são analfabetos, 
demonstrando a importância do desenvolvimento de programas e políticas adaptados à esse perfil. 

 

 
Gráfico 1. Nível de escolaridade dos entrevistados. 

 

Com relação ao acesso à água, o mesmo foi abordado pela primeira vez no IV Fórum 
Mundial da Água, em 2006, na cidade do México, onde o relatório final do evento se referia 
efetivamente com um direito humano básico. Mais recentemente a Assembléia Nacional da ONU, 
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reconheceu em 28 de julho de 2010, o acesso à água potável como um direito humano fundamental. 
(Castro, 2014) 

Com relação a situação dos agricultores do estudo,  sobre a água de beber, o estudo apontou 
que 45% dos entrevistados tem problemas com água de consumo em suas casas, conforme Gráfico 
2. Isso significa dizer que por algum período a família ficou sem ter água potável em sua residência. 

 

 
 

Gráfico 2. Percentual de entrevistados que têm problemas com água potável em casa. 
  

 Destas famílias que tem problemas para garantir o acesso regular à água potável, 89% esteve 
no último ano algum dia sem água para beber. 33% dos entrevistados esteve entre 15 e 30 dias sem 
água e 44% entre 5 e 15 dias. 

 Das 20 famílias, somente 40% (8 famílias) contam com acesso à água canalizada e desta 
porcentagem, somente 37,5% (3familias) dispõem de água canalizada todos os dias.   

  A situação do sistema de abastecimento nos munícipios do alto sertão alagoano, não é 
regular, assim, mesmo que tenham acesso à rede de distribuição de água, não é garantia que tenham 
acesso à água regularmente. 

 Vale a pena destacar que o estudo identificou que algumas famílias que tem acesso à rede 
distribuição de água, o fazem de maneira “clandestina” e não porque o serviço é garantido pelo 
governo em suas propriedades. A rede de distribuição de água proveniente da canalização é feita a 
partir do rio São Francisco e passa muito próxima a algumas das propriedades incluídas no estudo. 
Dessa maneira essas famílias se utilizam de maneiras para garantir o seu acesso, mesmo que 
irregular ao recurso. 

 Por outro lado, 90% das famílias possuem estrutura de armazenamento de água em suas 
casas, como pode ser visto no Gráfico 3, mais da metade das famílias tem cisternas de placa (de 
16.000 litros), embora mais de um quarto das famílias tenham outras estruturas de armazenamento. 

 

Gráfico 3: Estruturas de armazenamento de água que possuem as famílias. 
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As estruturas de armazenamento de água para Marinho, (2010) fazem parte das estratégias de 
convivência com o semiárido, já que diante das fragilidades hídricas inicia-se uma valorização para a 
captação, armazenamento e gestão da água das chuvas tanto para beber, como para outros fins, como 
produzir. Atualmente já foram implantadas mais de 700 mil cisternas de captação de águas de chuva pelo 
Programa Água para Todos do governo federal no semiárido brasileiro, como forma de garantir o acesso à 
água potável. 

Em relação as cisternas de captação de água de chuva, vale a pena destacar que 35% das 
famílias incluídas no estudo, afirmam que tem problemas com a retirada das primeiras água1. Estes 
problemas estão relacionados com o desvio das primeiras águas pela noite ou quando há 
tempestades (86% das famílias), embora também hajam famílias que não realizem em nenhum 
momento este desvio (14%). 

Por outro lado, 50% das famílias tem problemas com a cisterna independente da retirada das 
primeiras águas. O Gráfico 3 mostra o tipo de problema e o número de famílias que o apresentam. 

 
 

Gráfico 3: Outros problemas identificados com as Cisternas de água da chuva.  
 

O estudo também demonstrou que 70% das 20 famílias são abastecidas por carros-pipa, 
mostrando que a água de chuva não é a única fonte de água nas estruturas de armazenamento. Entre 
as famílias que recorrem a água do caminhão-pipa, 36% fazem uma solicitação pessoal à Prefeitura 
e 43% solicitam a visita de outras maneiras (por exemplo ligando para empresas privadas). 

 Também foi possível constatar que para 40% das famílias é necessário sair de casa em 
algum momento para obter água, sendo que recorrem geralmente aos vizinhos e parentes. 

 A Figura 19 demonstra todas as fontes de água encontradas entre as 20 famílias. 

                                                           
1 A retirada das primeiras águas é uma prática extremamente difundida pelos agentes de saúde e extensionistas 
rurais, para que as famílias não permitam que as águas dos primeiros milímetros de chuva entrem nas estruturas de 
armazenamento, devido à presença de partículas contaminantes do telhado comprometendo a potabilidade da água e 
gerando inúmeras doenças. 
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Gráfico 4. Fontes de água para consumo  

 

 As famílias recorrem à diferentes estratégias para garantir o consumo da água de beber. 
Como se pode observar no gráfico seguinte, 60% das famílias utilizam simultaneamente como 
principais fontes de água para beber a captação de água de chuva e a distribuição dos carros-pipa; 
25% deles conta com água canalizada como principal fontes de água e 15% com água canalizada e 
outras fontes. 

 
Gráfico 5: Associação de fontes de água usadas pelas famílias ao mesmo tempo. 

 

Com relação a Fontes de água serem suficiente, 30% das famílias dizem não ser suficiente 
para satisfazer as necessidades e recorrem a outras fontes adicionais, como: compra de água 
mineral, coleta no córrego, armazenagem de água em barragem ou barreiro. 

Em relação aos resultados obtidos sobre o tratamento de água para beber, vale a pena 
destacar que 95% das famílias fazem algum tipo de tratamento da água de beber, usando cloro 55% 
deles, 10% algum tipo de filtro e 20% usam simultaneamente cloro e filtro.  
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Gráfico 6: Porcentagem de entrevistados que usam filtro e / ou cloro como um tratamento 
para a água potável. 

 

Além dos tratamentos anteriores, 65% dos entrevistados coam a agua antes de usar cloro e 
realiza este tratamento todos os dias.  

Finalmente é interessante destacar que 20% dos residentes das casas tiveram algum tipo de 
enfermidade relacionada com a água. Deste, 50% tiveram diarreia, que é uma enfermidade 
vinculada com a qualidade da água. 

 

DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
Todas as famílias entrevistadas alternam diferentes fontes para garantir a demanda 

energética. Nesse contexto, a principal fonte energética empregada nas casas, é o gás com 95% das 
respostas, e em segundo lugar a lenha, 55% das famílias. 

Quanto à fonte empregada para cozinhar, os resultados mostram que o gás volta a ser a 
principal fonte de energia utilizada, seguido da lenha, como segunda opção. No gráfico 7, pode se 
observar o número de famílias que utilizam cada tipo de fonte de energia para cozinhar, e que há 
alteração na fonte de energia. 

 

 
 

Figura 1. Energia utilizada para cozinhar. 
 

Das famílias entrevistadas 100% usam lenha para cozinhar, a coletam e tem uma pessoa 
responsável para fazer essa coleta. No gráfico 8, pode ser observado os principais responsáveis de 
coletar lenha por frequência de aparição, sendo a mulher e os filhos os principais responsáveis por 
essa função. 

 

 
 

Gráfico 8: Responsável pela coleta de lenha para cozinhar. 
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O Gráfico 9 apresenta a frequência com que as diferentes famílias coletam lenha e no 
Gráfico 10 o tempo investido para coletar (ida e volta). 

 

Gráfico 9. Frequência da recolha de lenha 

 

 

Gráfico 10. Tempo investido na coleta de lenha 
 

Os dados sobre a utilização da lenha entre as famílias chamou a atenção, por serem todas 
dependentes deste recurso, bem como a questão de gênero onde a mulher se expõe juntamente com 
as crianças à riscos e problemas respiratórios. O tempo para coleta empregado, também chama a 
atenção. 

 AGUA PARA PRODUÇÃO AGRICOLA 

Somente 55% das famílias tem acesso a água para produzir, sendo que destas famílias a 
água procedente das diversas fontes mencionadas, chega até as propriedades por meio de bomba 
elétrica, somente 25% dos casos é água é suficiente em quantidade e qualidade, embora 40% doa 
casos a mesma não é suficiente. As atividades de irrigação não são frequentes entre as famílias 
estudadas. 

 

 
Gráfico 11. Procedência água para produzir 
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As distâncias que as famílias percorrem para acessar as fontes de água, se apresenta no 
Gráfico 12, e vale a pena destacar que a distancia mais frequente é de 150 a 200 metros. 

 

Gráfico 12. Distância da fonte de água para produzir. 
 

 

CONCLUSÕES 

Em relação as principais necessidades identificadas pelo estudo, vale a pena destacar um 
frase recorrente entre os agricultores durante a aplicação dos questionários “ a dificuldade de 
produzir e de criar os animais em tempos de seca”. 

Em uma região em que a média de meses sem chuva é de 8 meses, o acesso à água é 
claramente uma das maiores debilidades. Os avanços alcançados graças às ações como a política 
federal do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) fazem que a água de beber já não seja um 
problema com dimensões tão graves como alguns anos atrás. Os resultados da dão destaque, 
entretanto que há famílias que não tem esse direito garantido.  

Para a maioria das famílias envolvidas no estudo, o maior desafio em relação à água esta 
vinculado com a água de produzir. Este desafio fica maior pela falta e um gerenciamento 
sustentável da água na propriedade pela forte sazonalidade. 

O estudo também identificou que essa dificuldade de produzir durante todo o ano, acaba 
gerando um circulo vicioso dentro do qual os agricultores acabam enfrentando desafios para vender 
seus produtos. Assim, mostra-se como é maior a porcentagem do que se produz  para autoconsumo. 

A necessidade de encontrar atividades que gerem renda para as populações das regiões 
semiáridas é importante para evitar o êxodo rural. Para isso estratégias para garantir a água de 
produzir são chaves para garantir uma produção durante todo o ano, que permite acessar mercados 
até então pouco acessados. 

Por outro lado, o estudo também apresenta que entre os agricultores beneficiários pelo 
projeto, que o consumo de lenha para cozinhar é frequente. Existem numerosos estudos que 
destacam aspectos negativos do consumo de lenha tanto para o meio ambiente como para a saúde 
das pessoas. Portanto, também é necessário buscar estratégias que diminuam este consumo e 
garantam um uso sustentável dos recursos florestais da caatinga. 

Para tanto, garantir a sustentabilidade no tempo é fundamental. Nesse sentido, é importante 
ter em conta a necessidade identificada por uma grande porcentagem de agricultores em receber 

27% 
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mais capacitações e assistência técnica. Embora tenha-se identificado que existam programas de 
capacitação e assistência na região, estes tem sido percebidos como insuficientes pelos agricultores. 
Para tanto, deverá ser algo trabalhado no marco de qualquer projeto future que se desenvolva nessa 
temática. 

Com relação às principais oportunidades encontradas entre os beneficiários para 
implementar um projeto planejado, pode-se destacar o fato de que a investigação destacou que os 
agricultores são realmente “agricultores-experimentadores”. Isto quer dizer, que durante a 
realização dos questionários se identificou que os agricultores possuem importantes conhecimento 
empíricos e cotidianos com potencial para converter-se em soluções transformadoras para garantir a 
convivência com o semiárido. Assim, sem nenhuma dúvida, o projeto de re-aplicação de TS a ser 
implementado dará impulso a sistematização destes conhecimentos e também possibilitará o 
intercâmbio dos mesmos entre os agricultores. 

Finalmente, também vale destacar a integração de toda a família nos trabalhos 
agropecuários. Este capital social supõe um fortaleza para a implementação de projetos 
relacionados com a convivência com o semiárido. 
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