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RESUMO 

 

Diante dos inúmeros casos de conflitos ambientais ocasionados pelo forte cenário da 

globalização e da interferência antrópica no meio ambiente, a questão ambiental tem ganhado 

relevância. Os recursos naturais e em destaque a água doce, além de um bem vital, tornou-se 

um dos principais elementos demandados e disputados pelo agronegócio. Com o incentivo 

governamental para a expansão desse modelo na região semiárida brasileira, através de 

subsídios e obras de infraestrutura, a distribuição e uso da água têm ocorrido em benefício das 

empresas, dificultando a produção por agricultores familiares que produzem significativa 

parcela dos alimentos consumidos no país. Diante do exposto, objetiva-se com a presente 

pesquisa caracterizar aspectos e a dimensão do conflito ambiental em torno da água entre o 

agronegócio e a agricultura familiar na Chapada do Apodi (CE) utilizando como instrumentos 

o método da Pegada Hídrica na produção agrícola, a aplicação de entrevistas semiestruturadas 

e a observação participante. A área de estudo compreende a Chapada do Apodi, Ceará, nos 

municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, principais polos agrícolas da região. Nesse 

território está instalado o PIJA que abrange uma área de 2.421 km² na parcela cearense da 

Chapada. Para o cálculo da Pegada Hídrica azul (águas armazenadas, que competem com o 

consumo humano), verde (águas oriundas da precipitação pluviométrica) e cinza (águas 

utilizadas para diluir os poluentes) utilizou-se os dados de produção das culturas da banana 

(Musa spp), da goiaba (Psidium guavaja), do mamão (Carica papaya), da melancia (Citullus 

lanatus) e do melão (Cucumis melo) cultivadas pelas empresas do agronegócio, assim como 

dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares nos quintais produtivos. Os resultados 

revelaram que a distribuição da água na Chapada do Apodi vem ocorrendo em benefício do 

agronegócio, uma vez que o PIJA explorou o equivalente a 3.178 caminhões pipas de água por 

dia durante um ano com capacidade de armazenamento de 25 m³, enquanto as comunidades 

rurais do Tomé e km 60 eram abastecidas com um único caminhão pipa por semana. A Pegada 

Hídrica se mostrou como uma ferramenta capaz de quantificar os usos da água na agricultura e 

desse modo dar visibilidade à problemática da injustiça hídrica nas comunidades rurais da 

Chapada do Apodi. 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Agricultura familiar. Injustiça hídrica. Pegada Hídrica.  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the face of the many cases of environmental conflicts caused by the strong scenario of 

globalization and anthropic interference in the environment, the environmental issue has gained 

relevance. Natural resources and in particular freshwater, in addition to a nicely vital, has 

become one of the main elements demanded and disputed by agribusiness. With the government 

incentive to expand this model in the Brazilian semi-arid region, through subsidies and 

infrastructure works, the distribution and use of water have occurred to the benefit of 

companies, making it difficult for farmers to produce a significant portion of the food consumed 

in the parents. In view of the above, the objective of this research is to characterize aspects and 

the dimension of the environmental conflict around water between agribusiness and family 

agriculture in the Chapada do Apodi (CE) using the Water Footprint method in agricultural 

production, an application of semi-structured interviews and participant observation. The study 

area comprises Chapada do Apodi, Ceará, in the Limoeiro do Norte and Quixeré cities, the main 

agricultural centers in the region. In this territory is installed the PIJA that covers an area of 

2,421 km² in the Ceará portion of the Chapada. For the calculate the blue Water Footprint  

(stored water, which competes with human consumption), green (waters from rainfall) and gray 

(water used to dilute the pollutants), was used production data of banana (Musa spp), guava 

(Psidium guavaja), papaya (Carica papaya), watermelon (Citullus lanatus) and melon 

(Cucumis melo) cultivated by agribusiness companies, as well as food produced by family 

farmers in backyards productive. The results obtained revealed that the distribution of water in 

the Chapada do Apodi has been taking place for the benefit of agribusiness, since the PIJA has 

explored the equivalent of 3,178 water trucks per day for a year with a storage capacity of 25 

m³, while the rural communities of Tomé and km 60 were supplied with a single water truck 

per week. The Water Footprint proved to be a tool capable of quantifying the uses of water in 

agriculture and thus giving visibility to the problem of water injustice in the rural communities 

of Chapada do Apodi. 

 

Keywords: Agribusiness. Family agriculture. Water injustice. Water Footprint.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os conflitos ambientais vêm se consolidando como temática central nas 

conferências sobre meio ambiente. Os debates acerca dos intensos impactos gerados pelas 

atividades econômicas sobre os ecossistemas naturais têm ganhado força mediante o aumento 

das desigualdades sociais, a preocupação com a sustentabilidade ambiental e a segurança 

alimentar ameaçadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Dentre as atividades econômicas, a 

agricultura irrigada é um dos setores que mais exercem pressão sobre os bens naturais e os 

modos de vida no campo, sobretudo a partir da concentração fundiária e hídrica pelas 

oligarquias. 

O modelo de desenvolvimento e expansão da agricultura tem como características 

a exploração dos bens naturais e a conversão da matéria-prima em produto comercial. No Brasil, 

os espaços agrícolas sofreram significativas mudanças a partir da Revolução Verde, que teve 

início na década de 1960, o que auxiliou na expansão do agronegócio (OLIVEIRA, 2007). As 

práticas de monocultivos para exportação, o uso de agrotóxicos no controle de plantas daninhas, 

doenças e pragas, as elevadas demandas hídricas e os conflitos sociais que marcam esse modelo 

de produção tomaram os espaços das produções familiares tradicionais. 

Na região semiárida brasileira, a expansão agrícola deu-se a partir da ocupação dos 

sertões nordestinos concomitantemente com a implantação da política de açudagem, inserida 

na política de combate às secas (BRASIL, 2016). Os pequenos produtores, diante do constante 

regime de secas, aprenderam a conviver com as peculiaridades do clima, utilizando os bens 

naturais em conformidade com a demanda de alimentos. A agricultura de base familiar há 

tempos adota uma perspectiva de produção sustentável e de valorização dos saberes populares 

na geração dos alimentos. 

Com a construção de reservatórios de médio e grande porte nessa região, o que 

permitiu o armazenamento e transporte de água ao longo do tempo e espaço, deu-se início às 

atividades em torno dos mesmos, como a irrigação, a piscicultura e o abastecimento das 

populações, e assim evidenciando a atuação do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS) na construção e no manejo dos perímetros irrigados (BRASIL, 2016). A partir 

disso, os órgãos gestores criaram subsídios como incentivo ao desenvolvimento rural do 

Semiárido e, desse modo, o Nordeste virou alvo de grandes empresas do agronegócio. 

A operação dessas empresas no território nordestino ocasionou diversos impactos 

socioambientais, dentre os quais: a apropriação de grandes áreas antes ocupadas por pequenos 

agricultores; a deterioração da biodiversidade das espécies de fauna e flora; a concentração da 
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água e da terra; o apoio governamental por meio de subsídios e obras de infraestrutura 

direcionadas, entre outros (PACÍFICO, 2009). Visto isso, a agricultura familiar se deparou com 

um cenário mais adverso com o qual já tinha convívio, perante a limitação dos bens naturais 

para a produção familiar e com a injustiça ocasionada pelo crédito dado ao agronegócio.  

No estado do Ceará, o qual é altamente dependente de reservatórios superficiais 

para o atendimento hídrico, em função de 75% do seu território estar sobre embasamento 

cristalino, o desenvolvimento agrícola se deu a partir da desapropriação fundiária de pequenos 

agricultores para a instalação dos perímetros públicos irrigados. Esses perímetros acentuaram 

os conflitos em torno do acesso aos bens naturais, colocados a serviço do agronegócio, como 

observado na cartilha da ADECE (2011) intitulada como “Novos Investimentos e 

Oportunidades de Negócios no Ceará” que visava atrair novos empreendimentos para o estado.  

Com a redefinição da política de irrigação após o governo militar, foi criado o 

projeto Novo Modelo de Irrigação, que passou a permitir a entrada de empresas privadas nos 

projetos públicos, processo intensificado na década de 1990 (FREITAS, 2010). A partir disso, 

foi criada uma nova concepção de irrigação que tinha dentre seus objetivos: estimular o 

investimento privado na irrigação; orientar a produção para as oportunidades de mercado e 

articular a participação do governo na atividade (BRASIL, 2008). Foi a partir dessa nova 

concepção que o Estado atuou na Chapada do Apodi para a implantação do Perímetro Irrigado 

Jaguaribe-Apodi (PIJA), entre os anos de 1987 e 1989. Esse perímetro incentivou a produção 

de frutas tropicais para o atendimento do mercado interno e externo, modificou as relações de 

produção e trabalho, ocasionou impactos negativos à saúde da população, além da 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas (CRUZ et al., 2012). 

Além disso, o alto consumo de água pelo agronegócio gerou implicações de risco 

ao abastecimento da população local e a produção de alimentos pela agricultura familiar. Em 

Limoeiro do Norte e Quixeré, Ceará, a distribuição desigual da água em favor das empresas, 

processo que se configura em injustiça hídrica, se tornou mais evidente quando os pequenos 

produtores perderam grande parte da sua produção em virtude da seca (2012 a 2016), enquanto 

as empresas mantiveram suas atividades. A dificuldade dos órgãos de gestão em garantir os 

usos múltiplos da água advém de uma questão política que centraliza o agronegócio no poder, 

situação que também acontece na Chapada do Apodi.  

Em julho de 2016, um grupo de agricultores e representantes de movimentos sociais 

de comunidades de Russas e Quixeré se reuniram em um manifesto e ocupação parcial da 

Companhia de Gestão de Recursos Hídricos em Limoeiro do Norte, Ceará, reivindicando o 

direito de acesso ao uso da água do Rio Jaguaribe. Os manifestantes questionavam sobre a 
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enorme vazão de água destinada ao perímetro irrigado na Chapada do Apodi, enquanto eles 

eram abastecidos por carros pipa e não possuíam disponibilidade hídrica para a produção de 

alimentos no sistema de subsistência familiar (FREITAS, 2016). 

Partindo desse contexto, é notória a necessidade de investigar como ocorre a 

distribuição da água entre os setores produtivos, a fim de fornecer elementos que evidenciem a 

forma insustentável com que o agronegócio utiliza os bens ambientais e dar base para uma 

produção mais sustentável, como a praticada pela agricultura familiar. Nesse sentido, alguns 

métodos foram desenvolvidos na academia para mensurar o consumo de água na produção 

agrícola, a exemplo, a Pegada Hídrica (Water Footprint) desenvolvida por Hoekstra e Houng 

(2002) que permite visualizar os usos diretos e indiretos da água e fornecer elementos 

resolutivos para sua gestão.  

A Pegada Hídrica é conceituada como o volume total de água doce utilizado para 

produzir os bens e serviços consumidos pelo indivíduo ou pela comunidade, e produzido pela 

empresa ou medido ao longo da cadeia produtiva (Hoekstra et al., 2011). Embora seja um 

método que não incita a uma avaliação sobre as necessidades de mudanças ao modo de consumo 

atual, este pode ser uma importante ferramenta para contribuir na discussão em torno da 

problemática da apropriação desigual da água em benefício do agronegócio.  

 

1.1 Justificativa da pesquisa 

Recentemente, a região Nordeste do Brasil enfrentou uma seca severa que se 

estendeu por seis anos consecutivos, causando impactos de diferentes magnitudes a diversos 

setores da economia. Esses impactos foram intensificados, sobretudo, pelo atual modelo de 

desenvolvimento, voltado para a urbanização e a produção agrícola em larga escala, causando 

conflitos pelo acesso à água (ARAÚJO et al., 2004). Apesar da crítica situação hídrica da 

região, em virtude de anos sequenciais de chuvas abaixo da média histórica, como os 

evidenciados entre 2012 a 2017, os órgãos governamentais têm priorizado o uso da água para 

os empreendimentos, violando o direito à água de grande parte da população (TELES; MELO, 

2016). 

No ano de 2015, quarto ano consecutivo de seca, os dados da Companhia de Gestão 

de Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) indicaram uma queda de 60% do nível do açude 

Castanhão, principal reservatório do estado com capacidade de armazenamento de 6,7 bilhões 

de m³. No mesmo ano, dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) e da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), revelaram um 
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aumento de 4% nas exportações de frutas no Ceará. O mamão fechou o ano com variação de 

154,5% se comparado ao ano anterior, também apresentaram ampliação nas exportações a 

melancia (90%), o abacaxi (49,6%) e o coco (21,8%), gerando US$ 118,9 milhões em frutas 

comercializadas entre o Estado e outros países (DIÁRIO DO NORDESTE online, 2015). 

Na bacia do Baixo Jaguaribe, estado do Ceará, a irrigação demanda em torno de 

47% das águas do Rio Jaguaribe. O sistema de produção adotado no polo do Baixo Jaguaribe 

(CE) é classificado como “de alto insumo”, largamente utilizado em áreas voltadas à 

exportação. Nos anos secos, enquanto a produção agrícola no Perímetro Irrigado Tabuleiro de 

Russas triplicou, a da agricultura familiar reduziu entre 70% e 80% (PEREIRA; CUELLAR, 

2015). Relatos dos moradores revelam situação similar nas comunidades rurais dos municípios 

de Limoeiro do Norte e Quixeré, onde os efeitos da seca resultaram em situações 

completamente distintas entre os pequenos agricultores familiares sem acesso à irrigação e a 

produção no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi.  

Diante disso, é possível afirmar que o beneficiamento hídrico do agronegócio em 

anos de seca deslegitima o artigo 1º, § 1º, III da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Nº 

9.433/1997, que estabelece condição prioritária o abastecimento humano e animal em situação 

de escassez. É evidente que a seca que atingiu os povos do campo não afetou de forma 

significativa a produção das grandes empresas de agricultura irrigada, como observado no caso 

do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas. Em contrapartida, a agricultura familiar tem 

enfrentado grandes dificuldades para produzir mediante a ausência de chuvas, o acelerado 

rebaixamento no nível dos seus poços e do racionamento hídrico promovido pelos órgãos de 

gestão.  

O modelo produtivo do agronegócio, além de ser de alto impacto ambiental, 

demanda significativo volume de água em um processo denominado por Melo e Marques 

(2016) como “socialmente injusto e ambientalmente insustentável”. Assim, buscando analisar 

a forma como a água é utilizada na região da Chapada do Apodi, Ceará, foi utilizada da questão 

científica levantada por Porto e Porto (2015) para compreender a atual crise hídrica no 

semiárido brasileiro e de Little (2006) sobre o acesso desigual dos bens naturais, as quais se 

seguem respectivamente: 

● Quanto vale a água bruta que abastece o agronegócio e a agricultura familiar no 

semiárido? 

● A que preço e sob quais impactos o agronegócio segue privilegiado? 

Perante isso, a presente pesquisa parte da hipótese que o modelo de produção 

praticado pelo agronegócio é injusto e insustentável, um modelo que produz de forma intensiva 
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em água, faz uso de venenos e destina maior parte dos prejuízos ambientais para as 

comunidades locais. Além disso, esse setor é um dos maiores beneficiados em vazão de água 

no país, porém apresentando baixa contribuição na alimentação da população em comparação 

com a agricultura familiar; e da hipótese que o método da Pegada Hídrica é capaz de visibilizar 

a injustiça hídrica que está acometendo os agricultores familiares na Chapada do Apodi, Ceará. 

 

1.2 Aspectos éticos 
 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética conforme CAAE 

85836218.2.0000.5054 e número de parecer 2.583.278. 
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2 OBJETIVOS 

 

Analisar e caracterizar aspectos do conflito ambiental em torno da água entre o 

agronegócio e a agricultura familiar na Chapada do Apodi, Ceará. 

 

São objetivos específicos: 

i. Analisar os usos da água na Chapada do Apodi à luz da justiça ambiental e hídrica; 

ii. Avaliar e comparar o consumo da água nas práticas produtivas dos agricultores 

familiares e das empresas do agronegócio utilizando o método da Pegada Hídrica 

(Water Footprint). 
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3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 3.1 Conflitos ambientais associados aos efeitos do capitalismo 

 

Nos últimos anos, a expansão do mercado capitalista tem agravado a condição da 

vida e da organização do trabalho das populações de todo o mundo, principalmente daquelas 

que vivem no meio rural. Pautado no discurso de desenvolvimento e modernização, o 

capitalismo introduziu profundas rupturas nas relações dos seres humanos com a natureza e 

entre si, concentrando capitais, forças de trabalho, técnicas e matérias-primas. A partir disso, a 

produção passou a responder às necessidades do mercado e a ser orientada pelo lucro, 

ampliando a pressão sobre o ambiente físico e redefinindo o meio rural (COSTA, 1990; 

HERRERA, 1990; RIGOTTO, 2002).  

De acordo com estatísticas divulgadas pelo Banco Mundial (2016), quase 800 

milhões de pessoas no mundo vivem abaixo da linha da pobreza, das quais 80% se concentram 

nas áreas rurais. A essa população, é negado o acesso aos direitos sociais e ambientais, 

considerados fundamentais para o transcurso de uma vida digna. Da Silva et al., (2014) ao 

contextualizar as contradições do capitalismo, alerta sobre suas ameaças ao futuro da 

humanidade. 

 
 Como resultado desse modelo assistimos o desaparecimento de etnias, modos de vida, 

culturas e biodiversidades. Sentimos os efeitos devastadores das crises financeiras, 

alimentares, energéticas, hídricas, climáticas, políticas, éticas e sociais, que vêm 

propiciando grandes transformações no planeta e ameaçando o futuro da humanidade 

(da Silva et al., 2011, p.41). 

 

No atual cenário mundial, é notória a incompatibilidade das práticas de exploração 

dos bens naturais com o próprio ecossistema e com os modos de vida de camponeses, indígenas 

e comunidades tradicionais. Esse modelo de exploração tem como mecanismo a espoliação de 

todas as dimensões da vida (como a terra, a água, o ar e a biodiversidade), que passam a ser 

dotadas de valor econômico e transformadas em insumos para geração de capital (HARVEY, 

2005).  

Para Boef (2007) a industrialização se desenvolve há tempos sem considerar a 

incompatibilidade com os sistemas ecológicos, favorecendo um pequeno grupo em detrimento 

de uma classe injustiçada. Nessa perspectiva, analisa que a categoria desenvolvimento advém 

da área da economia política dominante, que atende à lógica da maximização dos lucros e da 

redução do tempo empregado na produção. É um sistema que explora e se apropria 
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privadamente de tudo que é consumível do ambiente, produzindo danos ambientais 

desproporcionalmente distribuídos, um comércio desigual e injusto entre países e a 

vulnerabilização das comunidades, ampliando as condições de exclusão social e pobreza.  

A expansão do sistema capitalista vem ultrapassando as fronteiras dos estados sobre 

novos territórios a fim de integrá-los à economia capitalista globalizada que, conforme Porto et 

al. (2014, p.4074), “desterritorializa as relações socioeconômicas locais e as reterritorializa a 

partir de novos códigos e signos”. Todos esses processos, que ocorrem principalmente no 

campo, contribuem para o agravamento de situações como os conflitos em torno do acesso aos 

bens naturais, a fome, a degradação ambiental, o extermínio de culturas e outros (PORTO-

GONÇALVES, 2010; BOEF et al., 2007).  

A concepção de conflito ambiental se refere àquilo que Porto et al. (2014) analisam 

como “disputas entre os grupos sociais que possuem interesses distintos no uso do território e 

dos bens naturais”. Acserald1 (2010) afirma que esse fenômeno ocorre, principalmente, por 

razões utilitaristas e culturais de apropriação desses bens. Pela razão utilitarista, o meio 

ambiente é considerado fonte de recursos materiais e objeto de acumulação de riquezas, 

concentrando-se nas mãos de poucos e, para a cultural, permite múltiplos modos de vida e seu 

uso por sucessivas gerações. A razão cultural, citada pelo autor, deu origem a uma ação que 

denuncia e busca superar as desigualdades distributivas dos danos ambientais e do acesso aos 

bens da natureza em torno dos chamados movimentos por justiça ambiental.  

Esses movimentos têm suas raízes na luta contra a discriminação racial e étnica que 

denunciava os despejos de resíduos sobre os grupos sociais vulnerabilizados nos Estados 

Unidos (MARTINÉZ-ALIER et al., 2014). Trata-se de práticas voltadas à equidade, à 

publicidade da informação e aos processos democráticos de uso dos bens ambientais, da 

destinação dos rejeitos gerados e também da definição de políticas públicas (ACSELRAD et 

al., 2009). Os movimentos por justiça ambiental demonstram que as lutas populares pelos 

direitos sociais e humanos e pela sustentabilidade ambiental são capazes de reduzir as injustiças, 

desigualdades e conflitos ambientais ensejados pelo mercado (BALIM et al., 2014). 

                                                 
1 Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 

apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade 

das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem amaçada por impactos indesejáveis – transmitidos 

pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício de práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, 

p.26). 
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Nesse contexto, a ecologia política2 nos possibilita pensar nos conflitos 

socioambientais como associados ao contexto dos processos globais. A abordagem dessa 

corrente de estudo representa um amplo campo de investigação, que inclui também as 

perspectivas da antropologia na análise da adaptação dos distintos grupos sociais aos fluxos 

produzidos pela globalização, os sistemas produtivos e as tecnologias utilizadas para 

exploração dos bens ambientais e as interações conflituosas provocadas por esses modos de 

adaptação (LITTLE, 2001).  

O tema dos bens comuns se revela cada vez mais ligado ao debate sobre conflitos 

ambientais. Por meio do pensamento de dominação da natureza pelo homem, o modelo de 

produção hegemônico considera a mercantilização dos bens comuns e a privatização dos 

territórios como única alternativa para o desenvolvimento e redução da pobreza (PORTO; 

PORTO, 2015). Nesse cenário de imposição de um discurso dominante, as populações mais 

pobres recebem involuntariamente todo o dano e prejuízo ambiental causado por atividades 

desenvolvidas por outros, porém sem usufruir dos seus frutos. 

 

3.2 Bens comuns, privatização da água e a injustiça hídrica 

 

Em diferentes níveis da sociedade e da gestão das águas, desenvolve-se uma 

conflitualidade entre interesses coletivos e privados sobre o uso dos bens comuns. Esses comuns 

são considerados pertencentes a todos e compartilhados por uma comunidade e essenciais para 

a existência da vida, tais como a água, a terra, o ar e a biodiversidade (BOLLIER, 2008). 

Todavia, envolvidos na sociedade capitalista, os bens comuns passaram a ser distinguidos entre 

públicos e privados (RICARDO PETRELLA, 2011). 

Flórez (2008, p.109) reconhece como bens comuns, o que chama de lo nuestro, que 

se opõe a noção de algo sem dono. Na sua concepção trata-se de um bem não comerciável por 

compor parte da natureza, constituinte da vida e do conjunto da humanidade e que tem como 

fundamento a ligação dos povos com os territórios. Para Le Crosnier (2010 apud LEROY, 2011, 

p.7), os comuns são lugares onde as sociedades podem afirmar sua importância para o mundo 

numa forma de governança própria, “trata-se, para uma determinada comunidade, de criá-los, 

mantê-los, preservá-los, assegurar sua renovação, não num museu da natureza, mas como 

                                                 
2 A ecologia política é um campo transdisciplinar que reúne contribuições da economia política, das ciências 

sociais e da ecologia para analisar os conflitos socioambientais ou ecológico-distributivos, bem como as relações 

de poder que impõem os interesses de grandes corporações econômicas, muitas vezes globais, sobre as populações 

locais (BRYAN, 2001; ROBINS, 2004; LITTLE, 2006; MARTÍNEZ-ALIER, 2014; PORTO et al., 2014). 
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recursos que devem ficar disponíveis, que se deve evitar esgotar”. As pessoas que adotam essa 

perspectiva dos comuns têm um entendimento social de quem tem o direito de usá-los e sob 

quais condições (BOLLIER, 2008).  

 A afirmação de que os bens comuns são coletivos não significa que podem ser 

utilizados como e quanto quiser. Hardin (1968) explica como as pessoas podem ser egoístas 

racionais, utilizando o exemplo do pasto compartilhado nas ilhas britânicas. Cada criador, 

pensando em como maximizar seus ganhos, aumenta o número de animais no pasto, ganhando 

mais lucro, enquanto o prejuízo de mais um animal é compartilhado com todos. Para o autor, a 

tragédia dos comuns ocorre quando um recurso limitado que poderia sustentar todos se utilizado 

moderadamente é esgotado pela competição, apresentando como alternativa a propriedade 

privada.  

Hardin (1968) defende as privatizações de empresas públicas responsáveis por 

serviços como o saneamento básico e o abastecimento de água para a população. No entanto, 

cumpre salientar que a “água está inscrita em um contexto de ameaça devido a um modelo de 

dominação da natureza que tenta mercantilizar todas as dimensões da vida” (MAIA, 2016, 

p.82). As lógicas que governam os bens comuns e o mercado são muito diferentes. Enquanto 

os bens comuns buscam a sustentabilidade a longo prazo, o mercado procura maximizar os 

benefícios financeiros de curto prazo (ORÉ, 2005).  

Na prática, a apropriação privada dos bens públicos tem causado inúmeros desastres 

ambientais, tais como a poluição dos lençóis freáticos, o consumo predatório da água, o 

empobrecimento e desertificação da terra e a carência dos povos rurais. Ao final, a disputa pelo 

uso desses bens fica concentrada entre os grupos sociais mais ricos, uma vez que os mais pobres 

são excluídos da tomada de decisão sobre sua distribuição. O mercado, dominado pela noção 

de propriedade privada, cada vez mais avança sobre os ecossistemas, desconsiderando que esses 

bens deveriam estar fora dos circuitos mercantis (LEROY, 2011).   

A água é um bem comum que atravessa o individual e o coletivo, o rural e o urbano 

e, dada sua importância vital, leva ao problema da governabilidade. Ela é, portanto, um imenso 

fator de poder, considerada como questão prioritária na agenda política do século XXI (ORÉ, 

2005). A Resolução A/RES/64/1992, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

(ONU), inseriu-a na pauta dos direitos humanos, uma vez que é condição fundamental para a 

existência e qualidade de vida (CASTRO; HELLER; MORAIS, 2015; ALBUQUERQUE; 

ROAF, 2012; apud MAIA, 2016). 

O reconhecimento da água como direito humano é um dos mais importantes 

aspectos da justiça da água. Machado (2014, p.507) defende essa ideia ao considerar que a 
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"disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes garantem uma vida de 

qualidade” e que a água deve ser entendida como “direito humano universal”, permitindo que 

todas as pessoas possam “fruir do direito à vida e do equilíbrio ecológico”. O autor aponta 

também que “[...] o direito à água potável e ao saneamento é um direito humano essencial para 

pleno aproveitamento da vida e de todos os direitos humanos”.  

Na Europa, o referendo italiano Sí per l'Acqua Bene Comune, em 2011, considera 

a água não apenas como um recurso ou serviço, mas como um bem comum que ultrapassa a 

ideia de um mero insumo sujeito à avaliação monetária. Em dezembro de 2011, o Movimento 

Europeu da Água, lançado em Nápoles, abordou questões relacionadas à privatização. Esse 

movimento visou reforçar o reconhecimento da água como um bem comum e como um direito 

universal fundamental (MARTINÉZ-ALIER, 2014). 

No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal prevê o direito de todos a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que passa a ser considerado "bem de uso comum do povo 

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" (BRASIL, 1988). Nesse sentido, 

a Política Nacional de Recursos Hídricos, descrita na Lei nº 9.433/1997, ao estabelecer entre 

seus fundamentos a concepção da água como bem de domínio público, a singulariza como de 

uso comum do povo.  

Apesar desse aspecto, a água está ameaçada de escassez. A busca pelo seu controle, 

verificada a partir do processo de industrialização, além de explorá-la intensamente, modifica 

sua distribuição às populações, exigindo captações a distâncias cada vez maiores (PORTO-

GONÇALVES, 2012). Conforme o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

aproximadamente 80% da população mundial sofre sérias ameaças à segurança hídrica, seja 

pela disponibilidade, demanda ou contaminação da água. Nos países que enfrentam conflitos 

pelo seu acesso e uso, as crianças têm probabilidade quatro vezes menor de utilizar serviços 

básicos de água em relação às crianças de outros países (UNICEF, 2017). 

Os conflitos pela água são gerados em torno da sua concentração com efeitos 

imediatos sobre os direitos dos usuários, o acesso de toda a população e sua sobrevivência, 

condições que vão de encontro ao que Sarlet e Fendterseifer (2010, p.32) definem como 

objetivo da justiça ambiental: “[...] uma redistribuição de bens sociais e ambientais capaz de 

assegurar um mínimo de isonomia entre os Estados e as populações”. Ao analisar esse objetivo, 

Melo e Marques (2016, p.71) apontam que “a má distribuição da água, a negação ou entrave ao 

acesso a esse bem – e direito fundamental de natureza socioambiental – e o favorecimento de 
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grupos econômicos em detrimento das populações humanas se configuraria, à evidência, em 

manifestações de Injustiça Hídrica”.  

A injustiça hídrica compõe objeto de luta dos movimentos por justiça ambiental que 

busca analisar e confrontar as desigualdades, discriminações e o racismo na distribuição 

socioespacial da água. Atualmente, convive-se em um cenário de progressiva ameaça a esse 

bem, ocasionado pelo aumento dos desastres climáticos e a diminuição da sua disponibilidade 

resultante das atividades industrializadas, uma vez que se tornou um dos principais elementos 

demandados e disputados pelos setores produtivos, tal como o agronegócio. 

 

3.3 Agronegócio no contexto brasileiro  

 

O agronegócio é um modelo de produção agrícola questionável no critério 

sustentabilidade, especialmente porque o crescimento da produtividade associado às 

monoculturas e à exportação tem sido responsável por severos impactos socioambientais e de 

saúde pública (ZIMMERMANN, 2011; MILANEZ, 2009; ALMEIDA et al., 2001). Este 

modelo compõe um complexo sistema de desenvolvimento econômico comandado por grupos 

transnacionais que trabalham com commodities e atuam em diversos setores da economia 

(FERNANDES; WELCH, 2008).  

No Brasil, a agricultura é uma das mais importantes atividades da economia, 

praticada desde os primórdios da colonização até os dias atuais. Ao longo do tempo, os espaços 

agrícolas sofreram significativas transformações em virtude principalmente da Revolução 

Verde que auxiliou na expansão do agronegócio. Essa revolução inclui um conjunto de 

estratégias e inovações tecnológicas que teve como objetivo inicial alcançar maior 

produtividade em países menos desenvolvidos, através da utilização de sementes melhoradas 

(sementes híbridas), mecanização agrícola e fertilização dos solos, ampliando o uso de insumos 

químicos na agricultura (ALMEIDA et al., 2001). 

Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Em 2002, a 

comercialização desses produtos era de 2,7 quilos por hectare. Em 2012, o número chegou a 

6,9 kg ha-1 (IBGE, 2012). As commodities de soja, milho, cana e algodão concentram 85% do 

total de agrotóxicos utilizados. E entre 2000 e 2012, esse número cresceu 160%, sendo que na 

soja triplicou. Os herbicidas à base de glifosato, usados nas lavouras transgênicas, 

correspondem a mais da metade de todo o veneno usado no país. Entre 2007 e 2013, o uso de 

agrotóxicos dobrou, enquanto a área cultivada cresceu 20%. No mesmo período, os casos de 

intoxicação também duplicaram (FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO, 2018). 
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Figura 1 – Crescimento da comercialização e uso de agrotóxico no Brasil. 

 

Fonte: Fundação Rosa Luxemburgo (2018). 

 

Os problemas decorrentes do uso de agrotóxicos envolvem contaminações através 

de resíduos em alimentos, contaminações ambientais e exposição ocupacional. Para Faria 

(2012), a identificação e o registro de doenças crônicas relacionadas aos agrotóxicos 

permanecem como um enorme desafio, sendo ignorada a dimensão destes problemas no Brasil. 

Em diagnósticos como câncer, hepatopatias, neuropatias, distúrbios hormonais e outros, o 

estabelecimento de nexo causal é bastante difícil devido à complexidade de fatores que podem 

interferir na evolução da doença. 

Além disso, o potencial de expansão do agronegócio no Brasil tende a aumentar 

cada vez mais os impactos ambientais e na saúde humana. Conforme dados divulgados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2009), estima-se que entre os anos de 

2019 e 2020 haverá um crescimento de 36,7% na produção de grãos e 8,4 milhões de toneladas 

de carne bovina e de frango, entre outros produtos. Esse crescimento requer o aumento das 

áreas cultivadas e na demanda por água, ampliando a redução da cobertura vegetal e 

condicionando a alterações nos ciclos biogeoquímicos, nas condições climáticas, no balanço 

hídrico e na perda da biodiversidade das espécies (BRAGA, 2010).  

Outro aspecto ambiental agravado pelo agronegócio é a questão hídrica. A irrigação 

é um fator estrutural necessário para a produção das empresas agrícolas, que contam com 

subsídios governamentais e obras de infraestrutura hídrica para a garantia de acesso à água 

durante o ano todo. Dados divulgados pela Agência Nacional das Águas (ANA) e pelo Fundo 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), revelam que a cada 100 litros de 

água no Brasil, 72 deles são destinados para o agronegócio. A atividade é responsável pela 

retirada de 969 m³ s-1 de água das reservas hídricas brasileiras. Considerando os demais usos 
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consuntivos, esses valores correspondem a 46% da retirada e 67% da vazão de consumo (ANA, 

2017). 

De acordo com da Silva et al. (2016), o Brasil é um dos maiores produtores 

agrícolas do mundo, apresentando uma exportação virtual de água de 67,1 bilhões de m³ ano-1 

através de commodities agrícolas. O Plano Nacional de Recursos Hídricos (2006) revela que a 

água utilizada no país para irrigar um hectare de terra seria suficiente para abastecer mais de 

100 pessoas consumindo 250 litros por dia.   

Atualmente, são cultivados no Brasil aproximadamente 7 milhões de hectares de 

terra irrigados. Dentre os métodos e sistemas, a irrigação localizada (gotejamento e 

microaspersão) e aspersão por pivô central representam cerca de 70% do incremento de área 

irrigada no país, entre os anos de 2006 e 2015. Considerando os outros sistemas, destaca-se a 

aspersão por meio de carretéis enroladores (hidro holl) com cerca de 15% do incremento de 

área equipada no período (ANA, 2017).  

Ao mesmo tempo que as empresas agrícolas fazem uso exacerbado da água, grande 

parte da população não tem acesso a esta em quantidade e qualidade suficientes, e diversos 

agricultores familiares não dispõem desse bem para irrigar seus cultivos. O acesso à 

alimentação através da prática da agriculta tradicional e familiar compõe uma das diretrizes 

para a garantia de uma alimentação de qualidade (BRAGA, 2010). Todavia, o agronegócio se 

fundamenta em uma política agroexportadora de commodities que tem se apropriado 

abundantemente da água em função do acesso limitado para a agricultura familiar que se 

encontra em zonas de conflito ambiental.  

Braga (2010) avalia que esses dois sistemas se apropriam dos bens naturais 

baseados em valores e princípios divergentes e que as obras de infraestrutura hídrica têm 

condicionado mudanças socioambientais que repercutem na qualidade de vida local. O 

agronegócio é um modelo predatório do ambiente que demanda cada vez mais água, em 

oposição da agricultura familiar que pratica em sua maioria a produção de sequeiro. Esses dois 

setores desenvolvem suas práticas produtivas em um mesmo território, contrastando os “oásis” 

verdes em meio à vegetação seca, do agronegócio e agricultura de sequeiro, respectivamente 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Contraste do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi com as comunidades no entorno 

em Limoeiro do Norte, Ceará. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 

A distribuição de água para esses dois setores é grandemente desigual. Em 

entrevista concedida à Agência Brasil, Alexandre Costa, professor da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), denomina essa situação de injustiça hídrica, destacando que o agronegócio 

utiliza do discurso sobre a produção de alimentos, mas “quem produz os alimentos que nós 

consumimos são os pequenos agricultores, que não têm acesso à irrigação” (NOGUEIRA, 

2015). Essa afirmativa se justifica através dos dados do censo agropecuário (IPEA, 2017) que 

apontam que a agricultura familiar é responsável por 90% da economia dos municípios 

brasileiros com até 20 mil habitantes, pela renda de 40% da população no país e mais de 70% 

da mão de obra do campo (Figura 3). 

 

Figura 3 – Participação da agricultura familiar na produção nacional. 

 

  Fonte: IPEA (2017). 
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3.4 Política de combate à seca no Semiárido e a expansão agrícola no Nordeste 

  

No semiárido do Brasil, os perímetros públicos irrigam, atualmente, 219 mil 

hectares em 79 projetos em 88 municípios, com significativa parcela da produção voltada para 

o mercado externo (ANA, 2017). No entanto, destaca-se que o semiárido é uma região escassa 

em termos de águas superficiais e subterrâneas, além de uma das mais populosas do mundo 

nessas condições. Essa região apresenta chuvas distribuídas de forma irregular no tempo e 

espaço, com precipitação média anual entre 500 mm e 1000 mm, na qual 80% se concentram 

no primeiro quadrimestre do ano (ARAÚJO; MEDEIROS, 2013). Possui altas taxas de 

evaporação, entre 2000 e 2800 mm por ano (BRASIL, 2016), e tem 70% da sua geologia 

cristalina, o que limita a recarga subterrânea, predominando o escoamento superficial. 

As secas fazem parte da variabilidade natural do clima semiárido (em média uma 

seca a cada década) e têm sido relatadas desde meados do século XVI (FRISCHKORN et al., 

2003), ocorrendo de forma severa, principalmente, nas áreas situadas no Polígono das Secas 

(Figura 4), que envolve as regiões semiáridas de parte de oito estados nordestinos e parte do 

norte de Minas Gerais.  

 

Figura 4 – Delimitação do polígono das Secas na região Nordeste do Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de ARAÚJO; MEDEIROS (2013). 
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No Nordeste, os primeiros registros de secas datam do início do período da 

colonização relativos às culturas da mandioca, do milho e da cana de açúcar. Com o crescimento 

ocupacional dos sertões, houve uma intensificação dos impactos sociais e econômicos, 

associada principalmente à redução dos rebanhos (BANCO MUNDIAL, 2015).  Foi a partir 

dos efeitos da seca de 1877-1879, que resultou na morte de meio milhão de pessoas, que o 

império criou uma comissão para explorar os sertões do interior do Ceará, na busca por 

alternativas práticas de suprimento hídrico para as populações, para o rebanho e um sistema de 

irrigação que viabilizasse o cultivo das terras nos períodos secos (CARVALHO, 1987; BANCO 

MUNDIAL, 2015).  

Entre as ações governamentais adotadas, foram criados alguns órgãos para 

“combater a seca” em âmbito nacional, entretanto, nunca atuaram em outra região que não o 

Nordeste. Dentre eles, recebe destaque o Instituto de Obras Contra as Secas (IOCS), criado em 

1909, depois denominado de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) e finalmente 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) (FREITAS, 2010). A atuação do 

IOCS baseava-se na construção de infraestrutura hidráulica voltada para a mitigação das secas. 

Desde então, a solução adotada para o suprimento hídrico do Nordeste tem sido a construção 

de reservatórios superficiais através do barramento dos cursos d’água (ARAGÃO ARAÚJO, 

1982).  

Os açudes têm como principal função o armazenamento dos volumes escoados que 

ocorrem nos períodos chuvosos para a disponibilização da água nos períodos de estiagem 

(BRASIL, 2016). Durante o Império, os grandes açudes construídos pelo poder público eram 

instalados dentro das terras de fazendeiros ou, depois de construídos, eram apropriados por eles. 

A promessa do fim da sede foi o motor da chamada indústria da seca – uma das bases do 

coronelismo (FREITAS, 2010). Ainda hoje esse termo é muito usual, utilizado para designar a 

estratégia de aproveitar a tragédia da seca no Nordeste para ganho próprio. 

Foi a partir da política de açudagem que se iniciou a expansão do agronegócio no 

Nordeste, setor que mais demanda água na região, contribuindo com a redução do volume nos 

reservatórios e indisponibilizando a água para outros usos. Para Castro (2000), o 

armazenamento de água para atividades como a irrigação permitiu um controle sobre as 

condições naturais da região, viabilizando a oferta de água para a produção durante o ano todo. 

Coelho Neto (2009) expõe que, na concepção estatal, a adoção da irrigação “propiciou o 

enfrentamento das adversidades físicas e dos desníveis socioeconômicos que constituem fator 

de entrave ao desenvolvimento da região”. Entretanto, é importante destacar que as políticas de 



 

 

28 

 

combate às secas são dotadas de problemas de natureza sociopolítica que marcam uso e 

distribuição inadequados da água (BRASIL, 2016). 

A partir da década de 1980, organizações da sociedade civil e algumas instituições 

públicas de pesquisa e extensão começaram a elaborar propostas e executar programas baseados 

na concepção de que é possível e fundamental conviver com o semiárido. As tecnologias de 

captação e armazenamento de água da chuva, o manejo sustentado da caatinga, as tecnologias 

alternativas de produção e a educação contextualizada, entre outras, produziram novas 

representações para a convivência (SILVA, 2007).  

No Estado do Ceará, o processo de modernização agrícola se intensificou a partir 

da década de 1990 com a política de desenvolvimento rural do Semiárido. A partir disso, as 

terras do estado foram consideradas propícias para o desenvolvimento agrícola, recebendo 

grandes investimentos em obras hidráulicas, estradas, portos e capacitação técnica. A Agência 

de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), por meio da cartilha intitulada como 

“Novos investimentos e oportunidades de negócios no Ceará”, utilizava as riquezas da região 

para atrair novos investidores.  

 
 O Ceará tem vocação natural para o agronegócio da fruticultura irrigada. Além do 

clima (três mil horas de sol ao ano, baixa umidade, temperaturas altas e estáveis), o 

Estado domina a tecnologia de produção e tem reserva hídrica para suportar o aumento 

da área plantada. (CEARÁ, 2012). 

 

Foi durante o “governo das mudanças”3 que os discursos sobre os atrasos e misérias 

da região passaram a ser substituídos pelos discursos da modernidade, visando introduzir a 

agricultura do Ceará nos moldes da Revolução Verde. Era importante criar a imagem de um 

estado moderno para ser vendido para o mercado internacional. Através desse novo discurso o 

Ceará passou a ter sua imagem dissociada da escassez de água e como uma terra castigada pelo 

sol, adquirindo uma nova face que caminhava junto aos interesses do grande capital (ROCHA, 

2013). 

Contudo, a operação dessas empresas na região ocasionou diversos impactos 

socioambientais, dentre os quais: a apropriação de grandes áreas antes ocupadas por pequenos 

agricultores; a deterioração da biodiversidade das espécies de fauna e flora; a centralização dos 

                                                 
3 Em 1987, Tasso Jereissati é eleito governador do Ceará pela primeira vez, autodenominado “Governo das 

Mudanças”, planejando a abertura e o desenvolvimento da economia estadual. Em 1990, seu sucessor, Ciro Gomes, 

deu continuidade a seus projetos até a reeleição de Tasso em 1995, permanecendo no Governo até 2002, 

priorizando o aumento das receitas, visando a investimentos públicos e privados em infraestrutura e nos setores 

industrial e de serviços. Foram realizadas grandes obras governamentais nesse período, como: Porto do Pecém, 

Aeroporto Internacional de Fortaleza, Açude Castanhão, Centro Cultural Dragão do Mar e o Canal da Integração 

(PANTALENA; MAIA, 2014). 
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recursos água e solo; o apoio governamental por meio de subsídios e obras de infraestrutura 

direcionadas; entre outros (PACÍFICO, 2009).  

Atualmente, o Ceará enfrenta uma seca severa que se estende desde o ano de 2012. 

Com precipitações significativamente abaixo da média, essa é considerada a pior seca 

meteorológica da história do estado que, juntamente com as tensões socioeconômicas e 

políticas, contribui para o aumento dos conflitos socioambientais (GUTIÉRREZ et al., 2014). 

Conforme a previsão realizada pela FUNCEME no segundo semestre de 2018, é provável que 

esse fenômeno permaneça e se intensifique. O monitoramento da temperatura das águas do 

Oceano Pacífico Equatorial mostra uma tendência de aquecimento anômalo com possível 

formação de um novo El Niño até o final deste ano, o que pode agravar a seca no Ceará em 

2019. 

Na atual conjuntura hídrica, as outorgas de água concedidas pela COGERH para as 

termelétricas e siderúrgicas do Pecém chegam a 2.450 litros por segundo e apenas a irrigação 

consume cerca de 47% das águas do Rio Jaguaribe (CEARÁ NO CLIMA online, 2018; 

PORTO; PORTO, 2015). Nesse cenário de escassez hídrica, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos estabelece no seu artigo 1º, § 1º, III, que a água deve ser destinada prioritariamente ao 

consumo humano e animal. Todavia, na medida em que o volume dos reservatórios reduz, a 

transferência de água para as empresas permanece, enquanto a população fica à mercê da 

vontade política e da ocorrência de chuvas para conseguir produzir.  

A atual situação hídrica do Ceará, somada ao potencial degradador do agronegócio 

e à importância da agricultura familiar, enfatizam a urgência para que os órgãos governamentais 

reduzam drasticamente o abastecimento para as empresas. Faz-se perceber que, enquanto 

condição natural, historicamente as populações conseguiam manter os seus modos de vida com 

a seca no semiárido. Todavia, com a implantação de políticas públicas voltada a modelos 

desenvolvimentistas, os bens naturais já antes ameaçados, tornaram-se mais escassos para uma 

população que por gerações praticam técnicas campesinas na produção dos alimentos que 

chegam às nossas mesas. 

Contextos como esse revelam a necessidade do desenvolvimento de métricas para 

caracterizar e dar visibilidade ao processo de injustiça hídrica que acontece nos territórios, em 

função, principalmente, do modelo produtivo hegemônico que promove um acesso desigual da 

água e intensifica a poluição ambiental. A Pegada Hídrica (Water Footprint), embora 

desenvolvida para outros fins, apresenta-se como uma possível ferramenta na denúncia da 

injustiça da água. 
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3.5 A Pegada Hídrica (Water Footprint) 

 

Diante do atual cenário hídrico dos territórios, torna-se evidente que o 

gerenciamento das águas não tem sido capaz de produzir um abastecimento e acesso 

equitativos, mantendo invisíveis grupos menos privilegiados (ZHOURI, 2008). Nos últimos 

anos, a escassez da água tem sido agravada pelo aumento das demandas urbana e rural, pelo 

forte cenário das mudanças climáticas e na frequente ocorrência do fenômeno do El Niño (ORÉ, 

2005). Os mecanismos que contribuem para o fortalecimento da crise hídrica traduzem-se nos 

interesses privados de maximização dos lucros, extraindo do ambiente tudo que é possível. 

Associado a tentativa de justificar a escassez hídrica, surgem novos discursos para 

propor estratégias resolutivas à questão, mas sem focar na necessidade de mudanças materiais 

e culturais mais profundas que demandam uma nova postura no consumo (SILVA, 2010). 

Através de uma perspectiva resolutiva de gestão das águas, Hoekstra e Hung (2002) 

desenvolveram o método da Pegada Hídrica como um indicador capaz de medir o estado dos 

sistemas naturais e obter possíveis soluções a respeito da pressão que os setores produtivos 

exercem sobre a água. Os autores a definem como a quantidade total de água utilizada para 

produzir um bem ou serviço seja na agricultura, indústria, setor doméstico ou um grupo de 

pessoas e que pode variar conforme os hábitos alimentares, o clima e o sistema produtivo 

adotado (CHAPAGAIN e HOEKSTRA, 2004).  

A Pegada de Hídrica apresenta-se como um novo mecanismo para quantificar os 

usos relativos à água virtual e obter um indicador do seu uso relativamente adequado ao que é 

consumido (HOEKSTRA; HOUNG, 2002). De acordo com o Manual da Pegada Hídrica, sua 

avaliação completa consiste em quatro fases: (i) na definição das metas e escopo do estudo; (ii) 

na contabilização da pegada hídrica, onde os dados são coletados e as quantificações 

desenvolvidas; (iii) na avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica na perspectiva 

ambiental, econômica e social; e, (iv) na formulação de respostas ao problema a partir da pegada 

hídrica (HOEKSTRA et al., 2011). 

Um dos aspectos mais importantes é que ela permite diferenciar os tipos de água 

utilizadas no ciclo de produção, distinguindo-as em Pegada Hídrica azul, verde e cinza. A água 

azul refere-se ao consumo de bens hídricos superficiais e subterrâneos. Para sua contabilização 

considera-se o volume de água evaporado, o volume que não volta ao corpo hídrico de origem 

e o volume que não retorna a fonte hídrica de origem no mesmo período que foi retirado. 

Normalmente, consiste em água para irrigação e no uso direto na indústria ou nas residências. 

Já a Pegada Hídrica verde corresponde às precipitações que ficam retidas no solo ou que é 
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transpirada pelas plantas, somada à água incorporada no produto final (FALKENMARK; 

ROCKSTRÖM, 2004). Por fim, a pegada cinza é um indicador do grau de poluição da água, 

sendo determinada pela quantidade de água necessária para diluir o poluente (HOEKSTRA et 

al., 2011).  

Articulada ao comércio de água virtual, a Pegada Hídrica busca disseminar o 

princípio que a produção agrícola em um determinado país serve para reduzir a pressão sobre 

as fontes de água dos países com baixa disponibilidade hídrica (IORIS, 2004). Entretanto, essa 

prática não incita a uma avaliação sobre os padrões de produção por eles adotado. Na realidade, 

o comércio de água virtual permite a adequação dos países ao modelo capitalista, 

desconsiderando a compatibilidade entre os bens naturais disponíveis e o sistema de produção.  

Existem várias críticas em torno desse modelo. Para Ioris (2004) e Silva (2010), ele 

reduz a problemática da falta de água à questão da gestão e visa maximizar os lucros para as 

empresas. O segundo autor observa que o meio mais apropriado para a redução do desperdício 

da água aumentando o lucro das empresas, não é capaz de enfrentar o problema como sendo 

somente de escassez hídrica, mas sim do necessário ajuste de políticas públicas que façam 

cumprir a equidade na distribuição da água. Sobretudo, Silva (2010) destaca que essas políticas 

devem incentivar os países cuja capacidade hídrica não suporta o padrão de consumo em voga, 

a adaptar-se ao que está disponível no seu território.  

A maioria das pesquisas realizadas sobre o comércio de água virtual utiliza a 

métrica da Pegada Hídrica a partir da perspectiva de reduzir a pressão sobre os recursos 

hídricos. A literatura mostra vários estudos detalhados sobre o comércio internacional da água 

em países e regiões, tais como na China (HOEKSTRA et al., 2006), Índia (VERMA et al., 

2009), Holanda (VAN OEL et al., 2009), Espanha (ALDAYA et al., 2010), Itália (TAMEA et 

al., 2013) e Estados Unidos (VANHAM et al., 2013). Em parte, esses estudos buscam 

compreender a relação entre o consumo de bens em uma parte do mundo e os impactos da sua 

produção sobre a água nas regiões exportadoras. 

A empresa sul-africana produtora de bebidas, SABMiller, utilizou o método da 

Pegada Hídrica para identificar a quantidade de água alocada nas atividades econômicas que 

ocorrem em bacias hidrográficas localizadas no Peru, África do Sul, Tanzânia e Ucrânia. Com 

os resultados obtidos, iniciou um processo de reposicionamento no contexto político e dividiu 

a responsabilidade do uso eficiente da água com os outros atores sociais. Este novo arranjo 

criou oportunidades para a construção de novos espaços de negociação formais até então 

inexistentes entre o Estado, organizações da sociedade civil e os usuários da água 

(EMPINOTTI; JACOBI, 2013). 
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A Pegada Hídrica chama atenção para as dimensões globais da água por meio da 

relação entre o consumidor e as práticas de uso da água na produção de bens de consumo. 

Alguns estudiosos indicam que os resultados da Pegada Hídrica deveriam ser utilizados para 

uma revisão locacional de atividades produtivas mais intensivas em água que ocorrem em 

regiões escassas (HOEKSTRA; HUNG, 2005; HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2008), como é o 

caso do Nordeste brasileiro. O agronegócio nessa região espolia a água dos povos rurais para a 

produção agrícola em larga escala destinada para o mercado externo. 

O modelo hegemônico do agronegócio, baseado na produção de monocultivos, no 

uso de venenos e na produção em larga escala para exportação, apresenta grande culpabilidade 

no consumo e poluição das águas, sendo a agricultura irrigada o setor de maior Pegada Hídrica 

mundial. Nessa perspectiva, o método da Pegada Hídrica pode ser utilizado como instrumento 

de visualização do volume de água demandado por esse setor, do seu potencial poluidor, da 

distribuição desigual da água entre os setores, revelando-se como possível ferramenta de luta 

por movimentos de justiça ambiental.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da área de estudo  

 

O estudo foi conduzido na Chapada do Apodi, na parcela que compreende o estado 

do Ceará, mais precisamente nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré considerados 

polos agrícolas da região (Figura 5). Nesse território está instalado o PIJA que abrange uma 

área de 2.421 km² na parcela cearense, perpassando pelos municípios de Aracati, Jaguaruana, 

Quixeré, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Alto Santo e Potiretama. 

 

Figura 5 – Localização do PIJA na Chapada do Apodi. 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O projeto do citado perímetro teve início com a instauração da política nacional de 

irrigação na década de 1970, que tinha como principal finalidade a modernização da agricultura 

e a redução da pobreza no Polígono das Secas. Em 1987 o Governo Federal iniciou sua 

implantação na porção cearense da Chapada do Apodi, no município de Limoeiro do Norte, 

entre as coordenadas 5º 20’ de latitude Sul e 38º 5’ de longitude Oeste. 
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A Chapada do Apodi está inserida na parte baixa do Rio Jaguaribe e caracteriza-se 

pela predominância de diversos tipos de solos, com destaque o Cambissolo, o Podzólico e o 

Litólico eutrófico de textura franco argilosa. Encontra-se sob a influência de um clima 

semiárido com pluviosidade média anual de 772 mm, chuvas irregulares ao longo dos anos, e 

temperatura média anual de 28,5ºC. O abastecimento hídrico do perímetro irrigado é fornecido 

pelo Rio Jaguaribe, perenizado pelo açude Orós, com derivação através da Barragem das 

Pedrinhas, localizada no braço do Jaguaribe, denominado Rio Quixeré (ADECE, 2011). 

O canal principal de captação do perímetro fica a 110 metros de desnível da 

Chapada do Apodi, com comprimento de 14.611 metros, capacidade de vazão de 6,97 m³ s-1 

nos primeiros 6,0 km e capacidade de 3,73 m³ s-1 nos 8,6 km restantes. O extenso canal de 

bombeamento possui custo de energia de aproximadamente R$ 350 mil por mês e o sistema de 

irrigação utilizado no perímetro irrigado consiste de 87,04% da área por pivô central, 6,48% 

por gotejamento e 6,48% por microaspersão (DNOCS, 2011).  

Para implantação do PIJA foi desapropriada uma área de 13.229 ha, da qual 7.836 

ha correspondem à área de sequeiro e o restante 5.393 ha a área irrigável. Da parcela de terra 

irrigável implantada, 47,44% estão em funcionamento, sendo 1.815 ha destinados aos pequenos 

produtores e 1019 ha às empresas (ADECE, 2011). A administração e operação do perímetro 

acontecem através da Federação das Associações do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 

(FAPIJA)4 em Limoeiro do Norte.  

O processo de desapropriação aconteceu entre os anos de 1985 e 1988, totalizando 

320 famílias que deveriam ser indenizadas e reconstruir a vida em outro lugar. A Lei de 

Irrigação admitia o pagamento das terras para aqueles que tinham o registro da propriedade e o 

pagamento das benfeitorias para os que tinham apenas a posse da terra. Poucas famílias 

conseguiram retornar ao perímetro na condição de irrigantes e uma vez que parte das terras 

estava irregular abriu espaço para a invasão/ocupação pelos médios proprietários e pelas 

empresas (FREITAS, 2010). 

Até o final da década de 1980, a agricultura de sequeiro era desenvolvida de forma 

intensiva na Chapada. Com as empresas privadas instaladas no PIJA, estas passaram a controlar 

a agricultura da região, prevalecendo a produção da fruticultura irrigada para o atendimento do 

mercado externo. Em contrapartida, o acesso à água e abastecimento das comunidades e 

pequenos produtores permaneceram sendo uma limitação. Desse modo, as famílias se viam 

                                                 
4 A FAPIJA é uma entidade formada pelos beneficiários do PIJA e, junto ao DNOCS, responsável pelo 

gerenciamento das atividades do perímetro irrigado, dentre as quais a administração, organização, operação e 

manutenção da infraestrutura. 
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obrigadas, muitas vezes, a se subordinar às empresas através de parcerias, deixando de produzir 

seus próprios alimentos. Quando não, vezes eram expulsas dos seus territórios, vezes resistiam 

ao modelo de produção do agronegócio (FREITAS, 2010).  

As comunidades foram submetidas a esse projeto com promessas que giravam em 

torno do acesso a água, de financiamentos para agricultura familiar, além da melhoria da 

qualidade de vida. Todavia, a população foi desapropriada das terras, as empresas de médio e 

grande porte dominaram significativa parcela do perímetro, fazendo uso de grande 

concentração de agrotóxicos e contaminando a água, o ar e o solo. Além disso, a instalação do 

PIJA trouxe consequências ao bioma local, ao equilíbrio ecológico e ao modo de vida das 

comunidades camponesas, ao modificar as formas de acesso à terra e à água (RIGOTTO et al., 

2016). 

Ainda de acordo com Rigotto et al. (2016) a artificialização da paisagem, resultante 

de obras para garantia do abastecimento hídrico para a agricultura, é uma das principais 

alterações observadas no território. A implantação de estações de bombeamento, canais de 

distribuição, sistema de drenagem, além do desmatamento modificaram a identidade territorial 

construída pelos moradores (Figura 6).  

 

Figura 6 – Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. 

 
Fonte: Google, 2014 

 

Outra marca das empresas do agronegócio na Chapada do Apodi consiste na 

agricultura intensiva que, até o ano de 2011, produzia banana, abacaxi, mamão, melão, 

melancia, goiaba, ata, pimentão, graviola, algodão sebáceo, feijão, sorgo, milho e capim de 

corte em larga escala. Com a seca que acometeu os anos seguintes, a variedade na produção foi 
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reduzida, entretanto, as principais monoculturas, destinadas para o mercado externo, 

continuaram a ser produzidas. Em contrapartida, a agricultura familiar vem enfrentando graves 

dificuldades para produzir, submetidas ao processo de injustiça hídrica.  

 

4.2 Classificação da metodologia 

 

A metodologia é entendida como parte primordial da pesquisa científica, 

considerada o caminho que permite atingir os objetivos propostos, assim como obter respostas 

aos questionamentos sobre a problemática estudada (LAKATOS; MARKONI, 2011). Em 

consonância com essa ideia, Martins (2004) faz uma abordagem semelhante na qual relaciona 

a metodologia aos modos de fazer ciência, considerando-a como os caminhos para o processo 

científico. 

A presente pesquisa utiliza a abordagem metodológica quanti-qualitativa como uma 

forma de agrupar os aspectos de ambas as perspectivas na caracterização da injustiça hídrica na 

Chapada do Apodi. O desenvolvimento do estudo aconteceu em três fases distintas: (i) na 

investigação teórica da problemática estudada; (ii) na exploração do território e no diálogo com 

os moradores das comunidades; e (iii) no levantamento e avaliação dos dados secundários, esta 

última de caráter quantitativo. O método adotado permitiu uma avaliação mais ampla do 

problema investigado, oferecendo instrumentos para a visibilização da apropriação desigual da 

água no território. 

 

4.2.1 A pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa é norteada pelo paradigma interpretativo. Esse método abre 

espaço para a subjetividade, ampliando a tentativa de entender o objeto de estudo, permitir a 

interpretação dos acontecimentos e compreender as relações existentes entre os sujeitos, 

possibilitadas pela convivência (GOMES; ARAÚJO, 2005). Neves (1996) define a pesquisa 

qualitativa como: “[...] um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever 

e a decodificar os componentes de um sistema complexos de significados, tendo por objetivo 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social”. 

A pesquisa qualitativa ocupa importante lugar entre as diversas possibilidades de 

estudos envolvendo principalmente o homem, suas relações sociais e o meio ambiente. Segundo 

da Matta (1991) essa possui conclusão parcial e depende de diversos fatores, desde a concepção 

teórica até a formação e o próprio interesse do pesquisador no âmbito da problemática abordada. 
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Esse estudo permite a apropriação de uma riqueza de informações, assim como também 

observar as contradições e os conflitos no espaço estudado. A coleta dos dados pode ser 

realizada por meio de várias técnicas de pesquisa, mas a principal delas é o contato direto entre 

o pesquisador e quem é pesquisado, que se faz indispensável. 

No contexto da presente pesquisa, o método qualitativo foi utilizado como 

ferramenta para compreender as relações das comunidades rurais da Chapada do Apodi com as 

empresas do agronegócio e a forma como se estabeleceu o ambiente de conflitualidade em torno 

da água. As principais técnicas utilizadas incluíram a pesquisa bibliográfica (FONSECA, 

2002), a observação participante (MAY, 2001) e a aplicação de entrevistas semiestruturadas 

(TRIVIÑOS, 1987). Esses procedimentos representaram excelentes recursos para uma inserção 

mais acentuada no dia a dia das comunidades e nos problemas vividos. 

Para a sistematização das etapas da pesquisa no território (exploração da área de 

estudo, identificação dos sujeitos e aplicação das entrevistas), contou-se com a ajuda de um 

informante-chave, nesse caso um professor da comunidade, filho de pequeno agricultor e que, 

junto aos movimentos sociais, denuncia as irregularidades das empresas do agronegócio na 

região. As visitas ocorreram durante fevereiro de 2018, no Tomé, Acampamento Zé Maria do 

Tomé, km 60 e Maracajá, comunidades que vivenciavam severamente a falta de água em 

decorrência da seca e da operação das empresas do agronegócio. 

Participaram das entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A) homens e mulheres, 

com idade entre 18 e 80 anos, incluindo analfabetos e com escolaridade até o nível médio, que 

possuíam o perfil da pesquisa: a) ser agricultor familiar e morador da zona rural de Limoeiro 

do Norte ou Quixeré e/ou b) residir no território antes da chegada das empresas, a fim de 

verificar as mudanças na comunidade após sua instalação. As entrevistas foram realizadas na 

residência dos entrevistados, com duração de aproximadamente uma hora cada, e gravadas 

mediante autorização e assinatura do participante no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). A aplicação destas foi finalizada a partir do critério do ponto de saturação, 

quando as informações repassadas pelos atores sociais se tornaram repetitivas (VINUTO, 

2014), o que aconteceu com aproximadamente 12 entrevistas. A identidade dos participantes 

foi mantida em sigilo, conforme orientado pelo Comitê de Ética. 

É importante ressaltar que os relatos orais possuíram caráter determinante nessa 

pesquisa e a análise desse conteúdo se fez necessária para o entendimento da complexa relação 

entre Estado, agronegócio e o atendimento das demandas das comunidades na Chapada do 

Apodi. A partir dos relatos dos sujeitos, foi construído um capítulo que conta as modificações 
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nos modos de vida das populações rurais após a instalação das empresas, no qual foi possível 

caracterizar aspectos da injustiça hídrica no território. 

 

4.2.2 Abordagem quantitativa: o método da Pegada Hídrica 
 

A investigação quantitativa foi proposta nesta pesquisa como meio de validar a 

problemática relatada pelos sujeitos do território. Neste estudo foi calculada a pegada hídrica 

da fruticultura irrigada do agronegócio nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré e do 

PIJA. Foi realizada ainda uma simulação do consumo de água nas práticas produtivas dos 

agricultores familiares, permitindo visualizar quantitativamente o volume hídrico demandado 

por esses setores e a injustiça por trás do beneficiamento das empresas agrícolas.  

O método utilizado foi a pegada hídrica, que calcula o volume total de água doce 

utilizado direta ou indiretamente para produzir um bem ou serviço (HOEKSTRA et al., 2011). 

A Pegada Hídrica classifica a água conforme as fontes utilizadas, que compreende a água azul, 

a água verde e a água cinza. Sua contabilização é realizada pela soma das suas componentes e 

expressa em volume de água por unidade do produto (litro por quilograma ou metro cúbico por 

tonelada).  

O cálculo da Pegada Hídrica utilizou como base o modelo proposto por Hoekstra et 

al. (2011). Nele, a Pegada Hídrica é avaliada através de quatro fases, sendo a fase I: definição 

das metas e escopo; fase II: contabilização da Pegada Hídrica; fase III: avaliação de 

sustentabilidade da Pegada Hídrica; e fase IV: formulação de respostas à Pegada Hídrica. 

Ressalta-se que o presente estudo contemplou apenas as três primeiras fases da avaliação. 

 

Pegada Hídrica Azul 

 

A Pegada Hídrica azul é um indicador do uso consuntivo da água, ou seja, 

representa a parcela de água doce retirada das fontes superficiais e subterrâneas, reduzindo sua 

disponibilidade na bacia hidrográfica. Os usos consuntivos no caso da produção de um bem ou 

serviço se referem, conforme Hoekstra et al. (2011): (i) a água evaporada; (ii) a água 

incorporada ao produto; (iii) a água que retorna a outra bacia hidrográfica que não a de origem 

e; (iv) a água que não retorna no mesmo período, por exemplo, quando é retirada em um período 

de seca e retorna no período chuvoso. Vale ressaltar que a água azul é aquela que compete com 

os usos humanos. A Pegada Hídrica azul das culturas foi calculada conforme a seguinte 

equação.  
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Y

DHC
PH azul

azul          
 
(1) 

Em que: 

PHazul – pegada hídrica azul, m³ ton-1;
 

DHCazul – componente azul da demanda hídrica da cultura, m³ ha-1; 

Y – rendimento da cultura, ton ha-1. 

 

A evaporação é o componente mais significativo quando realizada a quantificação 

da pegada hídrica azul, por essa razão o uso consuntivo da água é equivalente à evaporação. A
 

depender do escopo do estudo, a distinção entre as fontes de água azul pode ser relevante para 

o cálculo da pegada hídrica. As águas podem ser oriundas de fontes superficiais, subterrâneas 

e subterrâneas fósseis (aquíferos) (HOEKSTRA et al., 2011). A componente azul da DHC foi 

obtida pelo somatório da evapotranspiração diária durante todo o período de desenvolvimento 

da cultura, que vai do dia do plantio até o dia da colheita (Equação 2). 





pdc

1d

azulazul ET10DHC         (2) 

 

Em que: 

ETazul – evapotranspiração de água azul, mm dia-1; 

pdc – duração do período de desenvolvimento da cultura, dias. 

 

A evapotranspiração representa o volume de água que deve ser aplicado ao solo 

para manter o crescimento e produtividade da cultura em condições ideais. O cálculo da 

evapotranspiração da cultura (ETc) foi realizado empregando a seguinte equação: 

EToKcETc           (3) 

 

Em que: 

ETc – evapotranspiração da cultura, mm dia-1; 

Kc – coeficiente de cultivo, adimensional; e 

ETo – evapotranspiração de referência mm dia-1. 

 

O coeficiente de cultivo integra o efeito de diversos fatores, dentre os quais assume 

relevante importância: a cultura e seu estágio de desenvolvimento, a região, as características 

climáticas e do solo, as condições de cultivo e outros, portanto ele é facilmente variável. Para a 
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estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) foi utilizado o método de Penman-

Montheith (FAO) baseado em dados climáticos e no balanço de energia radiante e 

aerodinâmica, conforme a seguinte equação: 

)u34,01(

)ee(u
273T

900
)GR(408,0

ETo
2
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      (4) 

 

Em que: 

ETo – evapotranspiração de referência, mm dia-1;  

Rn – saldo de radiação à superfície da cultura, MJ m-2 dia-1;  

G – fluxo de calor no solo, MJ m-2 dia-1;  

Tx – temperatura máxima do ar, ºC; 

Tn – temperatura mínima do ar, ºC; 

Tm – temperatura média do ar, ºC; 

u2 – velocidade de vento média diária a 2 m de altura, m s-1;  

es – pressão de vapor de saturação, kPa;  

ea – pressão parcial de vapor, kPa;  

∆ – declividade da curva de pressão de vapor na temperatura média, kPa °C-1, e  

γ – parâmetro psicrométrico, kPa °C-1. 

 

Para a evapotranspiração de água azul foi realizado o Balanço Hídrico do Cultivo 

(BHC), considerando o manejo de irrigação via clima. Nesse, considerou-se a ocorrência de 

irrigação apenas quando a lâmina de água no solo apresentou-se menor ou igual à Água 

Facilmente Disponível para a cultura (AFD). Desse modo, a ETazul foi determinada como a água 

de irrigação necessária consumida pela cultura ou lâmina bruta de irrigação (LB): 

azul

LL
ET LB

Ei
          (5) 

 

Em que: 

LB – lâmina bruta de irrigação, mm; 

LL – lâmina de irrigação, mm; 

Ei – eficiência de aplicação da irrigação, adimensional. 
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A Capacidade de Água Disponível no Solo (CAD), definida como o 

armazenamento máximo de água no solo disponível para as plantas, foi calculada por: 

Zd
10

UU
CAD s

PMPCC 






 
        (6) 

 

Em que: 

UCC – umidade do solo na capacidade campo, %; 

UPMP – umidade do solo no ponto de murcha permanente, %; 

ds – densidade aparente do solo, g cm-3 e; 

Z – profundidade efetiva do sistema radicular, cm. 

 

Na realização do balanço hídrico da cultura, considerou-se que a irrigação deve ser 

realizada antes que as plantas apresentem sinal de falta de água. Este ponto representa um 

percentual da CAD denominado Água Facilmente Disponível (AFD), isto é, aquele em que a 

água pode ser extraída do solo sem que ocorra insuficiência hídrica para a cultura (Equação 7). 

O coeficiente de depleção (f) representa o limite mínimo de água disponível no solo em que 

não haverá perda de rendimento da cultura por déficit hídrico e varia conforme o tipo de cultura 

e das suas necessidades hídricas em cada estágio de desenvolvimento. 

CADfAFD           (7) 

 

Em que: 

AFD – água facilmente disponível para as plantas, mm e; 

f – fração de depleção da água no solo, adimensional. 

 

Para a realização do BHC são necessárias estimativas da lâmina de irrigação, ETc 

e das precipitações. Os dados de precipitação e de evapotranspiração durante o 

desenvolvimento da cultura permitem monitorar o volume de água contido no solo que foi 

estimado através da seguinte equação: 

CADLAS0           (8) 

1i1ii1ii ETcLLPefLASLAS         (9) 

 

Em que: 

LAS0 – lâmina de água armazenada no solo no início da simulação, mm; 



 

 

42 

 

LASi – lâmina de água armazenada no solo no dia i, mm; 

LASi-1 – lâmina de água armazenada no solo no dia anterior, mm; 

ETci-1 – evapotranspiração do dia anterior, mm; 

Pefi – precipitação efetiva do dia i, mm e; 

LLi-1 – lâmina liquida de irrigação do dia anterior, mm. 

 

A lâmina de água necessária para que o solo atinja sua capacidade máxima (CAD) 

é representada pela lâmina líquida de irrigação (LL). A aplicação da irrigação foi considerada 

quando a água armazenada no solo (LAS) foi menor ou igual à água facilmente disponível para 

a cultura (AFD). Portanto, a LL foi calculada da seguinte forma: 

Se LASi > AFD, então LLi = 0       (10) 

Se LASi ≤ AFD, então LLi = CAD – (LASi – ETci)    (11) 

 

Em que: 

LLi – lâmina de irrigação a ser aplicada no dia i, mm; 

ETci – evapotranspiração do dia i, mm. 

 

Pegada Hídrica Verde 

 

A Pegada Hídrica verde corresponde ao volume de água da chuva consumido 

durante o processo de produção. Essa se refere à parcela da água da chuva que não escoa ou 

não se soma à água subterrânea, mas é armazenada no solo, ou fica na superfície disponível 

para a vegetação. A água verde é bastante relevante para os produtos agrícolas, porém nem todo 

seu volume pode ser absorvido pela cultura, pois sempre haverá evaporação de água do solo 

(HOEKSTRA et al., 2011).  A Pegada Hídrica verde foi calculada a partir da seguinte equação: 

Y

DHC
PH verde

verde          (13) 

 

Em que: 

PHverde – pegada hídrica verde, m³ ton-1;
 

DHCverde – componente verde da demanda hídrica da cultura, m³ ha-1; 

Y – rendimento da cultura, ton ha-1. 
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Hoekstra et al. (2011) propõem o uso de fórmulas empíricas ou de um modelo 

adequado para a estimativa da evapotranspiração, com base nos dados de clima, solo e das 

características da cultura, para estimar o consumo de água verde. A evapotranspiração de água 

verde (ETverde) foi calculada como o mínimo entre a evapotranspiração total da cultura (ETc) e 

a precipitação efetiva (Pef) (Equação 14). A evapotranspiração total de água verde resultou da 

soma de todas as ETverde ao longo do período de crescimento completo.  

)Pef,ETcmin(ETverde          (14) 

 

Em que: 

Pef – precipitação efetiva, mm. 

 

A precipitação efetiva se refere à parcela de água da chuva que fica disponível para 

as plantas e foi obtida pelo método presente no modelo CROPWAT (FAO, 2010): 
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Em que: 

Pef – Precipitação efetiva, mm e; 

P – Precipitação pluvial, mm.  

 

Pegada Hídrica Cinza 

 

A Pegada Hídrica cinza é um indicador do grau de poluição da água associado às 

etapas do processo produtivo. É definida como o volume de água doce necessário para diluir a 

carga de poluentes, baseado na capacidade de autodepuração do corpo hídrico e em acordo com 

os padrões ambientais. A Pegada Hídrica cinza foi determinada pela divisão da carga poluente 

pela diferença entre o padrão de qualidade da água para esse poluente (concentração máxima 

aceitável) e sua concentração natural no corpo receptor, dada em massa por tempo 

(HOEKSTRA et al., 2011).  

 
 natmax
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Em que: 

α – fração lixiviação/escoamento 

TAQ – taxa de aplicação por hectare de agroquímico no campo, kg ha; 

cmax – concentração máxima aceitável, kg m-³; 

cnat – concentração natural do poluente, kg m-³; 

Y – rendimento da cultura, ton ha-1. 

 

A concentração natural em um corpo receptor é a concentração no corpo hídrico 

que ocorreria se não houvesse interferências humanas na bacia hidrográfica. Quando as 

concentrações naturais não são conhecidas com precisão, mas possuem baixa concentração, 

pode-se assumir que cnat é igual a zero (HOEKSTRA et al., 2011). Os cálculos da Pegada 

Hídrica cinza foram realizados com base em padrões ambientais de qualidade para o corpo 

receptor de água doce num volume necessário para assimilar os produtos químicos. Para uma 

determinada substância, o padrão ambiental de qualidade da água pode variar conforme o local. 

A possibilidade da pegada de água cinza ser maior que o fluxo de água indica a gravidade da 

poluição ocasionada pela atividade desenvolvida.  

 

4.3 Aplicação do método da Pegada Hídrica 

4.3.1 Dados de entrada 

Os dados de área colhida (ha) e rendimento das culturas (ton ha-1) dos municípios 

de Limoeiro do Norte e Quixeré (APÊNDICE B) foram obtidos a partir do Levantamento 

Sistemático da Produção Agropecuária (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com recorte temporal de dez anos (2007 a 2016). Foram incluídas nesse estudo as 

culturas da banana (Musa spp), da goiaba (Psidium guavaja), do mamão (Carica papaya), da 

melancia (Citullus lanatus) e do melão (Cucumis melo). Esses mesmos dados foram levantados 

para a produção do PIJA, fornecidos pela FAPIJA, com abrangência de cinco anos a partir de 

2012.  

Quanto aos dados de clima e precipitação, foram utilizadas informações diárias de 

temperatura máxima e mínima, umidade relativa do ar, velocidade do vento, insolação e 

precipitação da estação meteorológica de Morada Nova, que está disponível no banco de dados 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  
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Para fins de estimativa da lâmina bruta de irrigação, considerou-se o método da 

irrigação localizada, com eficiência de aplicação igual a 90%, utilizando turno de rega variável, 

ou seja, acontecerá irrigação apenas quando a cultura necessitar. Para esse turno de rega é 

necessário conhecer as características do solo para determinação do volume de água nele 

presente. Considerou-se o solo de textura franco-argilosa, capacidade de campo de 27%; ponto 

de murcha permanente 13%; densidade de 1,35 g cm-³; e, fator de depleção 0,5 (VERMEIREN; 

JOBLING, 1997). Os dados do coeficiente de cultivo (kc), ciclos da cultura e profundidade da 

raiz foram obtidos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados agronômicos das culturas produzidas no PIJA. 

Cultura 
Profundidade 

das raízes (cm) 

Coeficiente de cultivo Kc 

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

Banana 40 1,10 0,85 0,80 1,00 

Goiaba 60 0,70 0,80 0,80 0,90 

Mamão 48 0,60 0,65 1,16 1,19 

Melancia 25 0,50 0,80 1,05 0,75 

Melão 25 0,35 0,70 1,00 0,80 
Fonte: EMBRAPA (2018). 

 

Para o cálculo da pegada hídrica cinza, assumiu-se que a quantidade de nitrogênio 

que atinge os corpos de água foi equivalente a 10% da taxa de fertilizante aplicada (kg ha-1 ano-

1), conforme recomendado por Hoekstra et al. (2011). O valor limite aceitável de compostos 

nitrogenados seguiu o padrão da legislação CONAMA Nº 357/20055, para o lançamento de 

fonte poluidora no corpo receptor de classe II que é de 10 mg L-1. Atribuiu-se a concentração 

zero para a concentração natural de nitrogênio do corpo receptor, uma vez que não foram 

realizadas análises. A concentração de fertilizantes aplicada nas culturas seguiu a orientação da 

EMBRAPA (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Concentração de fertilizantes aplicada nas culturas. 

Cultura 
Fertilizante aplicado 

(kg ha-1 ano-1) 

Banana 105 

Goiaba 150 

Mamão 235 

Melancia 100 

Melão 55 
Fonte: EMBRAPA (2018). 

                                                 
5 A Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências (BRASIL, 2005). 
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Em relação à produção da agricultura familiar, foi realizado o cálculo da Pegada 

Hídrica dos principais cultivos comumente encontrados nos quintais produtivos (Tabela 3). A 

Pegada Hídrica foi estimada com base na diferença entre a lâmina de irrigação média diária 

para as culturas produzidas no semiárido durante o ciclo, que corresponde a 5 mm dia-1, com a 

precipitação efetiva (Pef) para o mesmo período. Realizou-se um levantamento da área ocupada 

pelas plantas, da duração dos ciclos e do rendimento, a fim de estimar o consumo hídrico anual. 

Foi considerado o intervalo de descanso de 10 dias entre cada ciclo cultivado e para os 

rendimentos utilizou-se a média da produção no semiárido segundo o banco de dados existente 

na Embrapa. 

 

Tabela 3 - Dados das culturas comumente cultivadas por pequenos agricultores. 

Cultura 

Área ocupada 

pela planta 

(m²) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

Ciclo 

(dias) 

Ciclos 

(ano) 

Alface 1,0 12,5 60 5 

Coentro 1,0 6,4 50 6 

Cebolinha 1,0 7,9 60 5 

Manjericão 1,0 10,0 90 3 

Pimentão 1,0 35,0 100 3 

Tomate 1,0 50,0 110 3 

Jerimum 2,0 28,0 120 2 

Beterraba 1,0 30,0 80 4 

Banana 2,0 20,0 365 1 

Mamão 3,0 50,0 365 1 

Acerola 4,0 15,0 365 1 

Goiaba 6,0 15,0 365 1 

Limão 2,0 12,5 365 1 
Fonte: EMBRAPA (2018). 
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5 AGRICULTURA IRRIGADA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A VIDA E A 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS AGRICULTORES CAMPESINOS NA CHAPADA DO 

APODI-CE 

 

O avanço da agricultura convencional, apoiado nos princípios capitalistas, tem 

alterado a dinâmica populacional e inviabilizado outras formas de agricultura, tal como a 

produção familiar. O agronegócio se apoia em um modelo de produção insustentável, sobretudo 

do ponto de vista socioambiental. O que predomina nesse modelo é a maximização do lucro, 

desconsiderando os aspectos sociais que obrigam as famílias a abandonar suas terras e a 

capacidade dos agroecossistemas naturais (GRAZIANO NETO, 1985). 

As estratégias de implantação do agronegócio inseriram as comunidades rurais em 

um processo de modernização tecnológica. Conforme Miller (2008), o pacote tecnológico, 

introduzido a partir da revolução verde, ocasionou um crescimento no uso de insumos para o 

controle das pragas, no cultivo do solo, na monocultura e na irrigação, gerando problemas na 

saúde e desequilíbrios ambientais. Essa lógica produtiva é antagônica à agricultura familiar, 

construída com a possibilidade de sustentabilidade para o meio rural. 

O Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (PIJA) possibilitou a inserção do 

agronegócio na Chapada do Apodi, sob o discurso do desenvolvimento, através da oferta de 

emprego e renda para as populações do campo (DA SILVA et al., 2015). Todavia, o 

agronegócio se consolidou com um discurso de modernização que não se sustentava nas 

práticas (MAIA, 2016). Essa intervenção expropriou o agricultor familiar de suas terras e o 

submeteu a outras práticas produtivas, tal como a irrigação, subordinando-o ao trabalho 

insalubre ofertado pelas empresas; condicionou situações de ameaças e violência às famílias 

que se mostraram resistentes a esse modelo de produção; desestruturou os modos de vidas dos 

povos; fragilizou a soberania alimentar; promoveu a degradação na saúde da população; e 

excluiu as famílias rurais do processo de desenvolvimento econômico. Todos esses aspectos 

contribuíram para agravar os conflitos ambientais no território (SILVA, 2014; LEÃO, 2018). 

Em diálogo com moradores de quatro localidades da Chapada (Tomé, km 60, 

Maracajá e Acampamento Zé Maria do Tomé), atingidos pela implantação e operação das 

empresas agrícolas, buscamos conhecer a origem desses conflitos que se estabeleceram no 

território. Para isso, os relatos foram norteados com base em três momentos históricos que 

discorremos a seguir: no primeiro, os sujeitos contam como eram as comunidades e sua relação 

com a agricultura antes da chegada do agronegócio; o segundo momento foi voltado para as 

transformações sociais e ambientais a partir da operação das empresas com enfoque nos 
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conflitos pela água; e, por fim, o terceiro momento se traduz nas alternativas e formas de 

resistência encontradas por esses povos para a superação das injustiças ambientais. 

 

5.1 Comunidades camponesas e o retrato do passado 

 

Durante as primeiras décadas do século XX, as populações começaram a se fixar 

na Chapada do Apodi, devido, principalmente à ocorrência de chuvas. Entre 1930 e 1940, 

moradores da Várzea, em Quixeré, subiram a Chapada para plantar algodão, milho e feijão, 

além da extração de madeira. Foi nesse período que começaram a se formar os primeiros 

povoados na região: Tomé, Cabeça Preta e Lagoinha. À medida que as comunidades se 

expandiam e junto a elas a posse de terras por pequenos agricultores, outros povoados foram 

construídos, como o Maracajá, km 60, Sucupira, Macacos, Lagoa das Carnaúbas, Lagoa da 

Casca, Cercado do Meio, Baixa Grande, Santa Maria e Santa Fé (FREITAS, 2010). 

As relações de convivência que essas populações estabeleceram entre si e com o 

ambiente são fatores que fazem importante compreender o sentido simbólico do termo “modo 

de vida”. Nas origens da sociologia esse vocábulo é derivado das percepções de um indivíduo, 

como resultado das suas experiências passadas, assim é frequentemente utilizado para analisar 

a passagem das sociedades pré-capitalistas para as sociedades industrializadas. Nesse sentido, 

vários autores utilizaram a concepção de modo de vida para mostrar as transformações pelas 

quais as sociedades rurais, sobretudo, estavam passando (BRAGA et al., 2017). Na concepção 

de Emanuel6, filho de pequeno agricultor da comunidade do Tomé, o modo de vida é dotado de 

herança, é ele que determina as formas como se estabelecem as relações sociais e com o 

ambiente. 

 
 Acho que modo de vida é aquilo que meu bisavô ensinou pro meu avô que depois 

ensinou pro meu pai e que eu aprendi. Essa coisa que passa por cada geração, a forma 

de cuidar da terra, de se relacionar com os vizinhos, o jeito de produzir e acho que 

principalmente a felicidade de viver naquele lugar. Eu ainda lembro como era a 

comunidade, faltava nada pra gente não. Parece que todo mundo vivia em harmonia 

(Emanuel, 35 anos, morador da comunidade do Tomé). 

 

Leão (2018) ao investigar as origens da comunidade do Tomé em Limoeiro do 

Norte, descobre que o território já foi ambiente cheio de possibilidades de trabalho, com 

existência de terras férteis e livres, condições que contradizem a atual realidade do campo. 

 

 A história demarca o território natural, terras livres, onde se pode arranchar por muito 

tempo, com disponibilidade de água. O espaço físico natural estava dado para que 

                                                 
6 Foram adotados nomes fictícios a fim de preservar a identidade dos entrevistados. 
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camponeses e camponesas pudessem socializá-lo, por meio do trabalho, fornecendo-

lhes elementos de sua própria natureza (humana), conformando uma dimensão 

imaterial do território, ou seja, a dimensão da cultura, que significa, valora e (re)cria 

a realidade (LEÃO, 2018, p.54). 

 

Através da memória dos camponeses, o território se revelou como um lugar onde 

os bens comuns eram possíveis, onde a relação com a natureza era compatível com seus ciclos 

de renovação, onde havia respeito com a terra e lugar onde os modos de vida eram valorizados. 

Em meio aos relatos, Dona Bete lembra: “todo mundo tinha o seu cercado pra plantar, tinha 

uma manga pra colocar os animais, fazia uma casa lá no meio do mato, tinha sua criação, seu 

gadinho, suas cabecinhas de gado e quando você soltava na manga tinha gado pra criar” (LEÃO, 

2018, p.55). 

Em relação ao trabalho nessas comunidades se praticava, em sua maioria, a 

agricultura de sequeiro, realizada cooperativamente entre famílias e vizinhos. Os trabalhos mais 

leves eram realizados com a ajuda das crianças que mantinham um contato direto com a terra e 

com o modo de fazer agricultura, compondo um sistema de base familiar voltado para a 

subsistência. Nas roças, eram cultivadas as culturas temporárias de curto ciclo (plantadas no 

período chuvoso) e nos quintais as frutíferas, irrigadas com água de reuso (lavagem de roupas 

e louças), e hortaliças. As peculiaridades da produção, a qualidade dos alimentos, o cuidado 

com o solo e a diversidade das cultivares, são aspectos que se encontraram no discurso dos 

atores sociais. 

 
 Eu nasci e me criei aqui dentro, cortei meu “imbigo” aqui. Antes da empresa chegar 

aqui era uma maravilha minha fia! [...] as cacimbas dava água e era água boa! […] 

agora no inverno a gente plantava o milho, plantava o feijão, o jerimum, a melancia, 

o algodão... Iiixi era coisa demais! A gente plantava aqui pra vender, pra gente e a 

gente também dava (Antônia, 87 anos, moradora do Maracajá). 
 

 [...] aqui no Tomé parece que todo mundo era família, faltava comida na mesa de 

ninguém não, sempre tinha alguém pra dar comida... E dava o emprego lá na roça. 

Naquele tempo você num via máquina fazendo o trabalho do pobre coitado não. Hoje, 

até pra “desbuiar” o feijão é a máquina que faz. O pobre coitado trabalhava no sol 

com a inchada na mão, mas era feliz demais e na colheita então... parecia festa! 

(Helena, 67 anos, moradora do Tomé). 
 

Lembro quando era moça nova, meu pai ia lá pra roça preparar a terra pra gente plantar 

quando chegasse o inverno. Na época da colheita, menino era gente demais! Papai 

fazia assim, separava uma parte pra vender na feira lá em Lagoinha [comunidade rural 

de Quixeré] e o restante todinho era pra gente e pros vizinhos. Lembro que às vezes a 

gente até trocava, o que um tinha trocava por algo que faltava na mesa do outro. 

Naquele tempo não tinha esse negócio de veneno na comida não, a gente comia e tinha 

de tudo, tinha... Tinha o feijão, o milho, a cebola, o coentro, a macaxeira.... Ah, e a 

comida era até mais gostosa que essas de hoje, acho que é porque a gente tinha amor 

pela nossa terra (Ana, 36 anos, agricultora familiar, moradora do Tomé). 
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O retrato de como eram as comunidades, a partir das lembranças dos sujeitos, nos 

remete ao que Diegues (2004) caracteriza como comunidade tradicional. Dentre alguns 

aspectos, o autor aponta a relação simbiótica com a natureza que caracterizará o modo de vida 

e o saber popular da comunidade; a compreensão de território vivo, onde se formam as relações 

socioeconômicas e por onde se perduram sucessivas gerações; uma terra onde se praticam 

atividades de subsistência e que as relações de parentesco são centrais na sustentabilidade das 

atividades produtivas e culturais. 

Para Diegues (2004) as comunidades tradicionais desenvolvem um modo singular 

de viver, uma vez que estão em constante mutualidade com a natureza, desenvolvendo sistemas 

de manejo sustentáveis. São populações que utilizam os bens naturais de forma a garantir sua 

utilização por sucessivas gerações, mantendo uma relação direta com o ambiente natural onde 

estão inseridas. As atividades que exercem são de baixo impacto ambiental e de baixa relação 

com o mercado, sendo em sua maioria atividades para a própria subsistência. 

Conforme Fernandes e Welch (2008), o trabalho familiar se distingue do trabalho 

assalariado, produção em larga escala, monoculturas, dependência tecnológica e de insumos 

sintéticos e exploração da mão de obra dos sistemas agrícolas capitalistas. O trabalho nas 

comunidades tradicionais, além de produzir o alimento para o consumo familiar, “oferece a 

oportunidade para o aprendizado de saberes e para a partilha de sentidos e significados 

fundamentais para a reprodução do grupo social” (LEÃO, 2018, p.57). Durante a entrevista, 

Felipe (27 anos, pequeno irrigante) relata que junto a sete irmãos, ajudava o pai na plantação 

de grãos e que ainda hoje procura praticar os ensinamentos recebidos na infância para os 

cuidados com a terra. 

Ao longo do tempo, com a chegada das grandes empresas de agricultura irrigada na 

região, as populações perceberam que não conseguiriam manter seus modos de vida.  À medida 

que o agronegócio foi cercando essas pequenas comunidades, as relações sociais ficaram 

fragilizadas, a terra não era mais tão produtiva e o acesso à água já antes limitado, ficou ainda 

mais difícil. O agronegócio se estabeleceu na Chapada do Apodi desestruturando modos de vida 

praticados por gerações. 

 

5.2 A implantação do PIJA e os conflitos ambientais 

 

Em meados da década de 1980, o governo federal, por meio do DNOS, iniciou a 

implantação do PIJA na Chapada do Apodi, visando o aumento da produtividade agrícola 

através do processo de modernização. O domínio desse espaço se caracteriza pelo 
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desmatamento e mecanização agrícola que modificaram a paisagem natural e as práticas 

agrícolas das comunidades da qual retiram do campo os alimentos para manutenção familiar 

(RIGOTTO, 2011). 

Henri Lefebvre (1970, p.17) chama a atenção para a maneira como o modo de vida 

camponês estaria sendo ameaçado pela revolução urbana. Para o autor “o tecido urbano 

prolífero, estende-se, corrói os resíduos de vida agrária”. Lefebvre interpreta o “tecido urbano” 

como um espaço construído e dominado pelo capitalismo que invade o campo, sem sequer 

conhecer a realidade daquele lugar e os interesses dos povos em compor esses projetos. O 

espaço agrário tornou-se objeto de lucro para o grande capital que se instala nos territórios 

espoliando os bens ambientais e modificando as formas de vida. 

 
 A comunidade adquiriu uma cultura que não lhe pertencia. Adquiriu novas pessoas, 

novas faces apareceram dentro da comunidade o que acabou gerando outra situação 

que não tinha dentro da comunidade. Aquele perfil comunitário que nós tínhamos foi 

perdido, as características fundamentais que nós tínhamos boa parte foi deixada para 

trás, foi abandonada por causa dessa população (Joaquim, 26 anos, professor e 

morador da comunidade do Tomé). 

 

Distintas formas de apropriação dos bens naturais colocam comunidades 

tradicionais em situações de risco, sobretudo, quando seus modos de vida característicos são 

ameaçados de existirem ou mesmo impactados negativamente (ACSELRAD, 2004). Para 

Braga (2010), a disputa territorial por propostas divergentes de desenvolvimento rural entre o 

agronegócio e a agricultura familiar caracteriza os conflitos sociais no campo. Esses conflitos 

se configuram na luta por acesso, uso, controle e reconfiguração de terras e territórios físicos 

que consistem, por exemplo, em comunidades, infraestruturas, solo e água (ROSSET; 

TORRES, 2016).  

O discurso modernizador do agronegócio não é capaz de fazer desaparecer os 

processos históricos e identidades culturais territorializados. Em regiões onde existem vários 

modos de organização social é difícil impor um modelo sem induzir um processo de mudança 

cultural e nesse caso os meios de comunicação se configuram em fortes aliados a modelos 

desenvolvimentistas. O campo é hoje, cotidianamente, alcançado pelo rádio e pela mentalidade 

urbana que busca transmitir as imagens da modernidade às classes populares de modo a facilitar 

a aceitação de intervenção nos territórios (ROCHA, 2013).  

 
 [...] porque assim... Quando foi formado o projeto a gente tinha uma grande ilusão, 

porque nós não tínhamos energia elétrica. Então, com o projeto de irrigação veio a 

energia elétrica, aí veio também a adutora. Então com o projeto veio esse benefício da 

energia e da água (Ana). 
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 As empresas a gente fala que é ruim e tudo mais e ao mesmo tempo a gente vê tanta 

gente que depende da empresa, trabalha e tudo. Eu mesma, se tivesse água tava 

trabalhando, não tô porque não tem mais água, aí não tão pegando mais ninguém. Por 

uma parte é ruim por causa dessas coisas, doenças e tudo mais, no mesmo instante é 

quem ajuda muita gente aqui (Rita, 48 anos, moradora do Acampamento Zé Maria do 

Tomé). 

 

Pesquisas realizadas na região evidenciaram violentos processos de 

desterritorialização, sobretudo a partir da implantação das empresas transnacionais e nacionais 

de fruticultura irrigada, tensionando pela transformação do modo de vida das comunidades e 

gerando impactos sobre a saúde, o trabalho e o ambiente (RIGOTTO, 2011). O agronegócio 

adotou um discurso modernizador do território, aproveitando-se da falta de instrução dos 

pequenos agricultores para se apropriar das terras. Aos produtores familiares havia duas 

alternativas: aceitar o projeto ou resistir a ele, este último resultando em situações de conflitos. 

  

 Os agricultor ficaram pressionados! Vinha os rico e compraram não sei quantos 

hectares, vinha outro e comprava de fulano desse lado, aí lá na frente chegava outro e 

comprava mais. Aí o pobre que tinha seus três hectares, que era o caso do meu pai, 

ficava no meio, aí aquele proprietário não ia deixar você ficar trafegando para dentro 

daquele lote de terra, por dentro do que era dele. Aí ou vendia ou perdia. […] eu 

conheço muito idoso que chora olhando pro pedacinho de terra na sua casinha, não 

poder morar e nem poder plantar, ainda que queira, não tem água. É bem difícil, bem 

difícil (Antônia). 
 

Além disso, o aumento de insumos químicos na agricultura se intensificou ao longo 

dos anos, refletindo seus efeitos sobre o ecossistema e a saúde da população. A partir de análises 

de amostras de água do Aquífero Jandaíra, realizadas pela COGERH (2009), foi constatada a 

presença de agrotóxicos, associada aos tipos de atividade agrícola desenvolvidas na região. As 

análises indicaram a presença de ciromazina, diazinona, fluriafol e propiconazol (BRAGA, 

2010). O relatório divulgado aponta que “os agrotóxicos identificados nas águas apresentam 

solubilidade de moderada a alta e mobilidade moderada quanto à capacidade de retenção no 

solo, significando que podem ser detectados em águas subterrâneas [...]” (COGERH, 2009). 

Na fala de todos os atores sociais que participaram das entrevistas foi exposta a 

preocupação quanto ao uso exacerbado de agrotóxicos na agricultura. Os modos de produzir a 

qual estavam acostumados dispensava o uso de venenos, uma vez que a incidência de pragas 

era muito pequena, mas hoje possuem a concepção de que todos os bens ambientais estão 

contaminados. Assim, a capacidade produtiva da terra foi modificada e junto a ela a qualidade 

e segurança no consumo dos alimentos produzidos no campo. 

 
 O nosso solo tá todo contaminado! O nosso ar tá contaminado! A nossa comida! Tudo 

que nós come é com veneno, pode fazer análise que tem! É diferente de quando você 

plantava aqui, quando nós plantava, nós plantava nesse cercado aqui [apontando para 

o cercado que ficava à frente]. Você apanhava o feijão, quebrava o milho, você 
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sabendo que não tinha uma gota, diferente de hoje que é expurgado por cima, por 

baixo, do lado, de banda, aí você acha que esse veneno vai pra onde? (Helena, 72 

anos, moradora da comunidade do Tomé). 

 

Um estudo epidemiológico produzido em Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré, 

municípios impactados pelo PIJA, mostrou que a taxa de mortalidade por câncer é 38% maior 

neles quando comparados a outros 12 municípios-controle (Da Silva et al., 2013). Diógenes 

(2017) ao desenvolver uma pesquisa sobre a invisibilização das causas de câncer na zona rural 

de Limoeiro do Norte evidenciou que os pequenos agricultores têm sido submetidos a vários 

mecanismos impostos pelo agronegócio, elevando as taxas de adoecimento. Em sua fala, Ana 

lamenta: “Hoje só o que a gente vê é câncer, aqui mesmo já morreram várias pessoas da 

comunidade com câncer na garganta, no ovário, no útero, no pulmão, porque inala os produtos 

químicos”. De acordo com a moradora, a maioria das mulheres apresenta gravidez de risco, 

relatando oito casos de crianças da comunidade do Tomé que nasceram com má formação 

congênita e duas com puberdade precoce. 

Uma nova pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Ceará relaciona esses casos à alta exposição das famílias aos venenos agrícolas. Foram 

realizadas análises das águas domiciliares e das amostras de urina e sangue de crianças e 

familiares para identificar a presença de princípios ativos de agrotóxicos. Dos sete domicílios 

visitados, seis estavam com água contaminada e 11 das 17 pessoas cujo sangue e urina foram 

testados apresentaram presença de organoclorados (AGUIAR, 2017). Todos os pais das 

crianças que apresentaram algum dos problemas relatados são trabalhadores rurais que entram 

em contato diariamente com os produtos químicos nas plantações. 

 Além dos malefícios causados pelo uso de agrotóxicos, evidências indicam outros 

impactos do agronegócio sobre a saúde humana, tais como a violência contra a mulher; a 

exploração sexual, ligada aos fluxos migratórios de trabalhadores; a insegurança alimentar; a 

precarização das relações de trabalho; o aumento do alcoolismo e o consumo de drogas; a 

gravidez precoce e a perseguição daqueles que denunciam os impactos desse modelo produtivo 

(RIGOTTO, 2011).  

 
 Veio muita gente de fora e com esse povo de fora veio as drogas, a prostituição... 

porque infelizmente é uma realidade no geral né?! Quando chega alguma empresa já 

vem gente de fora e com esse povo de fora gera a prostituição. A comunidade ficou 

cheia de bar de repente e aí a gente vê jovens com 12, 13, 14 anos já sendo mãe, 

porque antes a gente não via isso. Muito uso de droga! A gente só ouvia falar de drogas 

na televisão e aí de repente chegou aqui e tomou conta de toda a juventude. E a falta 

de saúde, né! Embora a gente tenha posto de saúde, a gente tenha médico, os recursos 

ainda são poucos e com as empresas a saúde ficou cada vez mais precária (Ana). 
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Além das problemáticas anteriormente relatadas, a implantação de empresas no 

perímetro irrigado e nas suas adjacências redirecionou os recursos hídricos, aumentando a 

escassez em determinados pontos da região. A agricultura de sequeiro praticada por 

camponeses como medida de convivência com o semiárido passou a ser substituída por grandes 

áreas irrigadas voltadas para a produção das empresas. Parte do projeto dos perímetros destina 

uma ínfima parcela das terras aos pequenos agricultores, que em períodos de estiagem se veem 

injustiçados, acentuando os conflitos por água. 

 
 Como meu pai é um “extremeiro” das empresas, ele percebeu que tava sendo 

injustiçado porque os poços dele tavam baixando demais era uma diferença muito 

gritante. Quando a gente chegou lá no km 60, nós explorávamos água a 30, 40 metros 

no máximo, agora com 78 metros ele tá quase não conseguindo explorar a água. É a 

bomba praticamente trabalhando seca. Em um ano só ele chegou a ter cinco poços 

entupidos e foram cada vez aumentando. Quanto mais aumentava a exploração, 

quanto mais a seca se agravava, mais ele via a produção dele se perdendo, mais ele 

via os prejuízos acontecendo e as empresas continuavam lá (Joaquim). 

 

 

Figura 7 - Perfuração de poços na área de uma empresa agrícola na Chapada do Apodi. 

   
Fonte: Acervo pessoal do Joaquim (morador da comunidade).  

 

A agricultura irrigada promove um uso consuntivo da água, ou seja, reduz a 

disponibilidade na medida em que é retirada do ambiente e, maior parte é consumida pela 

evapotranspiração das plantas e do solo, não retornando diretamente aos corpos hídricos (ANA, 

2017). Em regiões marcadas por escassez hídrica, os impactos do uso intensivo da água na 

irrigação manifestam-se mais rapidamente sobre as populações. 

 

 Aí quando as empresas chegaram, acabaram com nossas cacimba, com nosso poço, 

com nosso rio que é o que mais me dói, que eu vou morrer, mas não me conformo. 

Porque eu atravessei muito o rio Jaguaribe, que eu nasci em Barreiras, com idade de 

dois anos, dois anos e mei eu atravessava esse rio de canoa, pois é... Na época do 

inverno era água de beira a beira. Você quando descia a ladeira era uma coisa linda 

medonha, aí hoje você passa ali, chega dá uma dor. Aí chegaram muita água pra eles 

né, aí encanaram. Lá se vem nós bebendo veneno misturado, que tinha vento que a 

gente amanhecia o dia com dor de cabeça, com dor no fígado, diarreia... (Helena). 
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Durante as visitas, observaram-se dois cenários distintos separados por uma cerca. 

De um lado uma plantação vigorosa, verde e frutífera; do outro uma terra seca e encoberta de 

tristeza. Alguns grupos conseguiram manter seus quintais produtivos, mas aqueles que 

cultivavam em regime de sequeiro completava seis anos à espera da chuva. Nessa situação, 

pensa-se nas cercas invisíveis, nas comunidades ou nas pessoas que produzem numa linha 

agroecológica cercadas por plantações de banana, melão, mamão ou milho, submetidas à 

pulverização aérea de agrotóxicos que as encurralam até que desistem (FASE/CEPEPO, 2005). 

 

Figura 8 - Contraste da área irrigada de uma empresa no km 60 (a) e um retrato da caatinga na 

estação seca (b). 

   Fonte: (a) registrado pelo autor; (b) CARVALHO (2011). 

 

Há seis anos sem água para irrigar suas plantações e há sete dias sem água para 

sequer tomar banho, os moradores contaram sobre as dificuldades que têm enfrentado nesse 

período de seca. O canal que corta o Acampamento Zé Maria do Tomé havia secado e era a 

partir dele que as famílias retiravam, ilegalmente, a água para viver. Rita relatou que plantou 

feijão, macaxeira e banana contando com a água do canal que não esperava secar. Nesse 

período, uma empresa agrícola da região passou a fornecer, uma vez a cada semana, um único 

caminhão pipa para abastecer 105 famílias. 

 
 [...] a água do carro pipa é só pra banho e pra consumir em casa. Sem produzir nós 

não tem fonte de renda, a gente só recebe um dinheirinho do fome zero. Antes da 

primeira seca eu plantei 1200 pé de banana, só tirei o primeiro cacho que aí secou o 

poço. Hoje não chove e essas empresas aí puxa muita água do solo né?! Aí não tem 

vento suficiente pra manter aquela água no solo, aí começa a secar né. Esse ano se 

Deus quiser eu vou plantar, mas vou plantar só milho e feijão (Roberto, 53 anos, 

morador do Acampamento Zé Maria do Tomé). 

 

Lembrando-se de outras secas, Roberto relata que essa foi uma das mais longas e 

com maiores impactos para as comunidades. O pequeno agricultor atribui a chegada do 

(a)                                                                (b) 
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agronegócio aos atuais problemas da falta de água que tem passado: “As empresas grandes é 

quem tá acabando com os poços pequenos né. Eles cava poço de 250, 300 metro e os nossos 

aqui num chega a 100 metros, chega não. Os poços profundos puxa as águas dos rasos né?! Aí 

acaba com os pequenos tudim”. 

Na época das entrevistas, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) havia 

adotado uma política de racionamento hídrico, dessa forma as casas eram abastecidas entre uma 

e duas vezes por semana. De acordo com relatos, o caminhão pipa que Roberto e Rita se 

referiram era fornecido por uma empresa agrícola que ao cavar um poço com quase 1.000 

metros de profundidade, encontrou água mineral. Enquanto para alguns moradores a iniciativa 

da empresa foi um ato de bondade, para outros foi uma tentativa de remediar os impactos por 

ela causados. 

 
 É muito boa a água lá da empresa, tem uns dois meses já que tão colocando água lá. 

Dá vergonha, mas quatro horas da manhã já tem gente lá na fila pra pegar água. O 

carro pipa chega cinco horas da tarde. Coloca água no Tomé, nos Macacos, Cercado 

do meio, Lagoa da Casca, é ruim por uma parte, mas eles também faz muita bondade 

por nós. A gente dá graças a Deus que tem o pipa né, porque só a misericórdia divina 

(Roberto). 

 

 [...] eu digo que é o sentimento de culpa que tá doendo. Dizem que cavaram um poço 

lá nos Macacos que a água é mineral, é água potável, aí todas as quinta feira vem 

deixar aqui no carro pipa pro povo besta beber, todo mundo bebe dessa água. A fila 

começa quatro horas da manhã, a praça tá ali espaiada de balde, mas mesmo assim eu 

ainda não me conformo, não me convence nada que venha das empresas que acabou 

com nossa comunidade, que acabou com nosso lugar, que acabou com nossa terra, as 

nossas árvores e muita coisa (Helena). 

 

O modo de produção proposto pelo agronegócio é insustentável, um modelo que 

produz frutas tropicais intensivas em água numa região marcada pela irregularidade climática 

como é o caso do Semiárido Nordestino. O instrumento de outorga, instituído na Política 

Nacional de Recursos Hídricos, Lei Nº 9.433/1997, é substancial na gestão das águas, 

assegurando aos usuários seu direito de uso e permitindo um controle quantitativo e qualitativo. 

Todavia, diante do beneficiamento hídrico das empresas em tempos de seca, os povos do campo 

sentem-se desamparados legalmente e até mesmo punidos diante das precárias condições a qual 

foram submetidos. 

  

 [...] além das injustiças naturais das percas de águas, das percas de terra, tem as 

injustiças legais que não deixa de ser uma injustiça. Nós vivemos numa região onde 

não tem lei. Nós vivemos numa área de exceção. Existe a lei? Existe! Todo mundo 

sabe que existe! Porém, ela não é cumprida do jeito que é pra ser e outra coisa o 

pequeno agricultor não é assistido em momento nenhum. Nessas questões quando 

vem a fiscalização, vem pra todos e isso é certo. Porém, ela visa muito mais o pequeno 

agricultor, por quê? Por que muitas vezes há denuncias de grandes produtores que se 

sentem prejudicados de alguma forma e denunciam esses pequenos agricultores, 
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porque sabe que eles não tem instrução, não tem apoio, não tem incentivo (Bernadete, 

21 anos, moradora do sítio Maracajá). 

 

 Se a gente pudesse criar uma robustez melhor dessas leis pra proteção desses pequenos 

produtores... Um controle da bacia, da exploração daquela água, que realmente 

acontecesse de verdade. Uma legislação voltada para o pequeno agricultor e sem puní-

lo. Sem puní-lo da forma que eles fazem, porque ao invés de auxiliar, de dar um 

benefício para o pequeno agricultor, eles punem, eles simplesmente punem sem querer 

dar um norte para aquele pequeno agricultor. Então, ele é castigado por uma coisa que 

ele nem sequer sabe como funciona. É o caso das “autorgas”. Se você pegar os 

pequenos agricultores aqui que tem é praticamente nenhum. Quem conhece né?! 

Quem conhece as leis? Quem conhece o Comitê de Bacias? (Joaquim). 

 

Quando questionados sobre um cenário futuro e a possibilidade de saída das 

empresas da região, a maioria dos entrevistados mostrou-se pessimista. Por muito tempo, esses 

povos viveram sem as empresas, entretanto com a implantação destas e a reestruturação nos 

modos de vida, os moradores tornaram-se dependente dos empregos ofertados. Além disso, os 

impactos ambientais dificilmente serão remediados. 

  
 Mesmo se as empresas forem embora, as terras ficarem desocupadas, mas fazer o que? 

Porque aquela terra se não tiver o veneno ela não dá mais e não tem água, não tem 

água, como é que faz? Mas só que elas não vão ficar aqui para sempre e quando forem 

embora vai deixar só a terra seca, o veneno e as doenças. A comunidade vai ter que 

reaprender a viver. É bem difícil! (Helena). 

 

 A comunidade nunca pensou em ter as empresas, elas receberam sem querer, do 

mesmo jeito que agora elas não conseguem se vê sem elas, não tem como dissociar 

essas duas coisas, a comunidade, o que ela gera de benefícios, para o que vai ser 

posterior. Não tem como você tirar uma vantagem disso, não tem como pensar assim: 

vai ser a solução! Agora que nem eu digo, se for feito progressivamente e de uma 

forma que a população se organize, porque é necessário independente delas existirem 

ou não, que a gente tenha um progresso, porque é impossível a gente continuar 

unicamente dependendo delas ou então de uma pequena produção (Joaquim). 

 

Alguns aspectos da injustiça hídrica foram apontados pelos moradores durante as 

entrevistas, dentre os quais destacamos o beneficiamento das empresas pelos órgãos 

governamentais, a falta de água para as atividades domiciliares e a produção agrícola familiar, 

e o rebaixamento acelerado dos poços rasos dos pequenos produtores. Todos esses aspectos que 

revelam a injustiça hídrica no território se materializam por meio da produção do agronegócio, 

em larga escala, mesmo em período de forte estiagem. Diante da transformação no cenário em 

que vivem, na terra em que plantam e na água a que dificilmente têm acesso, os povos 

camponeses na Chapada do Apodi resistem ao modelo do agronegócio e vêm lutando pelos 

seus direitos. 

 

  



 

 

58 

 

5.3 Alternativas e resistências: a superação das injustiças ambientais  

 

Em rejeição aos padrões que o capitalismo busca implantar, surgem novas formas 

de resistência, a exemplo, os movimentos sociais. Esses movimentos, que se consolidaram na 

luta contra a dominação do capital, transformam as populações atingidas em sujeitos em luta 

por justiça ambiental (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004). Para Gohn (2008), os 

movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que possibilitam 

formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Essas formas adotam 

diferentes estratégias que variam de simples denúncias, até mobilizações, marchas e 

concentrações.  

Ribeiro (1999, p.217), em estudo sobre os movimentos sociais, afirma que 

independentemente da origem, motivação e objetivos, esses se caracterizam como 

“essencialmente conjuntural, inerentemente político e dinâmico”. Nas palavras do autor: 

  
 “[…] os movimentos sociais transitam em tempos e espaços finitos, conduzidos por 

forças que os impulsionam ou poderão favorecê-los, em confronto com outras mais 

ou menos refratárias, conhecidas ou não, que precisarão ser vencidas ou contornadas. 

Ε o exercício da política que vai definir as ações, vale dizer, os meios e instrumentos 

para atingir os objetivos, cuja enunciação pode ser clara, mas os resultados não 

necessariamente lhe correspondem. Esses dependerão das forças em jogo, das 

estratégias e da competência política das partes e, ainda, das negociações possíveis e 

necessárias a qualquer conflito” (Ribeiro, p. 217, 1999). 

 

Ao citar a obra de Touraine (1994), Crítica da Modernidade, um dos marcos teórico 

dos movimentos sociais, Gohn (2008, p.336) afirma que para o autor esses movimentos são o 

“coração da sociedade”, representando “a resistência àquilo que é velho e oprime ou a 

construção do novo que liberta”. Símbolo de lutas e organização social, estes movimentos 

realizam um diagnóstico sobre a realidade, constroem propostas e promovem ações coletivas 

como resistência à exclusão social e em favor da inclusão. 

Através das estratégias de resistência, os movimentos sociais e por justiça ambiental 

mostram que o mercado, embora tenha invadido os territórios, não dominou os modos de vida. 

Demonstram que os bens comuns são uma realidade, que é possível lutar por seus direitos e, 

ainda, que há alternativas de organizar a economia, a vida social e cultural, além do mercado 

capitalista (LEROY, 2016). Dar visibilidade e possibilidade a essas alternativas é uma forma 

de viabilizar mecanismos de resistência aos distintos interesses que estão em disputa: de um 

lado, o capital, do outro, os grupos sociais atingidos pelos impactos do desenvolvimento. E é 

por meio da organização social e das lutas, que esses povos vão de encontro às relações de 

opressão e destruição. 
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Nesse sentido, pensar nas injustiças ambientais na Chapada do Apodi nos remete 

às trajetórias das lutas desencadeadas por distintos povos em distintos tempos históricos. A 

partir dos tópicos anteriormente discutidos neste capítulo, é possível compreender o contexto 

social em que os conflitos se desenvolveram na região. Agora, direcionaremos nossa atenção 

para as formas como os movimentos de resistência têm proposto caminhos para a superação 

desses conflitos e a valoração dos modos de vida enraizados no território. Pensar na Chapada 

do Apodi é pensar nos modos de vida tradicional, na agricultura familiar, no sentido de 

comunidade e nas transformações instauradas pelo agronegócio, fazendo-se importante 

conhecer suas lutas por resistência a esse modelo.  

Em estudo sobre os movimentos de resistência das comunidades do Baixo Jaguaribe 

em defesa da terra, do trabalho e dos modos de vida, Braga et al., (2011) aborda, entre outros 

aspectos, a dinâmica da luta social vivenciada pelos participantes do MST na região da 

Chapada. A primeira luta a que descreve, aconteceu com a ocupação das obras da Andrade 

Gutierrez, em 2004, com a qual as famílias hoje assentadas foram diretamente beneficiadas. 

Em seguida, os movimentos participaram da ação do dia 08 de março de 2007, protagonizada 

pelas mulheres camponesas, que bloquearam a estrada do agronegócio para denunciar os efeitos 

danosos das empresas de fruticultura irrigada na Chapada do Apodi e dos impactos do uso de 

agrotóxicos. Participaram também da greve dos funcionários da Del Monte, que paralisaram o 

trabalho e montaram um acampamento para denunciar as condições de trabalho e exigir o 

cumprimento dos direitos trabalhistas. Houve ainda, em 2009, a participação no Grito dos 

Excluídos, que contou com a presença de mais de cinco mil pessoas de toda a região da 

Chapada. 

Falar sobre as lutas e resistências na Chapada do Apodi, nos remete imediatamente 

à imagem de Zé Maria do Tomé, pequeno agricultor, que desde o princípio mostrou-se contrário 

à implantação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. Líder comunitário e ativista, Zé Maria 

denunciou a pulverização aérea de agrotóxicos, a contaminação das águas para consumo 

humano e dessedentação animal e a desterritorialização das terras dos pequenos agricultores 

em Limoeiro do Norte. Em 21 de abril de 2010, o pequeno agricultor foi assassinado com 25 

tiros de pistola. Mobilizados, membros da sociedade civil, universidades, Igreja e movimentos 

sociais reuniram-se para exigir justiça pelo assassinato de Zé Maria e dar continuidade às suas 

lutas, caso que ganhou repercussão nacional e internacional. 

  
 Aqui tinha um cara que mataram, um pai de família, que é quem falava aqui por nós. 

Aí ele falou em proibir aquele avião, o avião expurgava durante a noite e durante o 

dia. Morria o povo, morria galinha, morria o gado, morria tudo por causa do veneno... 
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Aí ele botou a boca no trombone, derrubou a firma, aí proibiu mesmo, foi bater em 

Brasília e proibiu, mas depois disso, acho que não foi nem dois anos direito aí foi 

assassinado. Vocês já ouviram falar da morte do Zé Maria? [...] Zé Maria morreu por 

nós e nós lutava junto com ele (Antônia). 

 

Ao mesmo tempo em que o medo se instaurou nas comunidades, os movimentos se 

fortaleceram. Simbolizando a data da morte e a luta de Zé Maria, foi fundado o Movimento 21 

de abril (M21) em favor das lutas por justiça ambiental e para denunciar as diversas formas de 

violência impostas pelo agronegócio. Desde 2011, o M21, juntamente com a Cáritas Diocesana 

de Limoeiro do Norte, em parceria com Tramas/UFC, Lecampo/FAFIDAM, CSP-Conlutas, 

Paróquia de Quixeré, Diocese de Limoeiro do Norte, OPA (Organização Popular de Aracati) e 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STTR – Apodi, realizam anualmente, no mês de abril, a 

Semana Zé Maria do Tomé. Esse evento reúne uma pluralidade de povos que vivem em zonas 

de conflito ambiental, promovendo debates em torno dos impactos e avanços do agronegócio 

na região. 

Embora uma luta com resultados imprevisíveis, os movimentos de resistência têm 

se fortalecido mediante as vitórias alcançadas. Em maio de 2014, famílias de 36 comunidades 

da Chapada do Apodi, apoiadas pelo MST, ocuparam as terras públicas destinadas à II etapa do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi. As comunidades acampadas conquistaram, em menos de 

um ano, a publicação da Portaria Interministeral Nº02, de 24 de março de 2015, assinada pelo 

Ministério da Integração Nacional e Ministério do Desenvolvimento Agrário, que assegurava o 

direito de posse de uma área de 1.700 hectares. 

As comunidades perceberam que suas vozes têm poder e acometidos pelas 

injustiças impostas pelo agronegócio, passaram a se mobilizar mais ativamente. Em um 

levantamento realizado junto à Caritas Diocesana de Limoeiro do Norte, destacamos algumas 

ações realizadas pelos povos da Chapada em defesa da água. Romarias, manifestos, 

paralizações, fóruns, redes sociais e rádio, as mídias exerceram importante função em visibilizar 

a problemática, alcançando pessoas de toda a região. 

Na data de 11 de julho de 2016, os movimentos sociais e agricultores ribeirinhos da 

Sucurujuba, Quixeré, realizaram um manifesto e ocupação parcial da Companhia de Gestão de 

Recursos de Hídricos, em Limoeiro do Norte. O grupo presente englobava moradores de 

comunidades rurais de Russas e Quixeré, que reivindicavam o direito ao uso da água do Rio 

Jaguaribe. Portando cartazes, tambores e apitos, os pequenos produtores apresentaram aos 

técnicos da COGERH uma pauta onde reivindicavam que a água continuasse passando 

livremente pelo rio da Sucurujuba; a revisão da vazão das bombas dos grandes produtores; e 
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um relatório com o diagnóstico da atual vazão dos poços profundos existentes na Chapada do 

Apodi (Figura 9) (Agência TVJ1 online, 2016). 

 

Figura 9 – Ocupação da COGERH em Limoeiro do Norte. 

 
  Fonte: Agência TVJ1, 2016. 

 

A indignação das comunidades se traduzia na negação ao direito de acesso à água 

do rio. Esse foi barrado na altura da passagem molhada da Sucurujuba, deixando as 

comunidades ribeirinhas daquele limite até a comunidade da Ilhota, em Russas, sem água. 

Como justificativa, a COGERH explicou que a ação foi tomada como medida para garantir o 

abastecimento humano no período de seca. Em resposta, uma das líderes do manifesto, A. M. 

da Cáritas Diocesana, ressaltou a injustiça de apenas uma parcela da população ter direito à 

água, uma vez que as comunidades que se localizam posterior ao barramento foram impedidas 

desse acesso. 

 
 As comunidades que ficam após o rio das Sucurujubas estão querendo água porque 

foi fechado o trecho do rio, alegando-se que a água era para o consumo humano. Só 

que existem inúmeras comunidades que ficam após esse rio né?! Botica, Barro 

Vermelho, Poço da Onça e aí vai até Russas. Então foi fechado esse trecho do rio e as 

comunidades que ficam após ele estão sem água. É o motivo da gente tá aqui hoje. É 

exigir da COGERH que a água fique correndo para as demais comunidades, porque 

não é justo que apenas uma parcela da população tenha direito a essa água, enquanto 

as outras vão viver de que? A maioria dessas comunidades que estão aqui é de 

pequenos agricultores e que produzem também com a água do rio, então além do 

consumo humano, eles precisam sobreviver também, é a questão também da pequena 

agricultura (A. M. Cáritas Diocesana) (Agência TVJ1 online, 2016). 

 

De acordo com os produtores, o barramento vinha acontecendo há cinco meses e 

diante da necessidade do consumo não apenas humano, mas também para dessedentação animal 

e a produção familiar de frutas e verduras, romperam a barragem para fazer correr água 
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livremente no leito do rio, abastecendo residências e propriedades. Outra questão levantada 

durante a ocupação referiu-se a enorme vazão de água disponibilizada para o Perímetro Irrigado 

Jaguaribe-Apodi.  

A manifestação seguinte aconteceu em agosto de 2016, em uma ocupação da 

Secretaria de Recursos Hídricos, em Fortaleza. Um grupo de militantes do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), movimentos indígenas e Cáritas Diocesana de 

Limoeiro do Norte, totalizando aproximadamente 200 pessoas, reivindicavam o abastecimento 

regular de água no Estado e no Vale do Jaguaribe, apresentando o seguinte questionamento: “É 

justo que as famílias de agricultores camponeses fiquem sem produzir, enquanto as empresas 

continuam sua produção, explorando a água do aquífero? E a responsabilidade da COGERH?”. 

Desse modo, reivindicavam o desligamento das termelétricas em operação no estado; o fim das 

tarifas especiais da água para grandes consumidores; o fim dos incentivos fiscais para setores 

hidrointensivos; e a distribuição de cisternas e caixas d’água para a população de baixa renda 

(O POVO online, 2016). 

 

Figura 10 – Ocupação da Secretaria dos Recursos Hídricos em Fortaleza. 

 
 Fonte: Acervo da Cáritas (2016). 

 

Dando continuidade às lutas, em setembro de 2016 aconteceu no distrito de 

Lagoinha, em Quixeré, o Pré-grito dos Excluídos que teve como tema principal a água. 

Movimentos sociais do Ceará e Rio Grande do Norte, articulados em uma luta conjunta por 

defesa do direito à água para as comunidades e para a agricultura familiar, cobravam a 

democratização do comitê de bacias com a participação equitativa dos usuários, governo e 

sociedade civil mediado pelo ministério público federal; um diagnóstico atualizado do balanço 

hídrico do aquífero; uma moratória do uso da água e revisão das outorgas das grandes empresas 

do agronegócio e dos usos intensivos de água do aquífero. 
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Figura 11 – Pré-grito dos Excluídos em Lagoinha, Quixeré. 

 
Fonte: acervo da Caritas (2016). 

 

Em setembro de 2017, o Fórum de convivência com o Semiárido do Vale do 

Jaguaribe – FCVJ, em parceria com a Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, realizaram um 

encontro com o tema: “A política da crise hídrica: velhos problemas no novo século”. Na 

ocasião, foi debatida com a sociedade civil a questão da seca agravada por empreendimentos 
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hidrointensivos e a forma como têm impactado perversamente a vida da população e pequenos 

agricultores. Preocupados com essa situação que se agrava ainda mais, promoveram uma roda 

de conversa com agricultores e agricultoras impactados pela falta de água. 

Na ocasião, elaboraram cartazes que contavam a trajetória das lutas e denunciavam 

a injustiça hídrica a qual foram submetidos mediante o controle dos espaços e a pressão dos 

setores econômicos (Figura 12). Após o momento de debate, a decisão de ocupar a COGERH 

foi unanime. Com o grito “Tem água para as termelétricas e para o agronegócio, mas não tem 

para a população!”, denunciavam a forma de condução das políticas do Estado que intensificam 

a problemática hídrica; exigiam soluções e alternativas para a situação de calamidade que atinge 

a região; e solicitavam uma audiência com o Governo do Estado.  

 

Figura 12 – Cartazes que contam a Injustiça Hídrica sob a perspectiva dos camponeses. 

 
Fonte: Acervo da Cáritas (2017). 

 

Para se somar à luta do povo contra o agronegócio, na VII Semana Zé Maria do 

Tomé, em 2017, foi apresentado o espetáculo “Viúvas do Veneno”. A peça contava a história 

dos moradores da Chapada do Apodi afetados pelos impactos do agronegócio. Através da arte, 

os atores russanos faziam um alerta para a população da região do Vale do Jaguaribe acerca do 

uso indiscriminado de agrotóxicos nas agroindústrias e seus efeitos devastadores na saúde 
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humana. A peça de teatro foi apresentada em diversas cidades da região visibilizando a 

problemática que os povos do campo têm enfrentado. 

Mais recentemente, em abril de 2018, foi fundada a Escola Família Agrícola Zé 

Maria do Tomé (EFA). Esta funciona de forma autônoma e tem como proposta uma educação 

contextualizada. A iniciativa partiu da Comissão Pastoral da Terra, que mobilizou comunidades 

e organizações da sociedade civil, inspirada na experiência de 15 anos da EFA Dom Fragoso, 

na comunidade rural Santa Cruz, em Independência. Raquel Dantas, membro da Cáritas 

Regional do Ceará relata que a escola é movida pelos princípios de uma “educação popular, 

contextualizada ao seu lugar e às demandas do seu povo com base na agroecologia, na 

pedagogia de Paulo Freire, na convivência com o Semiárido e no Bem Viver”. A EFA surgiu 

da necessidade de enfrentar as ameaças contra o território estabelecidas por modelos 

desenvolvimentistas, dentre os quais o agronegócio (Agroecologia online, 2018). 

Neste capítulo, os moradores apontaram as mudanças que tem sofrido em virtude 

da implantação das empresas de agricultura irrigada, desestruturando seus modos de vida a 

partir da espoliação da terra e da água, deterioração da saúde, da tentativa de silenciar as pessoas 

que lutam contra essa realidade e os movimentos de resistência. Destacamos na fala dos 

entrevistados, aspectos que evidenciam as formas como a injustiça hídrica se configura no 

território e para dar respaldo às falas atrelamos esse estudo à pesquisa quantitativa. No capítulo 

seguinte, apresentamos os resultados da pegada hídrica, proposta como uma nova ferramenta 

de luta contra o agronegócio, evidenciando a distribuição desigual da água. 
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6 PEGADA HÍDRICA NA CHAPADA DO APODI (CE) 

 

Entre os anos de 2012 a 2016, o Ceará enfrentou o que pode ser considerado o 

período mais severo de seca dos últimos 100 anos (CORTEZ et al., 2017). Seguidos anos com 

volumes de chuva abaixo da média histórica (Figura 13), comprometeram a disponibilidade 

hídrica nas reservas superficiais e subterrâneas, afetando, principalmente, o abastecimento 

humano e os modos de vida nas comunidades rurais.  

 

Figura 13 – Acumulados mensais de precipitação média para o Ceará nos anos de 2007 a 2016. 

Os acumulados anuais estão na parte superior do gráfico. Anos com barra azul representam 

períodos com acumulado anual acima do normal; aqueles em cor cinza, anos em torno do 

normal; e em vermelho, anos abaixo da média para a região. 

Fonte: FUNCEME (2018). 

 

O açude Castanhão, maior reservatório do estado do Ceará, apresenta capacidade 

de armazenamento de 6,7 bilhões de m³, volume suficiente para garantir o abastecimento 

hídrico durante longos períodos de estiagem. Todavia, atividades que demandam alto volume 

de água, tais como a agricultura irrigada e a indústria, somadas ao déficit de chuvas da região, 

têm contribuído para a diminuição da disponibilidade hídrica nesse reservatório. Após cinco 

anos consecutivos de seca (2012 a 2016), o açude iniciou o segundo semestre de 2018 com 

armazenamento de apenas 8% da sua capacidade (Figura 14). 
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Figura 14 – Monitoramento do Açude Castanhão - Vazão atual: 11.8 m³ s-1
 

 

 

Apesar da crítica situação hídrica do estado, os órgãos governamentais têm 

priorizado o uso da água para os empreendimentos, violando o direito à água de grande parte 

da população (TELES; MELO, 2016). No caso do Complexo industrial e portuário do Pecém, 

é relevante citar que apenas a Companhia Siderúrgica (CSP) obteve outorga de 1.500 litros de 

água por segundo, o equivalente a 130 milhões de litros por dia. A prioridade legal para o 

abastecimento humano em tempos de escassez torna-se mais difícil, mediante a crescente 

transferência de água do açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza, além do 

suprimento hídrico para os perímetros irrigados (CORTEZ et al., 2017).  

É importante destacar ainda, que embora o abastecimento hídrico dos perímetros 

irrigados tenha sido mantido ao longo dos anos com chuvas abaixo da média, a COGERH 

reduziu a vazão de água transferida para estes projetos entre os anos de 2012 a 2016, dentre os 

quais o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (Figura 15).  

 

Figura 15 – Distribuição de água do açude Castanhão, entre os anos de 2012 a 2016, para a 

irrigação. 

 

Fonte: COGERH (2018). 
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Mesmo com redução na disponibilidade de água superficial, o agronegócio 

encontrou nas fontes subterrâneas uma alternativa para manter sua produção em larga escala. 

Entre os anos de 2001 a 2007, o número de poços em Limoeiro do Norte e Quixeré foi maior 

que em relação aos 40 e 60 anos anteriores, respectivamente (Figura 16). Tal fato, é justificado 

pelo aumento no número de empresas do agronegócio instaladas, nos últimos dez anos, na 

região da Chapada (COGERH, 2009).  

 

Figura 16 – Número de poços por período de construção em Limoeiro do Norte (a) e Quixeré 

(b).

 

Fonte: COGERH (2009). 

 

No ano de 2009, a COGERH (2009) registrou 47 poços de água em Limoeiro do 

Norte e 245 poços (154 tubulares, 53 mistos, 37 amazonas, e 1 sumidouro) em Quixeré, 

utilizados para irrigar 1.628 ha e 4.614 ha, respectivamente (COGERH, 2009). Atualmente, as 

empresas contam com um grande número de poços perfurados destinados à irrigação, mediante 

a concessão da outorga, porém há também significativa quantidade em situação irregular, o que 

dificulta o monitoramento das águas pelos órgãos de gestão (Figura 17). 

É importante ressaltar que a exploração excessiva das águas subterrâneas tende à 

exaustão hídrica dos aquíferos (BRITO et al., 2017). Nos 50 poços monitorados pela COGERH, 

em 2009, foi verificado um rebaixamento acentuado nos níveis de água, principalmente nos 

anos secos, período em que a irrigação aconteceu de forma mais intensiva. A estimativa do 

balanço hídrico, baseada em parte dos poços em funcionamento em 2008, indicou que a água 

extraída do Aquífero Jandaíra excedeu em 4 milhões de metros cúbicos da sua capacidade de 

recarga, estimada em 10 milhões de metros cúbicos (Rigotto et al., 2010).  

 

 

 

a)                                                                         b) 
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Figura 17 – Mapa de outorgas expiradas e vigentes dos poços perfurados para fins de irrigação 

nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré. 

 
Fonte: COGERH (2018). Elaborado pela autora. 

 

Nos últimos anos, os conflitos pela água na Chapada do Apodi cresceram 

expressivamente, associados, principalmente, à permanência das plantações por empresas 

nacionais e internacionais no período de forte estiagem. Essas empresas se instalaram onde 

havia água em abundância, desapropriando o pequeno agricultor das suas terras e 

impossibilitando sua capacidade de produção.  

 

6.1 Pegada Hídrica do agronegócio 

 

Ao analisar as áreas colhidas das culturas da banana (Musa spp), da goiaba (Psidium 

guavaja), do mamão (Carica papaya), da melancia (Citullus lanatus) e do melão (Cucumis 

melo), durante dez anos (2007 a 2016), nos municípios de Limoeiro do Norte (Tabela 4) e 

Quixeré (Tabela 5), verificou-se que a produção de frutas nestas cidades foi pouco impactada 

pelos efeitos da seca. 

O município de Limoeiro do Norte, que tem a banana como principal produto 

agrícola, apresentou área média colhida de 1.780 ha ao longo de dez anos. Essa cultura 

representa desde 2007, uma participação média de 85% no valor da produção das lavouras 
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permanentes da cidade, assumindo mais de 90% com o início da seca (IBGE/SIDRA, 2018). 

Além disso, a banana é um dos principais produtos destinados à exportação e, por isso, a 

monocultura que apresentou menor variação na área colhida ao longo dos anos de precipitação 

abaixo da média (2012 a 2016), e pequeno aporte hídrico no açude Castanhão. Os dados da 

SECEX revelaram uma exportação de 152 mil toneladas desse produto ao longo de dez anos, o 

equivalente a cerca de 40% do que foi produzido e 118 milhões de m³ de água virtual exportada.  

 

Tabela 4 – Área agrícola colhida em Limoeiro do Norte ao longo de dez anos. 

Ano 
Área colhida (ha) 

Banana Goiaba Mamão Melancia Melão 

2007 1.230 55 25 135 170 

2008 1.260 70 35 80 175 

2009 1.360 76 45 100 180 

2010 1.900 60 47 50 90 

2011 2.000 67 47 300 - 

2012 2.050 70 10 310 - 

2013 2.100 80 10 450 - 

2014 2.100 80 10 450 800 

2015 2.100 80 16 80 154 

2016 1.720 56 24 200 1137 

Fonte: Adaptado do IBGE (2018). 

 

A partir de 2012, a goiaba apresentou aumento na área colhida (+14,28%), com 

redução de 30% em 2016. O melão, que deixou de ser produzido em 2011, retomou em 2014 

com aumento aproximado de 800% em relação à última produção. Ressalta-se que no contexto 

agrícola da microrregião, esta fruta possui grande relevância em função da sua produção por 

empresas agrícolas, estimuladas por políticas públicas de financiamento. 

Em Quixeré, considerando as mesmas culturas, as frutas mais produzidas foram a 

banana e o melão, a primeira mais que dobrando a área cultivada de 2011 para 2012 e 

encerrando 2016 com 1.143 ha de banana em produção, área 55% maior que a de 2009 (ano 

com chuvas acima da média). O melão apresentou 3.120 ha de área colhida em 2008 e média 

de 1.377 ha ao longo dos dez anos analisados. Esta fruta vem, desde 2009, apresentando redução 

na área, com menores valores verificados nos anos de 2010, 2015 e 2016 (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Área agrícola colhida em Quixeré ao longo de dez anos. 

Ano 
Área colhida (ha) 

Banana Goiaba Mamão Melancia Melão 

2007 482 14 100 195 3.115 

2008 500 14 190 200 3.120 

2009 510 14 198 250 1.250 

2010 854 25 203 20 480 

2011 1.497 30 98 128 1.100 

2012 3.010 30 75 130 1.350 

2013 3.500 30 80 135 1.360 

2014 2.242 128 194 100 1.150 

2015 1.253 60 158 80 800 

2016 1.173 60 170 30 50 

Fonte: Adaptado do IBGE (2018). 

 

De maneira geral, os dados revelaram que ao final de 2011, enquanto o açude 

Castanhão possuía nível próximo a 75% do armazenamento, Limoeiro do Norte cultivou no 

total 2.414 ha e Quixeré 2.853 ha das culturas consideradas. Em 2016, com o armazenamento 

do reservatório próximo a 5%, Limoeiro do Norte apresentou 3.137 ha cultivados e Quixeré 

1.483 ha. Apesar da seca severa e da acentuada queda no nível do açude Castanhão, a produção 

agrícola dos municípios apresentou queda de apenas 12% no total da área colhida em relação 

ao ano de 2011. 

O agronegócio possui uma enorme responsabilidade no consumo e na poluição das 

águas, sendo a agricultura um dos setores de maior Pegada Hídrica no mundo. A partir dos 

dados de área colhida e rendimento da produção dos municípios de estudo, foi realizado o 

cálculo da pegada hídrica (Figuras 18 a 27) para a banana, a goiaba, o mamão, o melão e a 

melancia (APÊNDICE B).  
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Figura 18 - Componentes da Pegada Hídrica da banana (Musa ssp) produzida em Limoeiro do 

Norte nos anos de 2007 a 2016. 

 

Figura 19 – Componentes da Pegada Hídrica da banana (Musa ssp) produzida em Quixeré nos 

anos de 2007 a 2016. 
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Figura 20 – Componentes da Pegada Hídrica da goiaba (Psidium guavaja) produzida em 

Limoeiro do Norte nos anos de 2007 a 2016.  

 

Figura 21 – Componentes da Pegada Hídrica da goiaba (Psidium guavaja) produzida em 

Quixeré nos anos de 2007 a 2016. 
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Figura 22 – Componentes da Pegada Hídrica do mamão (Carica papaya) produzido em 

Limoeiro do Norte nos anos de 2007 a 2016. 

 

Figura 23 – Componentes da Pegada Hídrica do mamão (Carica papaya) produzido em 

Quixeré nos anos de 2007 a 2016. 
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Figura 24 – Componentes da Pegada Hídrica da melancia (Citullus lanatus) produzida em 

Limoeiro do Norte nos anos de 2007 a 2016. 

 

Figura 25 – Componentes da Pegada Hídrica da melancia (Citullus lanatus) produzida em 

Quixeré nos anos de 2007 a 2016. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
H

 d
a
 m

e
la

n
ci

a
 (

m
³ 

to
n

-1
)

Ano

PHazul PHverde PHcinza

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
H

 d
a
 m

e
la

n
ci

a
 (

m
³ 

to
n

-1
)

Ano

PHazul PHverde PHcinza



 

 

76 

 

Figura 26 – Componentes da Pegada Hídrica do melão (Cucumis melo) produzido em 

Limoeiro do Norte nos anos de 2007 a 2016. 

 

 

Figura 27 – Componentes da Pegada Hídrica do melão (Cucumis melo) produzido em 

Quixeré nos anos de 2007 a 2016. 
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ton-1) produzidas em Quixeré, corroboram com os valores obtidos por Mekonnen e Hoekstra 

(2011) (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Pegada hídrica global de acordo com Mekonnen e Hoekstra, 2011. 

Cultura  PH azul PH verde  PH cinza PH total 

Banana 97 660 33 790 

Goiaba 362 1314 124 1800 

 

No entanto, observa-se que há uma inversão nos valores de PH verde global com a 

azul calculada para Limoeiro do Norte e Quixeré, Ceará. Isso se deve ao fato de que em regiões 

de clima seco, caso da região semiárida do Brasil, as chuvas (água verde) se concentram em 

apenas 4 meses do ano, o que torna necessário suprir as demandas hídricas das culturas através 

da irrigação (PH azul). A Figura 28 mostra o balanço de água verde e a demanda hídrica da 

cultura do melão em Quixeré, onde é possível visualizar que a oferta de água da chuva não é 

suficiente para suprir as necessidades da cultura durante o ano. 

 

Figura 28 – Balanço hídrico do melão produzido em Quixeré, Ceará, durante o ano de 2016.  

 
 

Analisando os resultados obtidos, as frutas que apresentaram maior Pegada Hídrica 

foram a goiaba e a banana produzidas em Limoeiro do Norte. A banana foi a cultivar de maior 

área colhida e consumo hídrico total nos dois municípios. Todas as frutas apresentaram 

predominância da PH azul na produção, o que reflete na dependência do agronegócio no uso 
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das águas superficiais e subterrâneas para atender suas demandas hídricas, principalmente no 

período de estiagem. 

A ocorrência da Pegada Hídrica cinza é mais um importante componente dessa 

avaliação, evidenciando a forma injusta e insustentável com que as empresas do agronegócio 

produzem. É importante considerar, também, que se soma à pegada hídrica a ineficiência das 

práticas perdulárias adotadas pela agricultura irrigada, como a perda por condução e 

distribuição nas infraestruturas hidráulicas (BRASIL, 2008), as perdas por evaporação no 

reservatório, a água para a lavagem das frutas e o uso de caixas de papelão e madeira para o 

armazenamento e transporte. 

Analisando o somatório do consumo da água azul e cinza (componentes da PH que 

competem com os usos humanos) nos anos de 2007 a 2011 (Tabela 7) e de 2012 a 2016 (anos 

sequenciais de seca) (Tabela 8), é possível observar que a água utilizada na agricultura durante 

a seca foi 42% maior em Limoeiro do Norte e 38% em Quixeré, quando comparado com os 

cinco anos anteriores. Tal resultado, é produto do aumento da área colhida nestes anos, 

principalmente da banana, ao passo que a ocorrência de chuvas reduziu e com isso a necessidade 

de água na irrigação foi ampliada. 

 

Tabela 7 - Uso consuntivo da água na produção agrícola nos anos de 2007 a 2011. 

Município 
Consumo total de água por produção (hm³) 

Banana  Goiaba Mamão Melancia Melão Total 

Limoeiro do 

Norte 
105,36 3,93 3,25 7,74 6,19 126,47 

Quixeré 51,79 1,16 12,84 9,13 91,35 166,27 

 

Tabela 8 – Uso consuntivo da água na produção agrícola nos anos de 2012 a 2016. 

Município 

Consumo total de água por produção (hm³) 

Banana  Goiaba Mamão Melancia Melão Total 

Limoeiro do 

Norte 
166,99 5,58 1,30 20,24 24,54 218,65 

Quixeré 188,00 4,41 12,67 6,47 57,23 268,78 

 

Considerando o período de cinco anos, a partir do início da seca no Nordeste, em 

2012, os valores da Pegada Hídrica azul e cinza indicaram um consumo de 487,4 hm³ de água, 

uma média de 97,5. Para efeito de comparação, o consumo médio anual de água na fruticultura 
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irrigada em Limoeiro do Norte e Quixeré é similar à capacidade de armazenamento máximo do 

açude Ayres de Sousa que está situado na Bacia do Acaraú em Sobral, Ceará, que comporta um 

volume hídrico de até 104 hm³. Cabe dizer ainda, que a cada ano de seca o agronegócio nesses 

municípios consumiu um volume de água suficiente para abastecer, aproximadamente, 1,1 

milhão de pessoas, considerando a vazão de 250 L dia-1, superior àquela estabelecida pela 

ONU7. 

Adentrando na questão do PIJA, objeto de estudo dessa pesquisa, foram 

consideradas as culturas da banana, da goiaba e do mamão. Essas foram as únicas que 

apresentaram produção em todos os anos considerados. Destacamos a expressiva produção da 

banana com um aumento na área irrigada à medida que a seca se agrava na região. Essa cultivar 

tem sua produção majoritariamente destinada para o mercado externo, por isso a que menos 

sofreu impactos em área plantada. A Tabela 9 indica os valores de Pegada Hídrica para as frutas 

produzidas no PIJA.

                                                 
7 Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para 

atender suas necessidades básicas. No Brasil, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério 

das Cidades, revelou que cada brasileiro consome, em média, 154 litros de água todos os dias.  



 

 

 

80 

Tabela 9 – Pegada Hídrica das frutas produzidas no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi durante cinco anos, 2012 a 2016. 

Cultura Ano 
Área Colhida 

do PIJA (ha) 

Rendimento 

médio (ton ha-1) 

PHazul 

(m³ ton-1) 

PHverde 

(m³ ton-1) 

PHcinza 

(m³ ton-1) 

PHtotal 

(m³ ton-1) 

Consumo 

total (hm³) 

B
a
n

a
n

a
 

2012 1044 23,00 728 43 46 816 18,57 

2013 1840 22,70 664 57 46 767 29,65 

2014 1919 25,90 661 37 41 738 34,86 

2015 1986 21,80 630 69 48 747 29,37 

2016 1919 21,50 694 56 49 799 30,66 

G
o
ia

b
a

 

2012 26 11,00 1278 85 227 1.590 0,43 

2013 14 10,02 1280 162 250 1.692 0,21 

2014 8 10,74 1243 138 233 1.613 0,13 

2015 9 9,69 1260 133 258 1.651 0,13 

2016 5 9,98 1197 141 251 1.589 0,07 

M
a
m

ã
o

 

2012 4 82,50 227 10 28 266 0,08 

2013 6 82,00 176 21 29 226 0,10 

2014 18 77,75 203 20 30 254 0,33 

2015 12 69,69 235 21 34 290 0,22 

2016 12 72,35 213 17 32 263 0,21 
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A densidade populacional dos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, juntos 

corresponde a cerca de 75.700 habitantes (IBGE, 2010). As Pegadas Hídricas azul e cinza das 

frutas do PIJA resultaram em um volume médio anual de 29 hm³, capaz de atender às demandas 

dessas populações por aproximadamente quatro anos, com vazão disponível de 250 L dia-1. Esse 

valor equivale a aproximadamente 3.178 caminhões pipas por dia durante um ano ou 132 

caminhões pipa por hora, com capacidade de armazenamento de 25 m³ de água. É importante 

destacar que as comunidades do Tomé e km 60 são abastecidas com apenas um caminhão pipa 

por semana.  

Dados como estes, evidenciam o manejo inadequado da água durante o período de 

forte estiagem, favorecendo o agronegócio em detrimento do abastecimento humano e da 

produção agrícola familiar. Ressalta-se que a água é estruturante nos modos de vida camponês 

e sua concentração pelos projetos de irrigação ameaçam gravemente as atividades agrícolas 

desenvolvidas por esses grupos, comprometendo a soberania alimentar e a segurança hídrica e, 

fortalecendo as desigualdades ambientais (RIGOTTO, 2011).  

 

6.2 Pegada Hídrica da agricultura familiar 

 

As relações espaço-territoriais das comunidades camponesas e tradicionais 

reestruturam as dinâmicas sociais e da natureza para criar territórios-modelo de modos de vida 

sustentável. A diversidade de usos dos bens ambientais, a participação comunitária e a adoção 

de práticas tradicionais de manejo agrícola representam aspectos fundamentais para o 

enfrentamento de modelos produtivos socialmente excludentes, tal como o agronegócio. Assim, 

essas relações demonstram à sociedade opções de soberanias territorial, hídrica, alimentar, 

étnica e cultural (MEIRELES et al., 2018). 

As comunidades camponesas e tradicionais, encontraram na agroecologia, para 

além de um modo de produção, uma filosofia de vida. Para Rigotto (2011, p.124), a 

agroecologia fundamenta-se na “garantia da segurança alimentar, erradicação da pobreza, 

proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais, a preservação da cultura local e da 

propriedade camponesa, na promoção de processos de autogestão e na participação 

comunitária”. Além disso, os alimentos agroecológicos são produzidos a partir dos preceitos da 

justiça ambiental, na proteção dos bens comuns e do espaço social e de lutas. 

É nesse contexto, que as comunidades da Chapada do Apodi, resistem ao modelo 

produtivo do agronegócio, na busca de garantir a proteção da agrobiodiversidade como 
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estratégia de fortalecimento da soberania e segurança alimentar, assegurando ainda a proteção 

dos modos de vida enraizados no território, da saúde das pessoas e do ambiente (ABRASCO, 

2015). Além disso, esses povos têm na agroecologia o meio para a manutenção familiar e o 

atendimento do mercado local, com a perspectiva de que a produção agrícola sustentável é parte 

da comunidade e caminha junto ao ritmo de transformações da natureza. A Figura 29 mostra a 

variedade dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares nas comunidades da Chapada. 

 

Figura 29 - Variedade de alimentos produzidos pelos camponeses na comunidade do Tomé. 

 
Fonte: Acervo da Cáritas (2017); registrado pela autora. 

 

Com o constante regime de chuvas abaixo da média, as populações do campo 

deixaram de produzir culturas em regime de sequeiro, tais como o milho, o feijão e a mandioca. 

Além disso, a problemática da escassez de água se intensificou mediante a permanência das 

atividades do agronegócio durante a seca, representando situações de injustiça hídrica. 

Diante disso, a produção agrícola como fonte de renda dos agricultores familiares 

foi impactada negativamente. Todavia, a produção nos quintais produtivos, embora em menor 

escala, tem garantido o suprimento familiar e a permanência de práticas sustentáveis na 

produção dos alimentos. Nesses quintais, observamos a riqueza e a diversidade dos cultivos, o 

baixo dano ambiental causado, a ausência de agroquímicos e, sobretudo, uma produção sem 

injustiças. A Figura 30 se refere à pegada hídrica das principais culturas observadas nos quintais 

produtivos durante as visitas. 

Nota-se que, diferente do modelo produtivo do agronegócio, a produção camponesa 

está profundamente vinculada à convivência com o semiárido, apresentando apenas duas 

componentes significativas em termos de consumo de água, a PH azul e a PH verde. Para efeito 

de comparação, a Pegada Hídrica total média da banana produzida no PIJA é de 773 m³ ton-1, 

enquanto a produzida pela agricultura familiar foi de 912 m³ ton-1. No caso do mamão, a PH 

média no PIJA foi de 260 m³ ton-1 e no quintal produtivo de 365 m³ ton-1. Embora os valores 
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da pegada hídrica da agricultura familiar tenham sido superiores, é importante destacar que na 

produção camponesa não é feito o uso de agrotóxicos, que contaminam os alimentos e poluem 

os corpos hídricos, e que a irrigação é realizada, em sua maioria, com água de reuso doméstico. 

Tal fato, minimiza a pressão da produção da agricultura familiar sobre o meio ambiente e os 

usos consuntivos da água. 

 

Figura 30 – Pegada Hídrica azul e verde das principais culturas produzidas pelos agricultores 

familiares nos quintais produtivos. 

 

 

É importante considerar, também, a metodologia adotada para o cálculo da água 

necessária para irrigação da agricultura familiar, pois para fins de balanço de irrigação, foi 

utilizado apenas uma média da demanda hídrica das culturas com relação a evapotranspiração 

média diária (em torno de 5,0 L m-2 dia-1) e apenas realizando a diferença da necessidade diária 

total para um ciclo com a precipitação efetiva (Pef) no mesmo período, o que pode ter 

superestimado o valor da PH azul. Vale destacar ainda, que o manejo de irrigação em cultivos 

consorciados é de difícil mensuração, pois as culturas possuem demandas de água diferentes. 

Analisando os resultados obtidos, a Pegada Hídrica total das culturas produzidas 

em um quintal produtivo, totaliza um consumo anual de 47,68 m³ de água, dos quais 36,6 m³ 

correspondem à irrigação (APÊNDICE C). Considerando quatro pessoas por família (IBGE, 

2010), este volume corresponde ao consumo médio de 9,15 m³ de água por pessoa por ano. 

Avaliando ainda sob a ótica da produção camponesa, Bland et al. (2017)8 calcularam a Pegada 

                                                 
8 Bland et al. (2017) analisaram a quantidade de alimentos que a população rural do município de Santa Quitéria, 

Ceará, precisaria para satisfazer suas necessidades básicas por um ano e calcularam a quantidade de água azul que 
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Hídrica azul dos principais alimentos produzidos convencionalmente por esses povos com base 

nas técnicas agrícolas mais utilizadas na região semiárida brasileira e seus rendimentos (Tabela 

10). 

  

Tabela 10 – Consumo de água para a produção dos alimentos para a população rural de 

Limoeiro do Norte e Quixeré, totalizando 26.908 habitantes, de acordo com as técnicas 

agrícolas investigadas por Bland et al. (2017). 

Alimentos 

Quantidade essencial 

de alimento por pessoa 

no Nordeste (kg ano-1)* 

PHazul 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

por pessoa (m³) 
Consumo Total 

(m³) 

Carne caprina 54 6.100** 329,4 8.863.492 

Feijão 54 4.951 267,35 7.193.961 

Farinha de milho 36 1.855 66,78 1.796.916 

Farinha de 

mandioca 
20 1.514 30,28 814.774 

Total de água 

requerida no ano 
   18.669.143 

*Dantas et al., (1988). 
** Hoekstra (2011). 

Fonte: BLAND et al. (2017). 

 

Considerando a densidade populacional do meio rural, zona mais fortemente 

impactada com a distribuição desigual da água, juntos Limoeiro do Norte e Quixeré totalizam 

cerca de 26.908 habitantes (IBGE, 2010). Assumindo os valores do consumo anual de água no 

quintal produtivo por pessoa e somados às demandas hídricas dos alimentos produzidos com o 

uso das técnicas agrícolas investigadas por Bland et al. (2017), é possível afirmar que a água 

utilizada no PIJA anualmente (29 hm³), atenderia a demanda de alimentos de toda a população 

rural dos municípios do estudo por aproximadamente um ano e meio. Desse modo, infere dizer 

que o volume de água consumido no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi poderia ter tido um 

destino mais sustentável e com maior retorno para as comunidades. 

O estudo de Pereira e Cuellar (2015), realizado em Limoeiro do Norte e Tabuleiro 

do Norte, revelou uma perda entre 70% e 80% na produção do milho, do feijão e da mandioca 

produzidos pela agricultura familiar nos anos de seca, enquanto a produção do Perímetro 

Irrigado Tabuleiro de Russas triplicou. No PIJA, os dados da pegada hídrica revelaram situação 

similar, onde os efeitos da seca resultaram em situações completamente distintas entre os 

                                                 
a agricultura campesina utilizaria para produzir esses alimentos. Além disso, compararam esse dado com o volume 

de água demandado para o funcionamento da mina de urânio e fosfato do município. 
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pequenos agricultores familiares sem acesso à irrigação e a produção do Perímetro Irrigado 

Jaguaribe-Apodi. 

Atualmente os moradores da Chapada do Apodi permanecem na luta contra esse 

modelo produtivo, enfatizando, entre outras questões, o acesso à agua que se tornou 

enormemente desigual, principalmente nos anos de seca. O uso da água foi reduzido para todos 

os setores, porém é o pequeno produtor quem mais vem sofrendo prejuízos. Por isso, na medida 

em que as injustiças crescem no território, mais a contribuição das universidades se faz 

indispensável para evidenciar a apropriação desigual e injusta dos bens naturais promovidas 

pelo agronegócio e assim, reforçar a importância da prática da agricultura familiar camponesa. 

Reforça-se que a agricultura familiar, possui uma capacidade muito maior de 

fornecer alimentos para a população, com melhor qualidade, sem o uso de agrotóxicos e menor 

consumo de água, assim como de empregar pessoas no campo. A agroecologia se constrói 

apoiando e fortalecendo as organizações sociais e de lutas pela afirmação da sua identidade e 

por direitos sociais, principalmente pelo território, na garantia da soberania alimentar e da 

segurança hídrica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As questões apresentadas neste trabalho possibilitam problematizar a dinâmica do 

modelo de desenvolvimento econômico, que tem acentuado os conflitos ambientais e as 

disputas pelo acesso à terra e a água. No campo, comunidades tradicionais e pequenos 

agricultores têm recebido desproporcionalmente os danos e riscos ambientais causados por 

atividades de exploração intensiva da natureza, intrínsecas do processo de desenvolvimento 

capitalista.  

A modernização agrícola no Semiárido, a partir da implantação dos perímetros 

irrigados e utilizando a irrigação como mecanismo de adaptação ao clima, possibilitou a 

produção agrícola durante o ano todo. Todavia, esse modelo produtivo vem sendo voltado para 

projetos privados, ameaçando os modos de produção característicos da região e tendendo à 

exaustão hídrica do território. Na Chapada do Apodi, Ceará, a instalação do PIJA inseriu as 

populações rurais em zonas de conflito ambiental, em função da espoliação dos bens naturais e 

da sua contaminação. 

O agronegócio e a agricultura familiar apresentaram um contraste quanto à 

quantidade e à diversidade de alimentos produzidos, ao volume de água consumido, à qualidade 

dos alimentos e ao destino do produto final. Enquanto o primeiro caracteriza-se pela prática da 

monocultura em larga escala, alto consumo hídrico, uso de venenos e consequente poluição e 

contaminação do ambiente, a agricultura familiar apresentou-se como uma alternativa de 

sustentabilidade para o meio rural. Todavia, o agronegócio segue privilegiado pelos governos 

estadual e federal na distribuição e acesso à água. 

A relação entre a discussão da primeira parte dos resultados, na qual é abordada as 

transformações no contexto social e ambiental impulsionadas pelo agronegócio do ponto de 

vista dos moradores, e a segunda em que o uso da água na agricultura é quantificado, aponta 

para alguns aspectos que evidenciam a injustiça hídrica nas comunidades rurais da Chapada do 

Apodi (CE) indispensáveis ao seu entendimento:  

- Omissão e tratamento desigual do Estado, que não viabiliza as demandas prioritárias dentro 

da atual conjuntura hídrica da região. Este se revela como agente causador da injustiça, por 

meio do financiamento de empreendimentos hidrointensivos, da mercantilização dos bens 

ambientais e da precária fiscalização das atividades licenciadas. Ao passo que é possível 

observar as dificuldades de acesso e uso da água pelas populações do campo, que recebem um 

caminhão pipa por semana para abastecer 105 famílias, outra face também é revelada, a 

COGERH permaneceu transferindo água para as empresas do agronegócio no PIJA, com PH 
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de 29 hm³ no ano, equivalente a 3.178 caminhões pipa de água por dia com armazenamento de 

25 m³. Assim, nota-se que a demanda hídrica do agronegócio na região da Chapada tornou-se 

prioritária em detrimento dos direitos humanos à água. 

- Invisibilização dos modos de vida das comunidades tradicionais, que está profundamente 

vinculada à distribuição desigual da água. As comunidades tradicionais partilham da 

compreensão de que os bens naturais estão inscritos num contexto de solidariedade entre o 

sujeito e o ambiente e, dessa forma, possuem uma organização própria no uso dos bens comuns 

e no desenvolvimento da comunidade. Com o beneficiamento hídrico das grandes empresas, a 

agricultura praticada nas comunidades do Tomé, km 60, Maracajá e Acampamento Zé Maria, 

foi altamente impactada e era a partir dessa atividade que retiravam muitas vezes o sustento da 

família. Nos tempos de seca, as famílias conseguiram manter uma pequena produção nos 

quintais de casa, irrigando, em sua maioria, com a água de reuso doméstico. 

- Exploração intensiva das águas subterrâneas, ocasionando o rebaixamento acentuado no 

nível dos poços rasos dos pequenos agricultores. Além disso, existe enorme irregularidade no 

que concerne ao número de poços perfurados pelas empresas, da real vazão utilizada e da falha 

na fiscalização, acarretando na provável exploração das reservas hídricas acima do volume 

outorgado.   

À luz da justiça ambiental pode-se afirmar que o baixo incentivo do estado para 

promover o modo de produção da agricultura familiar, a apropriação desigual da água e o 

descaso com a situação hídrica para a população do campo se configuram em um processo de 

injustiça hídrica. No caminho de um método que permita visibilizar essa injustiça a partir da 

realidade da Chapada do Apodi (CE), como um caso modelo da espoliação e exportação da 

água, a pegada hídrica apresentou algumas limitações: 

1. Não foi possível comparar os dados da PH azul das frutas, obtidos a partir da 

necessidade total de água na irrigação - lâmina bruta, com o consumo real, em função 

de não conhecer o volume médio de água utilizado pelas empresas na irrigação; 

2. Na Pegada Hídrica cinza, a concentração de fertilizantes aplicada seguiu a orientação 

da EMBRAPA, que pode estar longe da realmente necessária, tendo em vista as práticas 

de produção do agronegócio. Além disso, os dados de consumo de agrotóxicos, 

principal poluente do setor, são invisibilizados para o público, subestimando 

consideravelmente o valor da PH cinza.  

3. No caso da agricultura familiar, não se conhece o rendimento da produção e para isso 

foram utilizados valores médios de rendimento do semiárido, que podem estar distantes 

do real; a complexidade em realizar o balanço de água para culturas consorciadas e de 
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pequena escala dificultou a adoção da mesma metodologia de cálculo da PH que àquela 

utilizada para as empresas; se prevê ainda, que o uso da água azul na produção dos 

quintais pode ser menor que o obtido, uma vez que esses povos reutilizam a água de uso 

doméstico para irrigar suas culturas.   

Apesar dessas limitações, a Pegada Hídrica mostrou ser uma ferramenta robusta na 

quantificação dos usos da água na agricultura, especialmente por contemplar no seu cálculo a 

utilização da água da chuva e o volume necessário para diluição dos poluentes que atingem os 

corpos hídricos. O método apresentou resultados próximos àqueles encontrados por Mekonnen 

e Hoekstra (2011) em outras partes do mundo, mesmo com diferenças climáticas e nas práticas 

culturais, e evidenciou a insustentabilidade do modelo produtivo do agronegócio sob as 

perspectivas ambiental e social.  

A Pegada Hídrica revelou-se, portanto, como possível instrumento de denúncia à 

problemática da injustiça hídrica vivenciada pelos pequenos agricultores familiares na Chapada 

do Apodi (CE). Apesar disso, ressalta-se a necessidade do desenvolvimento de métodos 

específicos de visibilização da injustiça hídrica, que considere as características fundamentais 

da produção da agricultura familiar, tais como a diversidade, rotação de cultivos e pequena 

escala.  

A agricultura familiar, além de colaborar com a fixação do homem no campo e 

apresentar baixo impacto ambiental, preserva as tradições e os saberes populares praticados por 

gerações. A importância desse segmento torna necessária a adoção de políticas públicas 

redistributivas e inclusivas, que tenham como objetivos a equidade de direitos no acesso e uso 

dos bens comuns, a geração de renda e a produção de alimentos agroecológicos pelos povos do 

campo, garantindo uma vida digna para esses grupos que permanecem invisibilizados pelo 

Estado.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Data ____/____/______          

 

Comunidade: __________________________________ 

 

Sobre o entrevistado (a): 

Sexo: M (   )  F (   )       Idade: _____ 

Tempo em que reside na comunidade: __________________________________________ 

Ocupação principal e fonte de renda: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Escolaridade: ______________________________________________________________ 

 

PARTE I – ACESSO À ÁGUA  

 

Como se dava o abastecimento de água na comunidade antes e depois da implantação do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O PIJA promoveu alguma melhoria na qualidade de vida das comunidades? Caso sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você sabe como acontece a distribuição da água para o agronegócio e para os pequenos 

agricultores?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Conhece o Comitê da Bacia do Baixo Jaguaribe? Sabe qual sua função? E comparece às 

reuniões? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nesse momento, como as comunidades estão sendo abastecidas? Existe auxilio governamental? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Utiliza irrigação para produzir? Quanto produzem? Houve perdas na produção em decorrência 

da seca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qual sua opinião sobre a atuação dos órgãos gestores na distribuição de água para a 

comunidade e o perímetro irrigado? A água que é para ser alocada está disponível para a 

população local? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Entrevista realizada por Amanda Gonçalves Moreira
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APÊNDICE B – PEGADA HÍDRICA DAS FRUTAS PRODUZIDAS EM LIMOEIRO DO NORTE E QUIXERÉ, CEARÁ. 

 

Tabela 11 – Banana produzida em Limoeiro do Norte, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 1.230 22,90 627 68 46 740 18,94 

2008 1.260 23,00 521 102 46 668 16,42 

2009 1.360 23,00 474 99 46 619 16,26 

2010 1.900 23,00 602 70 46 718 28,31 

2011 2.000 23,02 507 93 46 645 25,42 

2012 2.050 22,50 744 44 47 834 36,47 

2013 2.100 22,00 685 59 48 791 33,84 

2014 2.100 21,91 781 43 48 873 38,15 

2015 2.100 19,60 701 76 54 831 31,06 

2016 1.720 25,00 597 48 42 687 27,48 
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Tabela 12 – Goiaba produzida em Limoeiro do Norte, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 55 13,00 925 103 115 1.143 0,74 

2008 70 13,00 783 156 115 1.054 0,82 

2009 76 13,00 787 141 115 1.043 0,89 

2010 60 12,00 956 98 125 1.179 0,78 

2011 67 16,00 563 108 94 765 0,70 

2012 70 10,00 1.504 85 150 1.739 1,16 

2013 80 8,50 1.635 124 176 1.936 1,23 

2014 80 8,46 1.580 87 177 1.844 1,19 

2015 80 9,38 1.356 134 160 1.650 1,14 

2016 56 10,00 1.394 104 150 1.648 0,86 
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Tabela 13 – Mamão produzido em Limoeiro do Norte, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 25 78,00 198 18 30 246 0,45 

2008 35 77,00 167 24 31 221 0,53 

2009 45 77,00 167 26 31 224 0,69 

2010 47 76,00 200 18 31 249 0,83 

2011 47 85,00 163 19 28 210 0,76 

2012 10 85,00 205 9 28 242 0,20 

2013 10 84,00 195 14 28 237 0,19 

2014 10 80,00 210 9 29 248 0,19 

2015 16 74,38 224 15 32 271 0,30 

2016 24 80,00 189 11 29 229 0,42 
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Tabela 14 – Melão produzido em Limoeiro do Norte, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 170 25,00 395 48 22 465 1,77 

2008 175 25,00 379 65 22 466 1,76 

2009 180 25,00 348 56 22 426 1,66 

2010 90 25,60 410 32 21 464 0,99 

2011 - - - -  -  - - 

2012 - - - -  -  - - 

2013 - - - -  -   -  - 

2014 800 40,00 295 14 14 323 9,88 

2015 154 38,96 281 26 14 321 1,77 

2016 1137 40,00 270 17 14 300 12,89 
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Tabela 15 – Melancia produzida em Limoeiro do Norte, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 135 30,00 367 43 33 444 1,62 

2008 80 30,00 366 59 33 458 0,96 

2009 100 30,00 321 51 33 406 1,06 

2010 50 30,20 389 31 33 453 0,64 

2011 300 30,00 351 51 33 436 3,46 

2012 310 30,00 456 27 33 515 4,55 

2013 450 35,00 335 28 29 392 5,73 

2014 450 33,33 388 19 30 437 6,27 

2015 80 33,75 360 33 30 422 1,05 

2016 200 38,00 320 20 26 366 2,63 
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Tabela 16 – Banana produzida em Quixeré, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 482 25,00 574 62 42 678 7,42 

2008 500 25,00 479 93 42 615 6,52 

2009 510 25,00 436 91 42 570 6,10 

2010 854 25,00 554 65 42 661 12,73 

2011 1.497 23,93 487 90 44 621 19,03 

2012 3.010 23,50 712 42 45 799 53,54 

2013 3.500 23,40 644 55 45 744 56,40 

2014 2.242 30,00 571 32 35 637 40,73 

2015 1.253 24,00 572 62 44 679 18,53 

2016 1.173 18,00 829 67 58 955 18,74 
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Tabela 17 – Goiaba produzida em Quixeré, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 14 9,79 1.228 137 153 1.519 0,19 

2008 14 9,86 1.033 206 152 1.390 0,16 

2009 14 10,00 1.023 183 150 1.356 0,16 

2010 25 10,00 1.147 118 150 1.415 0,32 

2011 30 15,00 600 115 100 816 0,32 

2012 30 12,00 1.257 86 125 1.469 0,50 

2013 30 11,53 1.210 125 130 1.465 0,46 

2014 128 13,00 976 117 115 1.208 1,82 

2015 60 10,00 1.215 144 150 1.509 0,82 

2016 60 9,95 1.213 148 151 1.512 0,81 

 

 

  



 

 

 

108 

Tabela 18 – Mamão produzido em Quixeré, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 100 80,00 193 17 29 240 1,78 

2008 190 80,00 161 23 29 213 2,89 

2009 198 80,00 161 25 29 216 3,02 

2010 203 70,00 217 19 34 270 3,57 

2011 98 80,00 173 21 29 223 1,59 

2012 75 80,00 218 9 29 257 1,48 

2013 80 80,00 205 15 29 249 1,50 

2014 194 75,50 222 10 31 263 3,71 

2015 158 65,00 257 17 36 310 3,01 

2016 170 64,71 234 13 36 283 2,97 
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Tabela 19 - Melão produzido em Quixeré, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul  

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 3.115 25,00 395 48 22 465 32,50 

2008 3.120 25,00 379 65 22 466 31,32 

2009 1.250 25,00 348 56 22 426 11,55 

2010 480 25,05 419 33 22 474 5,30 

2011 1.100 25,00 366 56 22 444 10,67 

2012 1.350 25,00 498 29 22 549 17,55 

2013 1.360 27,00 407 34 20 461 15,71 

2014 1.150 26,00 454 22 21 497 14,20 

2015 800 35,00 313 29 16 357 9,21 

2016 50 34,96 308 20 16 344 0,57 
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Tabela 20 – Melancia produzida em Quixeré, Ceará. 

Ano 
Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

PH azul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

PH cinza 

(m³ ton-1) 

PH total 

(m³ ton-1) 

Consumo de água 

anual (hm³) 

2007 195 30,00 367 43 33 444 2,34 

2008 200 30,00 366 59 33 458 2,39 

2009 250 31,00 311 50 32 393 2,66 

2010 20 30,40 387 31 33 450 0,26 

2011 128 30,00 351 51 33 436 1,48 

2012 130 30,00 456 27 33 515 1,91 

2013 135 30,00 391 33 33 458 1,72 

2014 100 29,00 446 21 34 502 1,39 

2015 80 30,00 405 37 33 475 1,05 

2016 30 29,60 411 25 34 470 0,40 
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APÊNDICE C – PEGADA HÍDRICA DO QUINTAL PRODUTIVO 

 

Tabela 21 – Pegada Hídrica dos principais cultivos produzidos no quintal produtivo. 

Cultura 
Área 

(m²) 

Rendimento 

(ton ha-1) 

Ciclo 

(dias) 

Ciclos 

(ano) 

Demanda 

(mm ano-1) 

Precip. 

efetiva 

(mm ano-1) 

Irrigação 

(mm/ano) 

PHazul 

(m³ ton-1) 

PH verde 

(m³ ton-1) 

Rendimento 

anual 

(kg m²) 

Consumo 

anual na 

irrigação 

(m³) 

Alface 
1,0 12,5 60 5 1500 324,3 1175,7 154,6 85,4 6,3 0,97 

Coentro 1,0 6,4 50 6 1500 324,3 1175,7 251,6 139,0 3,8 0,97 

Cebolinha 1,0 7,9 60 5 1500 324,3 1175,7 243,1 134,3 3,9 0,97 

Manjericão 1,0 10,0 90 3 1350 324,3 1025,7 252,9 197,1 3,0 0,76 

Pimentão 1,0 35,0 100 3 1500 324,3 1175,7 92,0 50,8 10,5 0,97 

Tomate 1,0 50,0 110 3 1650 324,3 1325,7 79,9 30,1 15,0 1,20 

Jerimum 2,0 28,0 120 2 1200 324,3 875,7 102,8 111,5 11,2 1,15 

Beterraba 1,0 30,0 80 4 1600 324,3 1275,7 93,2 40,1 12,0 1,12 

Banana 2,0 20,0 365 1 1825 324,3 1500,7 750,4 162,2 12,0 3,00 

Mamão 3,0 50,0 365 1 1825 324,3 1500,7 300,1 64,9 15,0 4,50 

Acerola 4,0 15,0 365 1 1825 324,3 1500,7 1000,5 216,2 6,0 6,00 

Goiaba 6,0 15,0 365 1 1825 324,3 1500,7 1000,5 216,2 9,0 9,00 

Limão 2,0 12,5 365 1 1825 324,3 1500,7 714,6 154,4 4,2 6,00 

 


