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As adversidades climáticas do interior do Nordeste brasileiro, notadamente a distribuição das 

precipitações, e as características pedológicas e geológicas, estão na origem das “secas”, 

sendo esta a maior privação da população do semiárido nordestino. Ao longo da história, 

foram implementadas políticas para lidar com este problema, a mais expressiva destas ações 

foi a construção de reservatórios artificiais, denominados localmente como “açudes”. 

Entretanto, os resultados obtidos ficaram aquém das expectativas, pois não houve uma gestão 

eficiente destes corpos hídricos, os problemas persistiram e a vida pouco mudou no 

semiárido. Recentemente, o Governo Federal vêm apoiando novos programas, como o 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), criado por entidades do Movimento Social, que 

pretende beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas no semiárido, por meio de cisternas de 

placas, que possibilita à população local ter acesso à água para cozinhar e beber. O Serviço 

Geológico Brasileiro – CPRM executou, no ano de 2005, o Projeto Cadastro de Fontes de 

Abastecimento por Água Subterrânea, realizado no semiárido nordestino com o objetivo de 

atender as necessidades do Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e 

Municípios - PRODEEM, indicando a existência e o cadastro dos poços tubulares em 

condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar. Este trabalho tem por 

objetivo criar um banco de dados georreferenciado de todas as pequenas obras hídricas 
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(cisternas de placa, cisternas calçadão e poços tubulares) dos municípios de Vista Serrana - 

PB e Malta - PB, para analisar a potencialidade de armazenamento dessas pequenas obras e 

compará-las com os grandes reservatórios que abastecem estes municípios.  A metodologia 

parte da interpretação de imagens de satélites “livres” disponíveis na internet e a utilização de 

softwares GIS livres. Paralelamente é realizada a coleta de dados secundários que serão 

anexados em tabelas de atributos, oriundos da PATAC, da CPRM, de prefeituras e 

organismos estatais dedicados ao abastecimento de água. Este banco é à base de um SIG que 

permite ao poder municipal um conhecimento amplo da capacidade de armazenamento 

hídrico, possibilitando a gestão de políticas públicas locais e permitindo a análise das diversas 

peculiaridades do território municipal, direcionando as ações emergenciais e projetos de longo 

prazo que alcancem e contribuam para a sustentabilidade e segurança hídrica ao nível local. 

 

ABSTRACT: The bad weather in the Northeast of Brazil, especially the distribution of 

precipitation, and soil and geological features, are the cause of "dry", this being the most 

deprived population of the semi-arid northeast. Throughout history, policies were 

implemented to deal with this problem, the most significant of these actions was the 

construction of artificial reservoirs, known locally as "reservoirs". However, the results fell 

short of expectations as there was no effective management of these water bodies, the 

problems persisted and life has changed little in the semiarid region. Recently, the Federal 

Government has supported new programs such as the One Million Cisterns (P1MC), entities 

created by the Social Movement, which aims to benefit about five million people in the 

semiarid through cisterns, which enables the local people have access to water for cooking 

and drinking. The Brazilian Geological Service - MRCP performed, in 2005, the Project 

Master Supply Sources for Groundwater, held in semiarid northeast in order to meet the needs 

of the Program for Energy Development of States and Municipalities - PRODEEM, indicating 

the existence and the registration of wells capable of pumping systems for receiving solar 

energy. This work aims to create a geo-referenced database of all small water works (tanks 

plate, cisterns and wells) in the municipalities of Vista Serrana - PB and Malta - PB, to 

analyze the storage capability of these small works and compare them with the large 

reservoirs that supply these municipalities. The methodology part of the interpretation of 

satellite images "free" available on the internet and free use of GIS software. Is held parallel 

secondary data collection that will be attached to tables of attributes, coming from PATAC, 

CPRM, the municipalities and state agencies dedicated to water supply. This database is the 

basis of a GIS that allows the municipal power a broad knowledge of water storage capacity, 
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enabling the management of local public policies and allowing the analysis of several 

peculiarities of the municipal territory, directing emergency actions and long-term projects 

that achieve and contribute to the sustainability and water security at the local level. 

Palavras chave: diagnóstico hídrico; semiárido, geotecnologias. 

Keywords: water diagnosis; semiarid, geotechnology. 

Eixo 8 - Agrohidronegócio, Conflitos e Alternativas de Gestão da Água 

 

INTRODUÇÃO 

O Nordeste brasileiro, sempre visto como uma região desfavorável quanto à questão 

hídrica vem apresentando programas e projetos para amenizar essa situação. As TSHs 

(Tecnologias Sociais Hídricas), representadas pelas cisternas de placas, cisterna calçadão e 

barragens subterrâneas vêm se destacando nesse contexto. Esses mecanismos possibilitam o 

armazenamento de água numa quantidade razoável para o abastecimento das famílias.  

Recentemente, o Governo Federal vêm apoiando novos programas, como o Programa 

Um Milhão de Cisternas (P1MC), criado por entidades do Movimento Social, que pretende 

beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas no semiárido, por meio de cisternas de placas, 

que possibilita à população local ter acesso à água para cozinhar e beber. O Serviço 

Geológico Brasileiro – CPRM executou, no ano de 2005, o Projeto Cadastro de Fontes de 

Abastecimento por Água Subterrânea, realizado no semiárido nordestino com o objetivo de 

atender as necessidades do Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e 

Municípios - PRODEEM, indicando a existência e o cadastro dos poços tubulares em 

condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar, esta iniciativa amplia a 

atuação da gestão pública promovendo qualidade de vida nas áreas de sua aplicação aliado ao 

desenvolvimento sustentável. 

 O intuito deste trabalho é constatar o diagnóstico hídrico e criar um banco de dados 

georreferenciado de todas as pequenas obras hídricas, ou seja, um SIG. Em seguida iremos 

compará-las com os grandes reservatórios que abastecem esse município.  A necessidade de 

prévio levantamento da capacidade hídrica dos municípios que estão inseridos no semiárido 

brasileiro vem sendo necessário, pois possibilitará ao poder público local um conhecimento 

mais detalhado da realidade de cada município.  
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Atualmente, a utilização de softwares livres vem contribuindo e facilitando a ação dos 

órgãos governamentais, da população ou qualquer outro tipo de instituição com o 

gerenciamento dos recursos hídricos. Desta forma, cria-se uma gestão participativa, onde a 

população atua e colabora com a gestão.  

Essas ferramentas colaboram na elaboração de mapas temáticos os quais são capazes 

de identificar áreas com maior estresse hídrico, quantidade de corpos hídricos naturais e 

artificiais, vegetação, relevo, entre outros, contribuindo assim com a gestão dos recursos 

hídricos, principalmente no período de seca prolongado. Os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) foram definidos como importante ferramenta para a gestão do espaço 

geográfico, pois suas possibilidades são inúmeras, podendo se adequar a diversos tipos de 

problemas. Neste sentido a elaboração do SIG que abrange os municípios Malta e Vista 

Serrana, no Estado da Paraíba, é relevante para uma gestão pública através da análise espacial 

dos recursos hídricos. 

Os Municípios de Malta e Vista Serrana (Figura 1), abordados neste trabalho, estão 

localizados no Alto Sertão Paraibano, ambos situados na microrregião de Sousa, com clima 

Semiárido AW’. O município de Malta possui 5.612 habitantes (IBGE 2010), situado entre as 

coordenadas 6º54’20”  S e 37º31’20”  O. O município de Vista Serrana possui 3.508 

habitantes (IBGE, 2010), situado entre as coordenadas 06º44’18” S e 37º34’00” O. 

 

 

Figura 1 – Localização dos municípios de Malta e Vista Serrana. 
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METODOLOGIA 

Neste trabalho, foi desenvolvido um banco de dados referentes às cisternas (de placa e 

calçadão) e os corpos hídricos (naturais e artificiais) (figuras 2 e 3) existentes nos municípios 

de Malta e Vista Serrana. De início, foram mapeados todos os corpos hídricos e todas as 

cisternas de placa que eram perceptíveis nas imagens do software Google Earth. Em seguida, 

foram convertidos os arquivos dos mapeamentos no Google Earth do formato *kml (Keyhole 

Markup Language) para o formato *shp (Shapefile), no software Global mapper. Logo após 

foram inseridas informações a respeito de volume, capacidade, perímetro e área dos 

reservatórios e, informações sobre data de construção, proprietário, localidade, órgão executor 

e etc. das cisternas de placa, advindas do Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas 

às Comunidades - PATAC. Na última fase da pesquisa foram criados mapas referentes à 

distribuição das cisternas de placa e dos corpos hídricos para cada município.  

 

Figura 2 - Imagem do Google Earth de identificação das cisternas de placas. 
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Figura 3 - Imagem do Google Earth de identificação dos corpos hídricos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Como bases para esta pesquisa foram utilizadas os trabalhos de ARAUJO (2011) e 

VIANNA (2013). Foram utilizados também, como referencial teórico, CALIJURI (2003), 

que trata da questão do Geoprocessamento, e COUTINHO (2010), das TSHs, dentre outras 

produções a cerca da temática abordada, além de trabalhos sobre o Semiárido e a convivência 

com a seca. 

O trabalho monográfico de ARAUJO (2011) intitulado “MAPEAMENTO DAS 

TECNOLOGIAS SOCIAIS HÍDRICAS NOS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRINHO E 

SOLEDADE NO ESTADO DA PARAÍBA”, foi de grande importância para esta pesquisa, 

pois este foi pioneiro no mapeamento das Tecnologias Sociais Hídricas – TSH, através de 

softwares livres, possibilitando a execução desta pesquisa.   

O artigo de VIANNA (Org.) (2013) “CRIAÇÃO DE UM SIG (SGI) PARA O 

DIAGNÓSTICO HÍDRICO MUNICIPAL”, contribuiu ricamente para esta pesquisa, pois a 

metodologia utilizada foi basicamente à mesma e mostra-se que é possível analisar a 

potencialidade hídrica municipal a partir destes mapeamentos.  
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RESULTADOS 

 Segundo os dados analisados, o município de Malta apresenta 41 (quarenta e uma) 

cisternas de placa, e 150 (cento e cinquenta) corpos hídricos, sendo, em sua maioria, 

configurado como artificiais (figura 4). 

 

Figura 4 – Mapa da distribuição das cisternas de placa e dos corpos hídricos no município de Malta – 

PB. 
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Mesmo contendo este número de reservatórios, o município de Malta, em especial o 

perímetro urbano, é abastecido através da Adutora Coremas-Sabugi (figura 5). 

 

Figura 5 - Abastecimento em Malta. Fonte: 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/VerCroqui.aspx?arq=1442 

Somando a capacidade de armazenamento total das cisternas de placa, que quando 

cheias armazena 16.000 litros de água, temos um total, no município de Malta, de 656.000 

litros. Vale ressaltar que as cisternas de placa estão concentradas na zona rural deste 

município. Segundo dados do CENSO 2010, a população rural do município de Malta é de 

708 habitantes, o que representaria deste total hídrico das cisternas, uma média de 926,5 litros 

por habitante.  

Não sabemos os dados totais dos corpos hídricos deste município, pois não foi feito 

campo e, nenhum destes reservatórios é monitorado por órgãos do governo Municipal ou 

Estadual, a qual não foi possível obterem-se dados. 

Com relação ao município de Vista Serrana, foi mapeada 227 cisternas de placa e 84 

corpos hídricos (figura 6), que em sua maioria, são artificiais. 

 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/VerCroqui.aspx?arq=1442


VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA - VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 

1a. JORNADA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS (ISBN 978-85-237-0718-7) 

 

 

Figura 6 - Mapa da distribuição das cisternas de placa e dos corpos hídricos no município de Vista 

Serrana – PB. 

A capacidade total de armazenamento das cisternas de placa de Vista Serrana é de 

3.632.000 litros. A população rural de Vista Serrana é de 1.922 habitantes, representando 

cerca de 55% da população total do município. Assim sendo, teremos um total de 1.889,7 
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litros por pessoa. Com relação aos corpos hídricos, como acontecera no município de Malta, 

não foi possível a aquisição de dados precisos. Nenhum dos corpos hídricos do município são 

monitorados por órgãos do Estado e/ou do município. 

Atualmente, a cidade de Vista Serrana é abastecida por um poço onde é captada a água 

e levada para uma estação elevatória, onde segue para um reservatório elevado que faz o 

abastecimento local (figura 7). 

 

Figura 7 - Abastecimento em Vista Serrana. Fonte: 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/VerCroqui.aspx?arq=1442 

O SIG desenvolvido contém informações relativas ao número da cisterna, localidade 

(comunidade), data da assinatura do convênio e suas respectivas coordenadas (figura 8). Cada 

cisterna tem capacidade de armazenamento de 16.000 litros, com objetivo de abastecer as 

famílias no período de estiagem. Dados por nós levantados em outros municípios na região 

semiárida do mesmo Estado da Paraíba, mostram quem em 5 municípios da zona do Cariri 

Paraibano as cisternas abastecem mais de 50% da população rural e em 19 deles o sistema das 

TSH conseguem atingir ,mais de 20% da população rural. Nos casos de Malta e Vista Serrana, 

as cisternas, em número, de 41 e 227, respectivamente, atingem 28% e 59% da população 

rural destes dois municípios, respectivamente. 

 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/VerCroqui.aspx?arq=1442
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Figura 8 – Ambiente SIG para tratamento dos dados das TSH, com suas respectivas tabelas de 

atributos, e dos corpos hídricos. 

Este cálculo é feito com base nos estudos do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, onde se argumenta que a cisterna supre a necessidade de consumo de uma 

família de cinco pessoas por um período de estiagem de oito meses. 

Com relação aos poços tubulares, em Malta existem 45 poços tubulares (figura 9) e em 

Vista Serrana 10 (figura 10), ambas de domínio público e privado. Estes poços foram 

cadastrados no ano de 2005 pela CPRM, e suas informações podem ser consultadas no 

seguinte endereço eletrônico: 

<http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=36&infoid=317>. 

http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=36&infoid=317
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Figura 9 – Mapa da distribuição dos poços tubulares em Malta. Fonte: CPRM. 

 

Figura 10 - Mapa da distribuição dos poços tubulares em Vista Serrana. Fonte: CPRM. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de um Sistema de Informação Geográfica – SIG para os Recursos 

Hídricos nos municípios de Malta e Vista Serrana é uma importante ferramenta para a 

padronização e disponibilização de informação referente à capacidade hídrica municipal, 

podendo contribuir com o poder municipal em situações de emergência, pois o sistema, ao 

localizar os corpos hídricos e as tecnologias sociais hídricas, notadamente as cisternas de 

placa, pode definir ações emergenciais, tais como as rotas dos caminhões pipas, comuns para 

períodos de estiagem. Apresentar a capacidade de armazenamento hídrico do município 

através do SIG é um fator importante para convivência com o semiárido. A atualização dos 

dados a partir de futuras análises sobre o funcionamento das tecnologias sociais hídricas e 

implantação de novas estruturas, pode possibilitar uma gestão hídrica municipal eficiente e de 

qualidade, minimizando assim os efeitos de estiagens prolongadas. 
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