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RESUMO 

 

 A região do semiárido brasileiro é a mais atingidas pelo fenômeno da seca no 

país e tem grande parte do seu desenvolvimento afetado pela estiagem. Esse 

fenômeno ocorre há muitos anos e causa muitos transtornos para essa população. O 

Governo Federal criou alguns órgãos para tentar diminuir os efeitos causados pela 

falta de chuva e depois buscou medidas de convivência da população com esta 

situação que não tem previsão para terminar. Dentre essas medidas de convivência 

está a Operação Carro-Pipa, que distribui água potável para aplacar a sede dos 

habitantes do semiárido e é coordenada pelo Exército Brasileiro, por meio do 

Comando Militar do Nordeste. 

 Por meio da Operação Carro-Pipa, o Exército Brasileiro consegue uma 

capilaridade muito grande em diversas regiões do interior do país, lugares onde o 

poder público ainda não se faz presente. Dessa forma, a Força Terrestre tem uma 

nova frente para a obtenção e análise de novas informações, podendo, de alguma 

forma, utilizá-la como ferramenta para as ações de inteligência, seja na segurança 

integrada, seja em apoio aos órgãos de segurança pública na região. 

 

Palavras chave: semiárido, seca, Operação Carro-Pipa, inteligência. 
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ABSTRACT 

 

 The Brazilian semi-arid region is most affected by the drought phenomenon in the 

country and has much of its development affected by drought. This phenomenon occurs many 

years ago and causes many disorders for this population. The Federal Government has set up 

some agencies to try to reduce the effects caused by the lack of rain and then sought measures 

of coexistence of the population with this situation that has no forecast to finish. Among these 

measures of coexistence is Operation Carro-Pipa, which distributes drinking water to appease 

the thirst of the inhabitants of the semi-arid and is coordinated by the Brazilian Army, through 

the Military Command of the Northeast.  

 Through the Car-Pipa Operation, the Brazilian Army achieves a very large capillarity in 

several regions of the interior of the country, places where public power is not yet present. In 

this way, the Land Force has a new front to obtain and analyze new information, and may in 

some way use it as a tool for intelligence actions, be it in integrated security, or in support of 

public security agencie or in support of public security agencies in region. 

 

Keywords: semi-arid, Operation Carro-Pipa, drought, inteligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 SUMÁRIO 

 

1    INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 09  

1.1    PROBLEMA--------------------------------------------------------------------------- 11  

1.2    OBJETIVOS--------------------------------------------------------------------------- 11  

1.2.1   OBJETIVO GERAL------------------------------------------------------------------ 11  

1.2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS------------------------------------------------------ 11 

1.3   JUSTIFICATIVA DA PESQUISA------------------------------------------------- 12 

1.3    DELIMITAÇÃO DO ESTUDO----------------------------------------------------- 12  

1.4    RELEVÂNCIA DO ESTUDO------------------------------------------------------ 13  

2    REFERENCIAL TEÓRICO---------------------------------------------------------14  

2.1    O SEMIÁRIDO BRASILEIRO----------------------------------------------------- 14  

2.2    OPERAÇÃO CARRO PIPA------------------------------------------------------- 18  

3    METODOLOGIA--------------------------------------------------------------------- 23  

3.1    DELIMITAÇÃO DA PESQUISA-------------------------------------------------- 23  

3.2    CONCEPÇÃO METODOLÓGICA----------------------------------------------- 24  

4    ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO SEMIÁRIDO------------------------------ 26  

4.1    GEOLOGIA---------------------------------------------------------------------------- 26  

4.1.1   BACIAS SEDIMENTARES-------------------------------------------------------- 26  

4.1.2    TERRENOS CRISTALINOS------------------------------------------------------ 27  

4.2    HIDROGRAFIA----------------------------------------------------------------------- 28  

4.2.1   BACIA HIDROGRÁFICA PARNAÍBA------------------------------------------- 29  

4.2.2   BACIA HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO NORDESTE ORIENTAL-------- 29  

4.2.3   BACIA HIDROGRÁFICA SÃO FRANCISCO ---------------------------------30  

4.2.4   BACIA HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO LESTE ------------------------------ 31  

4.3    PLUVIOSIDADE---------------------------------------------------------------------- 31  

5     A SECA---------------------------------------------------------------------------------34  

5.1    HISTÓRICO DA SECA--------------------------------------------------------------35  

5.2    POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À SECA-----------------------------39   

5.2.1   EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO POLÍTICO EM RELAÇÃO À SECA--39 

5.2.2   MEDIDAS DE COMBATE, EMERGENCIAIS E DE CONVIVÊNCIA  

COM A SECA----------------------------------------------------------------------------------------44   

5.2.2.1  TRANSPORTE DE ÁGUA POR MEIO DE CARROS PIPA----------------46   



8 

 

 

 

6    DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA----------------------48 

6.1    AÇÕES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA OPERAÇÃO 

CARRO PIPA-------------------------------------------------------------------------------------------48 

6.2         REGULAMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA------------------------50 

6.3       EVOLUÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA-------------------------------------52 

7       CONCLUSÃO----------------------------------------------------------------------------61 

8      CRONOGRAMA-------------------------------------------------------------------------68 

   REFERÊNCIAS--------------------------------------------------------------------------69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

          O programa emergencial de distribuição de água potável para consumo 

humano, denominado Operação Carro-Pipa (OCP), envolve diversos órgãos nas 

esferas Federal, Estadual e Municipal e beneficia milhares de pessoas atingidas pela 

escassez de chuvas, característica deste tipo de clima. Os destacados índices de 

credibilidade da Força Terrestre, bem como a sua capacidade de planejamento, 

organização e controle, fez com que o Exército Brasileiro (EB) fosse escolhido no 

âmbito do Ministério da Defesa (MD) para realizar esta missão. 

 Esta Operação acontece desde 1998 e se estende até os dias atuais, 

envolvendo diversas Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro para atuar na 

maioria dos Estados do Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), que pertencem ao Comando Militar do 

Nordeste (CMNE), além da porção norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

O clima tropical semiárido é caracterizado pelo baixo índice pluviométrico, com 

volume de chuvas abaixo de 800 mm por ano, causando como consequência a aridez 

do solo e um grande déficit hídrico na região. De acordo com a XXII Reunião do 

Conselho Deliberativo da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), realizada em novembro do ano de 2017, mais 73 municípios foram 

incluídos na região do semiárido brasileiro, totalizando 1262 cidades com este clima 

no País.  

Para minimizar os efeitos causados pela falta de chuvas e levar dignidade à 

população daquela região, o Ministério da Integração Nacional (MI) em conjunto com 

o Ministério da Defesa criaram o referido programa de distribuição emergencial de 

água potável, denominado Operação Pipa e, posteriormente, mudou seu nome 

Operação Carro-Pipa. Sua missão é planejar, distribuir e fiscalizar essa distribuição 

de água potável por meio de carros-pipa, para o consumo humano, aos municípios 

em situação de emergência ou de calamidade pública gerados pela falta de água. 

O Ministério da Defesa, como braço operacional deste programa emergencial 

de distribuição de água potável, incumbiu ao Exército Brasileiro, por meio do Comando 

de Operações Terrestres (COTer), a gerência da Operação Carro Pipa que, por sua 

vez, designou o Comando Militar do Nordeste (CMNE) – região mais afetada peloclim  

a semiárido no Brasil – para coordenar as ações de contratação, fiscalização e 
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pagamento de profissionais para a execução da entrega de água potável por meio de 

carros-pipa. 

Cabe ao Exército, também a busca por mananciais para a captação da água que 

será distribuída, o tratamento dessa água por meio de aplicação de produtos químicos 

e contratação de empresas para verificação dos índices de potabilidade da água a ser 

distribuída pela população. 

Aos municípios, por sua vez, cabe o cadastramento no programa, após a 

decretação do estado de emergência ou de calamidade pública, que será apreciado 

pela gerência da Operação Carro-Pipa e, caso seja aprovada sua inclusão no 

programa, será repassado para alguma das Organizações Militares que atuam na 

região para o atendimento das suas necessidades. 

Durante a execução da distribuição de água por meio dos carros-pipa, cada 

Organização Militar fica responsável por uma quantidade de municípios, dando 

preferência àqueles que se encontram no seu Setor de Proteção Integrada (SEPI), 

quando possível. Além disso cada carro-pipa é monitorado por meio de equipamentos 

de georreferenciamento que permitem a verificação sua localização e seu trajeto em 

tempo real. 

A apuração de denúncias ou reclamações atinentes à Operação Carro-Pipa é de 

responsabilidade da Seção de Inteligência do Comando Militar do Nordeste, que conta 

com a colaboração das Seções de Inteligência das diversas Organizações Militares 

executantes da distribuição de água nos diversos municípios. 

O grande número de municípios atendidos pela Operação (mais de 800) permite 

uma maior capilarização da presença do Exército Brasileiro em quase a totalidade da 

sua área de responsabilidade, levando a Força Terrestre a localidades onde, antes da 

criação deste programa, não se tinha uma presença efetiva. 

Com o aumento da presença da Força Terrestre em vários municípios por meio da 

Operação Carro-Pipa, os órgãos de inteligência do Comando Militar do Nordeste e 

das suas Organizações Militares subordinadas podem exercer uma maior fiscalização 

na sua Área de Proteção Integrada e nos seus Setores de Proteção Integrada, 

respectivamente, servindo como ferramenta de inteligência no levantamento de 

dados. 

Vale notar que todos os municípios envolvidos na Operação Carro-Pipa pertencem 

ao Setor de Proteção Integrada de alguma Organização Militar e que possuem suas 
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características, peculiaridades e seus problemas, que podem influenciar na atuação 

do Exército Brasileiro naquela região, como é o caso do chamado “Polígono da 

Maconha”, localizado na região do sertão de Pernambuco e da Bahia. 

Neste contexto, o presente trabalho pretende apresentar a Operação Carro-Pipa, 

com todas as suas missões no apoio às comunidades atingidas pelo severo clima 

semiárido e a sua possibilidade de emprego para o Exército Brasileiro como 

ferramenta de apoio ao trabalho da Inteligência para atingimento dos objetivos 

previstos pela Força Terrestre. 

  

1.1 O PROBLEMA 

 

 A fim de verificar as capacidades do Exército Brasileiro no apoio às comunidades 

carentes, diante do desafio imposto pelas condições climáticas do semiárido no país, 

foi formulado o seguinte problema: de que forma evoluiu a Operação Carro-Pipa, em 

apoio à população do Semiárido do país e como esta Operação pode ser utilizada 

como ferramenta de Inteligência? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Essa seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos. O primeiro é o 

resultado a alcançar e, normalmente, corresponde ao problema redigido na forma 

afirmativa. Já os objetivos específicos são metas a serem atingidas, para se chegar 

ao objetivo geral. 

 

  1.2.1 Objetivo Geral 

 Apresentar a evolução da atuação do Exército Brasileiro na Operação Carro-

Pipa, em apoio à população do Nordeste Brasileiro e sua possibilidade de emprego 

como ferramenta de Inteligência. 

 

  1.2.2 Objetivos Específicos 

 a. Caracterizar o clima semiárido no Brasil 

 b.  Apresentar a Operação Carro-Pipa; e 
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 c. Verificar a possibilidade de emprego da Operação Carro-Pipa como 

ferramenta de Inteligência para o Exército Brasileiro nos seus Setores de Proteção 

Integrada (SEPI). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 A justificativa da referida pesquisa encontra amparo na importância que se tem 

dado à Operação Carro-Pipa nos últimos anos, em cumprimento às diretrizes do 

Comandante do Exército que estabelece como missão principal do EB: Contribuir para 

a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 

salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento 

nacional e o bem-estar social (grifo nosso). 

 Desde a concepção deste programa, o Ministério da Integração Nacional e o 

Ministério da Defesa vêm destinando grande quantidade de recursos para viabilizar a 

sua execução, o que demonstra a prioridade que está sendo dada a esta missão 

delegada ao Exército Brasileiro em apoio às comunidades atingidas pelo implacável 

clima semiárido. 

 Além disso, o aumento da presença da Força Terrestre em áreas onde antes 

não atuava efetivamente busca atender às diretrizes previstas na Política Nacional de 

Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de Defesa (END), bem como cumprir o Plano 

Estratégico do Exército 2016/2019. 

 Aliado a isso está a importância de se desenvolver o Sistema de Inteligência do 

Exército (SIEx), empregando-o em conjunto com esta missão de levar dignidade à 

população que carece de um meio básico para a sobrevivência: a água. 

 Os fatos supracitados em consonância com o índice de credibilidade conferido à 

Força Terrestre nos últimos tempos trazem, por si só, uma justificativa coerente para 

a pesquisa que será doravante realizada. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A delimitação da pesquisa estará focada nas capacidades de emprego do 

Exército Brasileiro em apoio às comunidades carentes do semiárido brasileiro, bem 

como seu emprego na Proteção Integrada dessas áreas. Dentre as diversas 

capacidades da Força Terrestre e das necessidades existentes na macrorregião 

supracitada, o estudo se limitará apenas nas que envolvem a região atingida pelo 

clima semiárido (Polígono das Secas) e beneficiada pela Operação Carro-Pipa. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

        O Exército Brasileiro está em processo de transformação e vem aumentando sua 

atuação em apoio às comunidades carentes em todo o País. Esse trabalho contribuirá 

para o levantamento da atual situação do EB, no que tange às suas capacidades no 

emprego da “Mão Amiga” no semiárido brasileiro, frente às principais necessidades 

existentes, apresentando os resultados alcançados até 2017 pela Operação Carro-

Pipa. 

 Além disso, em segundo plano, esse trabalho contribuirá para uma análise 

superficial do emprego do Exército Brasileiro em atividades subsidiárias para atingir o 

previsto na Estratégia Nacional de Defesa (END, 2008), no que diz respeito à 

presença da Força Terrestre em áreas não contempladas, antes da Operação Carro-

Pipa.  

Assim, a relevância dessa pesquisa trata da constatação de adequabilidade do 

emprego dual da Operação Carro-Pipa como atividade subsidiária conjugada com o 

emprego como ferramenta de Inteligência para o Exército Brasileiro na Proteção 

Integrada das áreas atendidas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para que a pesquisa tenha suporte apropriado, adotaremos como referencial 

teórico os diversos conceitos atinentes ao emprego do Exército Brasileiro em apoio à 

comunidades carentes, particularmente no que diz respeito à sua atuação na 

Operação Carro-Pipa, trazendo as definições do macro para o micro, neste caso, a 

caracterização do espaço geográfico e a Operação Carro-Pipa propriamente dita, 

abordando sua possibilidade de emprego como ferramenta de Inteligência na sua 

Proteção Integrada de área. 

 

   2.1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

   2.1.1 Caracterização 

 

 Segundo o sítio do Ministério da Integração Nacional, o semiárido brasileiro é 

uma região caracterizada pelo clima seco, com poucas chuvas e elevada 

evapotranspiração. Cerca de 26,62 milhões de brasileiros(as) vivem na região, 

segundo informação divulgada pelo Ministério da Integração Nacional por meio da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), sendo 

aproximadamente 61,97% na área urbana e cerca de 38,03% no espaço rural (IBGE, 

2010),  vivendo em 1.262 municípios de nove estados da Federação. 

 A primeira delimitação do Semiárido feita no Brasil ocorreu em 1989, pela Lei 

7.827, de 27 de setembro de 1989. Este documento determinou que a região atingida 

pelo clima semiárido seria inserida na área de atuação da SUDENE,  com índice de 

precipitação média anual inferior a 800mm e teve sua primeira atualização por meio 

da Portaria nº 1.181, dessa autarquia, em 1995. 

 A Portaria Interministerial nº 6, de 29 de março de 2005, constituiu um Grupo 

de Trabalho Interministerial (GTI) para realizar uma nova delimitação para o semiárido 

brasileiro seguindo os seguintes critérios: precipitação pluviométrica anual média 

inferior a 800mm, índice de aridez de até 0,5, considerando o período de 1961 a 1990 

e risco de seca maior que 60%. Nesta ocasião, o GTI deliberou que estes critérios 

seriam aplicados a todos os municípios que pertenciam à área de atuação da 

SUDENE, resultando em 1.135 municípios, distribuídos da seguinte forma: Alagoas 
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(38), Bahia (266), Ceará (150), Minas Gerais (85), Paraíba (170), Pernambuco (122), 

Piauí (128), Rio Grande do Norte (147) e Sergipe (29). 

 De acordo com o relatório do GTI, essa delimitação deveria ser revista a cada 

dez anos, tendo em vista a possibilidade de mudanças climáticas que levassem à 

alteração no número de municípios nas condições supracitadas. Nesse contexto, em 

27 de maio de 2014 um novo GTI foi criado pelo Ministério da Integração Nacional, a 

fim de revisar os critérios, a contiguidade e definir a ratificação ou retificação do 

número de municípios que fariam parte do semiárido. 

 O GTI de 2014 decidiu manter os critérios estabelecidos pelo GTI de 2005, bem 

como a questão da contiguidade dos municípios, atualizando somente os dados para 

o período de 1981 a 2010, resultando num acréscimo de 54 municípios, totalizando 

1.189. 

A competência para fixar critérios técnicos e científicos para delimitação do 

Semiárido foi dada ao Conselho Deliberativo (CONDEL) da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste pela Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007. 

A primeira vez que a SUDENE fez uso dessa competência foi em 27 de julho de 2017 

quando, por meio da Resolução 107/2017, aprovou a nova redelimitação que incluiu 

os 54 municípios no semiárido, sendo 36 do Piauí, 15 do Ceará e 03 da Bahia. Nessa 

ocasião, os Estados do Maranhão, da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e 

da Bahia apresentaram recursos solicitando a inclusão de mais municípios ao 

semiárido e, consequentemente fossem contemplados pelos programas sociais 

desenvolvidos pela SUDENE. 

Após realização de nova avaliação e recálculo dos critérios, o GTI 2014 sugeriu 

a inclusão de mais 49 municípios à delimitação do semiárido. A SUDENE, por sua 

vez, após analisar os relatórios, sugeriu à CONDEL o acréscimo de mais 24 

municípios, alegando a variabilidade de critérios para 22 deles e por contiguidade para 

os outros dois. Finalmente, a CONDEL, acatando as sugestões do GTI 2014 e da 

SUDENE, definiu o novo Semiárido com 1.262 municípios, chegando à sua 

configuração atual: Alagoas (38), Bahia (278), Ceará (175), Minas Gerais (91), 

Paraíba (194), Pernambuco (123), Piauí (185), Rio Grande do Norte (147), Sergipe 

(29) e Maranhão (2). 
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Quadro 1 -  Acréscimo do quantitativo de municípios aptos a integrar o semiárido da área de atuação 

da SUDENE 

 

 

 

 

Estado 

Qtde de 

Municípios 

aprovados pela 

Resolução 

CONDEL nº 

107/2017  

(a) 

Qtde. de 

Municípios 

acrescidos ao 

Anexo “A” da 

Resolução 

CONDEL nº 

107/2017 após 

recursos 

interpostos (b) 

Qtde. de 

Municípios 

acrescidos ao 

Anexo “A” da 

Resolução 

CONDEL nº 

107/2017 segundo 

contiguidade (c ) 

 

 

 

 

TOTAL (a+b+c) 

Maranhão - 2 - 2 

Piauí 164 21 - 185 

Ceará 165 5 5 175 

Rio Grande do Norte 147 - - 147 

Paraíba 170 6 18 194 

Pernambuco 122 1 - 123 

Alagoas 38 - - 38 

Sergipe 29 - - 29 

Bahia 269 8 1 278 

Minas Gerais 85 6 - 91 

TOTAL 1.189 49 24 1.262 

Fonte: Resolução nº 115/2017. 

 

As principais características do clima semiárido são: baixa umidade, altas 

temperaturas, baixo índice pluviométrico (abaixo de 800mm), chuvas irregulares e 

escassas, baixa amplitude térmica (variação de temperatura)  e solo pobre em 

nutrientes. Segundo Roberto Marinho Alves da Silva: “as regiões semiáridas são 

caracterizadas, de modo geral, pela aridez do clima, pela deficiência hídrica com 

imprevisibilidade das precipitações pluviométricas e pela presença de solos pobres 

em matéria orgânica. O prolongado período seco anual eleva a temperatura local, 

caracterizando a aridez sazonal. Conforme essa definição, o grau de aridez de uma 

região depende da quantidade de água advinda da chuva (precipitação) e da 

temperatura que influencia a perda de água por meio da evapotranspiração potencial.” 

 



17 

 

 

 

Quase toda a região se localiza em latitude baixa, entre 5 e 10° S, próximas do 

Equador,  o que proporciona temperaturas com mínimas superiores a 15° C e  

máximas podendo chegar a 40° C. Segundo NIMER (1979), as temperaturas médias 

anuais são sempre superiores aos 24°C, ultrapassando 26°C na depressão 

sanfranciscana e no vale do rio Piranhas, com altitudes abaixo dos 200 e 300 metros. 

A pouca variação de médias mensais e anuais lhe dá amplitudes térmicas de 3 a 5° 

C, menores que nas demais regiões intertropicais. Essa região possui forte insolação 

e o Sol atinge o zênite duas vezes ao ano, fatores que já justificariam a baixa amplitude 

térmica. 

Com relação ao índice pluviométrico, observa-se que diversas localidades na 

Região do Semiárido brasileiro apresentam precipitações médias anuais entre 280 a 

800 mm. Na maior parte da região as precipitações médias anuais não chegam a 

ultrapassar os 800 mm, podendo exceder esse total nos chamados brejos e serras 

úmidas. O período de chuvas é variável, dependendo das condições da dinâmica 

atmosférica, como fluxos das massas de ar durante o ano, do relevo e da exposição 

aos ventos, etc. Na maior parte do semiárido nordestino predomina o período chuvoso 

de 3 ou 4  meses, segundo SÉRGIO (2011). 

Normalmente o balanço hídrico dessa região apresenta deficiência hídrica, pois 

o potencial de evapotranspiração é superior ao das precipitações. Devido a isso as 

vegetações adaptaram-se ao longo de milhares de anos a essa variação das 

condições ambientais, permanecendo vivas, mas como se estivessem ‘mortas’, em 

um período de latência, esperando para florir e se mostrarem frondosas na época das 

chuvas. 

No semiárido o bioma predominante é a caatinga, o único bioma 

exclusivamente brasileiro que foi reconhecido como uma das 37 grandes regiões 

naturais do planeta, ao lado da Amazônia e do pantanal. Com 45% de sua área 

desmatada, é o terceiro bioma mais degradado do país, depois da Mata Atlântica e do 

cerrado. A caatinga tem uma importância fundamental para a biodiversidade do 

planeta pois 1/3 de suas plantas e 15% de seus animais são espécies exclusivas, que 

não existem em nenhuma outra parte do mundo. 

Segundo o site da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), a caatinga 

originalmente abrangia uma área de aproximadamente 1 milhão de km². Atualmente, 
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sua área remanescente é de 734.478 km2, sendo que menos de 1% está sob proteção 

de Unidades de Conservação. O desmatamento para retirada de lenha é uma das 

principais atividades que contribuem para a desertificação, a seca e a perda da 

biodiversidade brasileira. 

Para SÉRGIO (2011), “conhecimento e informação sobre as espécies da 

caatinga não é alvo de políticas públicas agressivas de ciência e tecnologia, e pouco 

se conhece sobre as propriedades dessas espécies”  – o que é uma falta de 

valorização do que a natureza primou em evoluir. Grandes extensões de caatinga são 

destruídas para usar como lenha, o que gera perdas nas condições ecológicas locais 

e também a de valor do recurso do ponto de vista da sua evolução e de uso para a 

humanidade. 

A população que convive com esse tipo de clima sofre com problemas sociais 

e econômicos, gerados pela falta de água e escassez de chuva, dificuldade de 

desenvolver a agricultura, o que leva à pobreza e más condições de vida. No Brasil, o 

êxodo rural tem aumentado, uma vez que as pessoas que ali residem, fogem das 

mazelas causadas pela seca. 

Um dos maiores problemas ambientais que afeta essa região é a 

desertificação, processo pelo qual ocorre a intensificação da formação de desertos, 

gerado pelas mudanças climáticas (aquecimento global, efeito estufa etc) e a seca 

extrema. 

Além disso, a salinização do solo, gerada pelo desmatamento, manejo indevido 

do solo e a prática de uma agricultura inadequada, tem sido outro grande problema 

ambiental presente na região do semiárido. 

Atualmente, a associação do “espaço sertão semiárido” com a fome e a 

pobreza ainda é comum. A Região Nordeste, que abrange a maior parte do clima 

semiárido, foi apontada pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) do 

IBGE como a região mais afetada pela fome no Brasil. 

Diante deste quadro e da caracterização do ambiente semiárido, cresce a 

importância da atuação do Estado em busca de minimizar os malefícios causados por 

esse clima severo e hostil. Algumas políticas públicas foram criadas com o intuito de 

melhorar a irrigação nas áreas agricultáveis e, dessa forma, melhorar as condições 

da economia na região. 
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Um grande problema que afeta a vida da população dessa grande região está 

no abastecimento de água potável para consumo humano, uma condição básica de 

sobrevivência e de dignidade para qualquer ser humano. Nesse contexto, foi criado a 

Operação Carro Pipa, uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional, em parceria 

com o Ministério da Defesa. 

 

  2.2 A OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

 

A Operação Carro-Pipa é a denominação dada ao programa criado pelo 

Governo Federal por meio de parceria entre o Ministério da Integração Nacional e o 

Ministério da Defesa e que tem como nome oficial Programa Emergencial de 

Distribuição de Água. Seu objetivo principal é levar água potável para consumo 

humano nas áreas atingidas pela seca e estiagem na região do semiárido nordestino, 

norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. 

A Operação Carro-Pipa é regida, atualmente, pela Portaria Interministerial nº 1, 

de 25 de julho de 2012, do Ministério da Integração Nacional, que a define, no seu 

Artigo 1º, da seguinte forma: 

 

“Art. 1º - Fica estabelecida mútua cooperação técnica e financeira 

entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para a realização de 

ações complementares de apoio às atividades de distribuição emergencial de 

água potável, prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e 

seca na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, sendo denominada Operação Carro-Pipa.” 

 

Em que pese a legislação supracitada ter sido publicada no ano de 2012, a 

Operação Carro- Pipa já acontece desde 1998, quando foi delegada pelo Ministério 

da Defesa à Força Terrestre, mediante convênio formalizado entre SUDENE e o 

Exército Brasileiro, sob supervisão do COTer e por intermédio do Comando Militar do 

Nordeste (CMNE). A sua execução, impõe ao EB responsabilidade por planejar, 

coordenar, controlar e fiscalizar a busca, o transporte, a desinfecção e a distribuição 

de água potável por intermédio da contratação de pipeiros. 

Na sua estrutura, a Operação Carro-Pipa conta com a atuação de órgãos das 

esferas três esferas de poder, a saber: Ministério da Integração Nacional, Ministério 
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da Defesa, Governos Estaduais e Prefeituras Municipais, como órgãos de direção; 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), Comando do Exército, Órgãos 

Estaduais de Defesa Civil e Órgãos Municipais de Defesa Civil. 

Dentre as diversas atribuições previstas na Portaria Interministerial nº 1, cabe 

ao Ministério da Integração Nacional:  

 

“I - estabelecer diretrizes gerais para o funcionamento da Operação;  

II - avaliar e aprovar o Plano de Trabalho e o Termo de Referência 

apresentados pelo Comando do Exército, efetuando, por meio de Termo de 

Cooperação, a transferência ao Comando do Exército dos recursos 

financeiros previstos para a execução desta Portaria Interministerial, na forma 

estabelecida no cronograma de desembolso;  

III - indicar ao Comando do Exército os Municípios em condições de 

ser incluídos na OCP;  

IV - informar aos Governos Estaduais os Municípios que deverão ter 

sua necessidade de água potável atendida por estas Unidades da Federação, 

devido à limitação da capacidade operacional do Comando do Exército;  

V - suspender e excluir Municípios da Operação, informando ao 

Comando do Exército, para as providências decorrentes;” 

 

 Segundo a mesma Portaria Interministerial, cabe Ministério da Defesa, por 

intermédio do Comando do Exército, dentre outras atribuições: realizar o planejamento 

para a distribuição emergencial de água potável aos municípios indicados pela 

SEDEC; prestar contas à SEDEC dos recursos utilizados; operar e manter atualizado 

o programa de Gestão e Controle de Distribuição de Água (GCDA), permitindo o 

acesso de qualquer órgão, via rede mundial de computadores (Internet), para fins de 

acompanhamento e emissão de relatórios gerenciais em tempo real; realizar vistoria 

e fiscalização das condições dos carros- pipa contratados, da quantidade de água 

distribuída, das distâncias percorridas e da execução dos Planos de Trabalho dos 

pipeiros; contratar pipeiros e outros serviços terceirizados de mão de obra, 

necessários para a Operação, com recursos descentralizados pela SEDEC; apurar 

denúncias de irregularidades; monitorar e fiscalizar o rastreamento dos carros-pipa 

por meio de GPS e enviar os dados ao Ministério da Integração, conforme 

especificações definidas pela SEDEC. 
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 Para ser incluído na Operação Carro-Pipa, o município deverá enviar sua 

solicitação diretamente à Secretaria Nacional de Defesa Civil, por intermédio do Órgão 

Municipal de Defesa Civil ou pela própria Prefeitura Municipal (caso não haja órgão 

de defesa civil). Para que seja incluído, o município deverá comprovar situação de 

emergência ou calamidade pública e enviar a documentação comprobatória à 

Secretaria Nacional de Defesa Civil, juntamente com outros documentos. 

 Segundo o site do Ministério de Integração Nacional, situação de emergência 

é uma “situação anormal, decretada em razão de desastre, que embora não 

excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do estado atingido, 

requer auxílio complementar do estado ou da União para as ações de socorro e de 

recuperação”. Esse conceito difere da Calamidade Pública pelo grau de gravidade, 

sendo esta última uma “situação anormal, decretada em razão de desastre, que em 

razão da magnitude dos danos, requer auxílio direto e imediato do estado ou da União 

para as ações de socorro e de recuperação”. A situação de emergência, devidamente 

comprovada e atestada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil é suficiente para que 

um município solicite sua inclusão na Operação Carro-Pipa. 

 Será suspenso temporariamente da Operação Carro-Pipa o Município que 

deixar de apresentar a documentação solicitada ou quando o órgão municipal de 

defesa civil não for cadastrado na SEDEC tempestivamente. Também podem solicitar 

a suspensão temporária de um município os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal, 

órgão municipal ou estadual de defesa civil e o Comando de Operações Terrestres. 

 Sobre a exclusão de municípios da Operação Carro-Pipa, esta ocorre quando: 

há falta de apresentação da documentação no prazo determinado; quando expirar o 

prazo de vigência do decreto que declarou a situação de emergência ou o estado de 

calamidade pública; quando for solicitado por órgão competente; quando for 

comprovada a prática de irregularidades; e quando a SEDEC julgar que as condições 

climáticas e meteorológicas não justificam a continuidade da distribuição de água. 

 Vale salientar que a SEDEC poderá suspender ou excluir municípios quando 

julgar conveniente, mesmo que não seja solicitado por outros órgãos. Igualmente à 

suspensão, a exclusão também poderá ser sugerida à SEDEC pela Prefeitura 

Municipal, órgão municipal e estadual de defesa civil ou pelo COTer. 

 Sobre a fiscalização a Portaria Ministerial Nr 1 prescreve que: 
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“Art. 18 - A SEDEC, o Comando do Exército, os órgãos estaduais de defesa 

civil e os órgãos municipais de defesa civil são responsáveis pelas ações de 

fiscalização direta da OCP.  

§ 1º - A SEDEC poderá, a qualquer tempo, enviar seus agentes para exercer 

ações de fiscalização nos Municípios atendidos.  

§ 2º - A SEDEC deverá ser informada sobre quaisquer irregularidades, bem 

como das soluções das averiguações realizadas.  

§ 3º - A SEDEC deverá informar o Comando do Exército sobre quaisquer 

denúncias de irregularidades na OCP envolvendo militares.” 

 

A execução da Operação Carro-Pipa é responsabilidade do Ministério da 

Defesa, por intermédio COTer, que delegou esta missão ao Comando Militar do 

Nordeste (CMNE) que, por sua vez, emprega suas Organizações Militares 

subordinadas para operacionalizar a distribuição e fiscalização da água aos 

municípios. 

 

Quadro 2- Panorama da Operação Carro-Pipa em 2014 

QUADRO RESUMO 

Estado Municípios 

atendidos 

Municípios 

em incluso 

Municípios 

com 

atendimento 

suspenso 

Municípios 

em 

exclusão 

População Carros-

Pipa 

Solicitações 

Pendentes 

Solicitações 

AL 33 0 4 0 89.582 168 0 0 

BA 157 0 7 0 1.076.155 1608 0 0 

CE 107 0 0 0 847.101 1110 0 0 

MG 42 1 0 0 67.736 110 0 0 

PB 154 0 7 0 410.113 1023 1 0 

PE 100 0 2 0 677.798 1224 0 0 

PI 73 0 3 0 263.880 556 0 0 

RN 111 2 2 0 246.501 514 1 0 

SE 12 0 2 0 65.696 95 0 0 

SOMA 789 3 27 0 3.744.562 6.408 2 0 

Fonte: Ministério da Integração Nacional 

 

Cada Organização Militar recebe uma quantidade de municípios, de preferência 

dentro da seu Setor de Proteção Integrada (SEPI). Nesta área, cada OM fica 

responsável pelo monitoramento dos carros-pipa, fiscalização da captação da água e 
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da entrega da água nas cisternas. Fiscaliza também o controle da potabilidade da 

água, realizado pelas Prefeituras Municipais, seguindo as especificações do Ministério 

da Saúde. 

A distribuição deve ser feita por meio de carros-pipa, que são fiscalizados pelas 

OM responsáveis por cada município. Todos os carros devem estar identificados com 

o logotipo da Secretaria de Nacional de Defesa Civil, representando o Ministério da 

Integração Nacional e com o brasão do Exército Brasileiro, representando o Ministério 

da Defesa, além de números de telefone para contato, denúncias e informações. 

A prestação de contas da Operação Carro-Pipa segue o prescrito no Artigo 21 

da Portaria Interministerial Nr1 que diz: 

 

Art. 21 - A Prestação de Contas deverá ocorrer ao término do exercício 

financeiro, com detalhamento mensal, por Município, por meio de Relatório 

de Prestação de Contas, que conterá as seguintes informações: 

 I - nome dos Municípios; 

 II - número de pessoas atendidas, por Município; 

 III - volume de água entregue, por Município; 

 IV - valor gasto com a Operação, por Município 

 V - quantidade de carros-pipa contratados, por Município;  

 VI - outras informações que a SEDEC julgar necessárias. 

 

As denúncias de irregularidades recebidas pelas Organizações Militares por 

meio dos telefones identificados nos carros-pipa devem ser apuradas e investigadas 

pelas seções de Inteligência das OM e do Comando Militar do Nordeste. 

Durante a execução da fiscalização da Operação Carro-Pipa, os militares do 

Exército Brasileiro percorrem todos os municípios, monitorando a área urbana e a área 

rural e atingindo áreas onde normalmente as Organizações Militares não costumam 

atuar, devido à falta de efetivo nas seções de inteligência das OM. Cabe salientar que, 

muitas vezes esses municípios possuem peculiaridades que interessam à Força 

Terrestre, tais como: tráfico de drogas e armas (polígono da maconha), utilização de 

explosivos para realização de arrombamentos de caixas eletrônicos etc. 

Atualmente a Operação Carro-Pipa atende a mais de 700 municípios em toda 

a região do semiárido, além da porção norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, 

segundo dados do Comando Militar do Nordeste. Dessa forma, aumenta a 
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capilaridade do Exército Brasileiro em todo o Comando Militar do Nordeste e atende 

à Política Nacional de Defesa, aumentando a vigilância nessa Zona de Proteção 

Integrada (ZPI). 

Aliado a essa capilaridade, está o aperfeiçoamento do Sistema de Inteligência 

do Exército (SIEx), que também está previsto na Política Nacional de Defesa e 

compõe o atual Plano Estratégico do Exército 2016/2019 que traça como objetivo: 

 

“Implantar uma nova estrutura para o Sistema de Inteligência do Exército 

(SIEx), com vistas a impactar os processos de apoio à decisão, pela 

integração das estruturas de análise de inteligência às estruturas de obtenção 

de dados de diversas fontes.” (grifo nosso) 

 

Nesse contexto, o presente trabalho de pesquisa visa verificar de que forma a 

Operação Carro-Pipa poderá ser empregada como apoio ao Sistema de Inteligência 

do Exército na obtenção de dados relevantes para a Força Terrestre, tendo em vista 

o aumento do alcance que esta ação subsidiária presta ao Comando Militar do 

Nordeste na região do semiárido brasileiro. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Nessa seção, é apresentada a metodologia que será utilizada para desenvolver 

o trabalho, evidenciando-se a delimitação da pesquisa e a concepção metodológica. 

 

  3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Um aspecto importante reside na delimitação institucional para a realização do 

presente estudo. Nesse escopo, cabe ressaltar o papel do Ministério da Defesa no 

Brasil, que é o responsável pela Operação Carro-Pipa, juntamente com o Ministério 

da Integração Nacional. O Ministério da Defesa conta com a Marinha do Brasil (MB), 

com o Exército Brasileiro (EB) e com a Força Aérea Brasileira (FAB) e designou o EB 

para operacionalizar a Operação-Carro Pipa. 

 Tomando por base esas definições e sabendo que as Forças Armadas possuem 

missões variadas e complementares em todo territorio nacional, essa pequisa 
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investigará somente o papel do EB na execução da distribuição emergencial de agua 

potável na região do semiárido brasileiro, por meio da Operação Carro Pipa. 

 
Fig 1. Delimitação do Semiárido Brasileiro 

 

3.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 

 Numa pesquisa científica, o método é a garantía de que o papel social da ciencia 

prevalecerá sobre os intereses ou visões dos pesquisadores. Um método coerente e 

claro é condição fundamental para que se possa atribuir valor científico a qualquer 

estudo ou observação da realidade. 

 Este trabalho optou por uma metodologia do tipo ideal, pois a mesma é a que 

melhor permite realizar com mais exatidão o estudo das ações a serem realizadas 

durante a execução da distribuição de agua potável feita pela Operação Carro-Pipa 

na região Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

 Além dessa abordagem, esse trabalho de pesquisa buscou analisar os 

resultados obtidos por esse programa emergencial de distribuição de água, levando 

em consideração o grau de satisfação da população beneficiada, bem como a 

credibilidade conferida ao Exército Brasileiro. Para tanto, buscou-se dados oriundos 

do Escritório da Operação Carro-Pipa do Comando Militar do Nordeste. 

 Por um outro prisma, a pesquisa apresenta por meio de dados e mapas a forma 

que essa distribuição de água pode aumentar o alcance da Força Terrestre em áreas 

onde antes o Exército não chegava, aumentando assim a sua capilaridade. 

 A metodologia aplicada buscará subsidios para apresentar de que maneira a 

Inteligência do Exército pode aproveitar essa capilaridade trazida prla Operação 
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Carro-Pipa para poder levantar dados e obter informações por meio de pedidos de 

busca, além da apuração das denuncias que porventura ocorram. 

 Por fim, a metodologia aplicada na presente pesquisa não vai utilizar-se de 

variáveis para poder cumprir seu objetivo, limitando-se apenas a revisar a 

documentação e a bibliografía existente. 
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4. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DO SEMIÁRIDO 

 

4.1GEOLOGIA 

 

 Segundo o geólogo Robério Boto de Aguiar (2011), da área total do Nordeste, 

cerca de 720.000km2 são compreendidos geologicamente por rochas ígneas e 

metamórficas, genericamente chamadas de cristalinas, que se desenvolvem de norte 

para sul em uma larga faixa compreendida entre as bacias sedimentares do Parnaíba 

e Sanfranciscana. Interrompendo a continuidade desse embasamento cristalino, 

ocorrem pequenas bacias sedimentares interiores (Rio do Peixe, Mirandiba, Iguatu 

etc). 

Como a ocorrência de água subterrânea depende das características 

geológicas e das condições climáticas, bastante variável no Nordeste, a sua 

distribuição espacial nessa região se faz de maneira extremamente heterogênea. Os 

domínios de rochas cristalinas, de predominância do clima semi-árido, apresentam 

sistemas aqüíferos do tipo fissural, de baixa produtividade. As melhores condições de 

armazenamento de água estão reservadas aos aqüíferos porosos das bacias 

sedimentares. 

 

4.1.1 Bacias Sedimentares 

 

  As bacias sedimentares estão localizadas de forma irregular no litoral e interior 

da Região Nordeste. Caracterizam-se por possuir solos profundos (superiores a 2m, 

podendo ultrapasar 6m), com elevada capacidade de infiltração, baixa evaporação 

das águas dos lençois freáticos, propiciando grande volume de água de boa qualidade 

(MACHADO,2015). 

  Segundo SUASSUNA (2002), o problema é que os volumes de águas são 

distribuídos de forma desigual e estima-se que 70% desse volume subterrâneo de 

água estão localizados nas bacias do Piauí e Maranhão, ou seja, regiões que se 

encontram com poucos municipios localizados no Semiárido (Maranhão, 

principalmente). Vale ressaltar que a média do volumen de agua do subsolo nas 

regiões sedimentares ultrapassa 250 km³ água/ano. 

4.1.2.Terrenos cristalinos 
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  Os terrenos cristalinos representam 70% da região semiárida e, de forma 

geral, apresentam solos rasos (média de 0,60m), de baixa capacidade de infiltração, 

alto escorrimento superficial , baixa vazão de águas subterráneas (média de 2000l/h 

por poço) e alto nível de salinidade (2000 a 3000 mg/l), o que não propicia condições 

adequadas para o consumo humano e utilização na agricultura, já que o índice 

preconizado para esas atividades é de, no máximo, 2000 mg/l (MACHADO, 2015). 

  Além das características supracitadas, a formação cristalina possibilita 

apenas que haja um pequeno potencial potencial de agua subterrância (cerca de 80 

km³ água/ano) e os poços cavados naquela região revelam um índice de 25% de 

improdutividade. 

  Os reservatórios formados pela água armazenada, por meio das fendas e 

fraturas nas rochas e nas regiões de solos aluviais são de pequeña capacidade e a 

qualidade da água existente é imprópria para o consumo humano, em virtude da alta 

evaporação e salinidade, sendo utilizada normalmente para o consumo animal e, 

raramente, para a irrigação. 

 

 

Fig 2 – Distribuição das áreas sedimentares e cristalinas (AGUIAR, 2011) 
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4.2 HIDROGRAFIA 

 

  Segundo a SUDENE, as bacias hidrográficas do Nordeste correspondem a 

18% das bacias brasileiras, colocando a Região em terceiro lugar, atrás apenas das 

Regiões Norte e Centro-Oeste. No entanto, apesar de sua extensão territorial, a 

hidrografia nordestina é considerada modesta devido ao caráter intermitente e 

irregular de boa parte de seus rios, cuja condicionante principal é o clima semiárido, 

que domina grande parte da Região. 

  Nas áreas cristalinas, os ríos chegam ao esgotamento total um mês após as 

últimas chuvas e permanecem nessa condição durante 6 a 7 meses por ano, podendo 

alcançar 11 meses sem agua, caso o regime pluviométrico seja desfavorável. Nas 

áreas mais críticas, os índices de evaporação do volume de agua precipitado chega a 

97% (MACHADO, 2015). 

  Nas áreas sedimentares que são verdadeiros “oásis” no semiárido nordestino, 

os ríos normalmente se tornam perenes, caso as chuvas do ano anterior tenham sido 

abundantes ou se receberem contribuição de águas dos aquíferos adjacentes 

(MACHADO, 2015). 

  Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), pode-se verificar que boa parte 

da região semiárida é considerada como Área de Elevado Risco Hídrico (AERH), por 

possuírem precipitação média inferior a 700mm índice de aridez inferior a 0,35 l/s/km, 

ausencia de aquíferos sedimentares e ausencia de ríos perenes com elevado porte 

ou grande capilaridade. 

    O sistema lacustre nordestino é insignificante. Destacam-se as lagoas 

litorâneas dos estados de Alagoas, do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

   Ainda segundo a ANA, a Divisão Hidrográfica Nacional, instituída pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), estabelece as doze Regiões 

Hidrográficas brasileiras. São regiões hidrográficas: bacias, grupo de bacias ou sub-

bacias hidrográficas próximas, com características naturais, socais e econômicas 

similares. Esse critério de divisão das regiões visa orientar o planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. Na região do semiárido estão 

localizadas quatro Regiões Hidrográficas: Parnaíba, Altântico Nordeste Oriental, São 

Francisco e Atlântico Leste. 
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4.2.1 Bacia Hidrográfica Parnaíba 

 

   Segundo o site da ANA, a Região Hidrográfica Parnaíba ocupa 3,9% do 

território brasileiro, abrangendo três estados: Ceará, Piauí e Maranhão. Em grande 

parte localizada no semiárido brasileiro, caracteriza-se pela intermitência das chuvas, 

com precipitação média anual muito abaixo da média nacional. O principal uso da 

água na região é a irrigação.  

 

. 

Fig 3 – Bacia Hidrográfica do Parnaíba (ANA) 

 

4.2.2 Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental 

 

   A Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental ocupa 3,4% do território 

nacional, abrangendo seis estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas. A densidade demográfica da região é cerca de 4 vezes maior 

do que a média brasileira. Quase a totalidade de sua área pertence à Região do 

Semiárido Brasileiro, caracterizada por apresentar períodos de estiagens prolongadas 

e temperaturas elevadas durante todo o ano. Esta é a região hidrográfica com a menor 

disponibilidade hídrica do Brasil, segundo o site da ANA. 
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Fig 4 – Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental (ANA) 

 

4.2.3 Bacia Hidrográfica São Francisco 

 

  Segundo site da ANA, a Região Hidrográfica São Francisco ocupa 7,5% do 

território brasileiro, abrangendo sete estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal.  A precipitação média anual na RH São 

Francisco é muito abaixo da média nacional, apresentando frequentes situações de 

escassez. Entretanto, a RH tem importante papel na geração de energia para a região 

nordeste do país. 

 

 

Fig 5 – Bacia Hidrográfica São Francisco (ANA) 
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4.2.4 Bacia Hidrográfica Atlântico Leste 

 

  A Região Hidrográfica Atlântico Leste ocupa 3,9% do território do país, 

abrangendo quatro Estados (Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo). Grande 

parte de sua área está situada na região semiárida, que possui períodos de 

prolongadas estiagens. A RH Atlântico Leste possui a segunda menor disponibilidade 

hídrica, dentre as doze regiões hidrográficas brasileiras, segundo site da ANA. 

 

 

Fig 6 – Bacia Hidrográfica Atlântico Leste (ANA) 

 

4.3 PLUVIOSIDADE 

   Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o 

regime de chuvas do Semiárido é marcado pela escassez, acentuada irregularidade 

espaço-temporal e longos períodos de estiagem, onde a maior parte da precipitação, 

geralmente, ocorre em três meses, com média anual inferior a 800 mm. Essas 

características resultam na ocorrência frequente de dias sem chuvas, ou seja, 

veranicos, e, consequentemente, em eventos de seca. A acentuada variabilidade da 

pluviometria em um mesmo ano na Região Nordeste está associada a variações de 

padrões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre os oceanos tropicais, os 

quais afetam a posição e a intensidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

sobre o Oceano Atlântico, assim como às anomalias de temperatura observadas no 

Oceano Pacífico, que resultam em anos com La Niña e/ou El Niño. 
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     A Zona de Convergência Intertropical é um dos mais importantes sistemas 

meteorológicos atuando nos trópicos, que tem grande influência nas precipitações do 

setor Norte do Nordeste do Brasil.  

 

Fig 7 - Precipitação média anual do Nordeste e Semiárido brasileiro. 

 Fonte de dados: SUDENE, DCA/UFCG 

   Na Figura 7, observa-se a grande variabilidade nos totais anuais de chuva nas 

áreas de ocorrência da Caatinga, onde: há registros de precipitação superior a 

1.000mm no litoral Leste e inferior a 500mm no interior da região. Percebe-se também 

uma variação do litoral para o interior, com redução nos totais anuais de chuva nessa 

direção. Contudo, podem ser observados valores próximos a 1.500mm no interior do 

Semiárido, sendo que estas áreas coincidem com microclimas específicos. 

    A elevada disponibilidade de radiação solar, associada à irregularidade do 

regime pluviométrico, contribui para o aumento das taxas de evaporação, as quais 

variam de 1000 a 2000 mm ano-1; e podem chegar a 3000 mm ano-1 em algumas 

regiões no interior do Nordeste. As altas taxas de evaporação, que ocorrem no 

Semiárido brasileiro, tanto em superfícies livres de água (açudes, represas etc) como 

no solo, representam uma perda significativa na disponibilidade hídrica de uma região 
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para o crescimento e o desenvolvimento das espécies, o que, ao longo dos séculos, 

pode resultar em seleção e adaptação daquelas mais resistentes à falta de água. As 

informações sobre precipitação e evaporação podem ser estudadas com fins de 

conhecer o extrato do balanço hídrico climatológico, que informa sobre os locais onde 

há maior ou menor excesso de água ou déficit hídrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

5. A SECA 

 

  Segundo EMBRAPA, a seca é um fenômeno natural que não possui uma 

definição rigorosa e universal. Pode ser entendida como deficiência em precipitação 

(chuva) por um extenso período de tempo, resultando em escassez hídrica com 

repercussões negativas significativas nos ecossistemas e nas atividades 

socioeconômicas. O conceito depende das características climáticas e hidrológicas 

da região abrangida e do tipo de impactos produzidos. 

   Polígono das Secas, instituído pela Lei 1.348 de 10.02.1957. A região que 

compreende esse polígono engloba totalmente o estado do Ceará e parcialmente os 

estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia, sendo proposta atualmente a inclusão do vale do Jequitinhonha-MG e o norte 

do Espírito Santo. A população desta região é da ordem de 45 milhões de habitantes, 

61% dos quais residentes em áreas urbanas. 

   Para AGUIAR (2011), O Polígono das Secas é caracterizado por uma 

escassez dos recursos hídricos de superfície, resultante das baixas precipitações 

pluviométricas, que além de concentradas em uma única e geralmente curta estação 

úmida, apresentam irregularidades interanuais, responsáveis por secas periódicas de 

efeitos muitas vezes catastróficos. Por outro lado, a região também está sujeita a taxas 

de evapotranspiração potencial muito elevadas, oscilando com maior frequência em 

torno de 90%.  

   MACHADO (2017) explica que as secas ocorridas no semiárido brasileiro 

apresentam periodicidade e duração de intervalos variáveis, de um ano isolado até 

vários anos seguidos, sendo a máxima duração já registrada de sete anos. 

Apresentam abrangência espacial variável, atingido às vezes apenas um ou dois 

estados do Nordeste, outras vezes toda a região semiárida. Tem havido recentemente 

até ocorrências em outros estados não pertencentes ao Polígono das Secas, como o 

Maranhão, além de outros do sudeste do Brasil.  
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Fig 8 – Controle mensal das secas – Comparação dos meses de Janeiro e Maio de 2018 (ANA, 2018) 

 

5.1 HISTÓRICO DA SECA 

 

  Os primeiros relatos sobre a seca no Nordeste, falavam sobre as migrações 

para regiões não afetadas pela falta d’água. Ao longo dos séculos a história se repete. 

No entanto, nos séculos XIX e XX teria ocorrido o maior número de secas e também 

as piores (MELO, 1999). Já para MACHADO (2017),  a seca que atingiu o semiárido 

entre 1877 e 1879, chamada de a “Grande Seca”, ficou conhecida como uma das mais 

graves da história. Foram quase três anos sem chuvas com mortes de rebanhos e 

miséria extrema, provocando uma onda de imigrações – os retirantes da seca - até 

então nunca vista. 

A SUDENE ao estudar o fenômeno da seca no Nordeste, no período de 1911 

a 1981, observou que sua incidência basicamente se deu na região do semiárido, 

atingindo 1261 municípios e 76% da população nordestina. A precipitação média era 

da ordem de 750mm/ano (500mm/ano no semiárido e 1000mm/ano no litoral). Esses 

valores, em nível mundial, são considerados elevados, porém é na irregularidade 

dessas precipitações que reside o problema. (BRASIL, 2013) 



37 

 

 

 

Desde a época colonial brasileira, já se havia registros da seca, como o 

realizado pelo jesuíta Fernão de Cardim, em 1583, por exemplo. Consta nesse registro 

que os indígenas, durante as estiagens prolongadas, deixavam os sertões em busca 

do litoral. Entretanto só após o início do século XVIII é que se tem informações mais 

precisas sobre a ocorrência do fenômeno, sendo notificadas as seguintes secas mais 

graves, conforme dados de MACHADO (2015 e 2017): 

 

- Seca de 1583- 1585:  A primeira noticia sobre seca foi descrita pelo padre 

Fernão Cardim. Ele relata que houve uma grande seca no nordeste, fazendo os índios 

abandonarem a região por algum tempo. Cinco mil índios se deslocaram do Sertão de 

Pernambuco e Rio Grande do Norte para o litoral, pois as fazendas haviam deixado 

de produzir, afetando atividades associadas à cana-de-açúcar e mandioca,  causando 

fome em várias áreas.  

- Seca de 1692:  Segundo o historiador Frei Vicente do Salvador, a seca atingiu 

todo o Rio Grande do Norte e Paraíba, causando prejuízos a população e 

pecuária.  Durante a seca, os indígenas se uniram e começaram a invadir as fazendas 

em busca de alimento. A imigração foi a única alternativa para povos que não tinham 

como se alimentar. A imigração em direção a Minas Gerais iniciou em 1692 em função 

da seca e da mineração de ouro. 

- Seca de 1721:   A pior seca e longa estiagem que se iniciou em 1721 e se 

prolongou até 1727, totalizando sete anos seguidos se seca. Há descrições do 

Senador Pompeu de Sousa Brasil que essa seca atingiu os estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A seca e a fome fez assolar pela região, 

secou fontes, estagnou rios, esterilizou lavouras, e dizimou quase todo o gado. Seca 

alarmante nas províncias do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

- Seca de 1776- 1778: O gado da Capitania do Ceará ficou reduzido a 1/8 do 

que era antes da seca. 

- Seca de 1790: Este ano no Ceará, Alves faz referência a um testemunho de 

uma autoridade que afirma que que a seca matou todo o gado, causando falta de 

carne seca. A imigração foi intensificada pela seca, fome e doenças que se 

estenderam pelo nordeste. Seca transformou homens, mulheres e crianças em 

 

http://natalgeo.blogspot.com.br/2013/12/secas-e-acudage-no-nordeste-do-brasil.html
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pedintes. Foi criada a Pia Sociedade Agrícola, primeira organização de caráter 

administrativo, cujo objetivo era dar assistência aos flagelados. 

- Seca de 1877: Uma das mais graves secas que atingiram o Nordeste. A 

cidade de Fortaleza chegou a ter cem mil habitantes, os sertanejos chegavam de 

diversas regiões com a esperança de migrarem para fora do Ceará, fugindo da seca, 

fome e pestes. No interior, unidos em grupos, flagelados saqueavam depósitos de 

mantimentos do governo. Em Juazeiro do Norte – CE, o padre Cícero se desdobrava 

para salvar seus fiéis, pois a seca estava acabando com o povoado que ele vivia há 

cinco anos. 

   Hoje se calcula que morreram mais de meio milhão pessoas em 

consequência das secas de 1877, 1878 e 1879. O engenheiro André Rebouças, 

abolicionista, negro, respeitado por suas ideias progressistas, calculava em mais de 

dois milhões as pessoas atingidas pela seca, ainda em novembro de 1877. 

- Seca de 1888: A famosa “seca dos três oitos”, que trouxe drásticas 

consequências sociais e econômicas à região semiárida. 

- Seca de 1914: Levou ao êxodo para a Amazônia (borracha). 

- Seca de 1919: Repetiu-se o êxodo de 1915, a imprensa e a opinião pública 

pressionaram e exigiram uma atuação eficaz do governo para resolver o drama das 

famílias afetadas. Assim, em 1920, foi criada a Caixa Especial de Obras de Irrigação 

de Terras Cultiváveis do Nordeste Brasileiro, mantida com 2% da receita tributária 

anual da União, com a intenção de atenuar o problema. 

- Seca de 1931- 1932: Abrangeu cerca de 650.000 Km² e três milhões de 

pessoas. Essa foi uma das maiores secas enfrentadas pelo Brasil. O longo período 

de estiagem não ficou restrito ao Nordeste, afetando Minas Gerais e São Paulo, além 

dos nove estados nordestinos. Depois dessa seca, o problema no sertão nordestino 

passou a ser encarado como um problema nacional. 

- Seca de1979- 1985: Essa foi uma das secas mais prolongadas da história do 

Nordeste: durou 7 anos. O auge do problema foi em 1981.  A estiagem deixou um 

rastro de miséria e fome: lavouras perdidas, animais mortos, saques à feiras e 

armazéns por uma população faminta e desesperada. No período, 3.5 milhões de 

pessoas morreram, a maioria crianças sofrendo de desnutrição.  Pesquisa da Unesco 

apontou que 62% das crianças nordestinas, de 0 a 5 anos, na zona rural, viviam em 

estado de desnutrição aguda. 

http://contandohistoria1977.blogspot.com.br/2013/07/o-brasil-e-o-mundo-em-1983-nordeste.html
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- Seca de 1987: Conhecida como seca verde, porque a chuva faltou antes da 

maturação da colheita, provocando grandes perdas e desemprego em massa. Sob o 

aspecto das políticas contra as secas, os estados passaram a ter maior participação. 

- Seca dos anos 90: Na década de 90, os anos de 1993, 1996, 1997, 1998 e 

1999 foram anos sofríveis.  A seca de abril de 1998 estava prevista há mais de um 

ano, em decorrência do fenômeno El Niño, mas, como das vezes anteriores, nada foi 

feito para amenizar os efeitos da catástrofe.  Os efeitos de uma nova seca no 

Nordeste: população faminta promovendo saques a depósitos de alimentos e feiras 

livres, animais morrendo e lavouras perdidas. Com exceção do Maranhão, todos os 

outros estados do Nordeste foram atingidos, numa totalidade de cerca de 5 milhões 

de pessoas afetadas. A seca foi tão grave que Recife passou a receber água 

encanada apenas uma vez por semana. A estiagem deixou um rastro de miséria e 

fome: lavouras perdidas, animais mortos, saques à feiras e armazéns por uma 

população faminta e desesperada. 

- Seca de 2001: A seca de 2001 foi um prolongamento do período de seca do 

final da década de 90, que teve uma trégua em 2000. O Rio São Francisco sofreu com 

a pior falta de chuvas de sua história, causando uma diminuição drástica do volume 

de suas águas. Para piorar a situação, a falta de chuvas em todo o Brasil contribuiu 

para a pior crise energética que o país já viveu, somando a estiagem prolongada à 

falta de investimentos no setor. 

- Seca de 2012: O Nordeste tem a pior seca dos últimos 30 anos (alguns meios 

de comunicação afirma que dos últimos 60 anos), desimano quase por completo a 

Pecuária e Agricultura familiar. A terra sem verde, os rios sem água e os animais 

magros ou mortos pelos pastos do sertão. Em algumas regiões do semiárido 

nordestino não caiu nenhuma gota d’água em 2012. Essa seca terminou com grande 

prejuízo para os criadores do Nordeste. Segundo os dados da pesquisa Produção da 

Pecuária Municipal, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), a região 

perdeu 4 milhões de animais. 

 

 

 

 

 

http://cronologiadassecas.openbrasil.org/search/label/Seca%20-%201998%20%2F%201999
http://obshistoricogeo.blogspot.com.br/2015/01/a-crise-hidrica-brasileira-os-dez.html
http://natalgeo.blogspot.com.br/2013/12/secas-e-acudage-no-nordeste-do-brasil.html
http://natalgeo.blogspot.com.br/2013/12/secas-e-acudage-no-nordeste-do-brasil.html
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Tabela 3 – Períodos de seca no Nordeste do Brasil 

 

Fonte: Adaptado de Gomes (2001); Neves (2001); Paraíba (2011); Openbrasil (2016). 

 

5.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À SECA 

 

5.2.1 Evolução do pensamento político com relação à Seca 

 

Não foram poucas as alternativas que foram e têm sido implantadas que visam 

atenuar a problemática do fenômeno da seca no semiárido brasileiro, abrangendo 

medidas estruturais e não estruturais, emergenciais, de combate e de convivência 

com a seca. 

Para CIRILO (2008), “os governos de muitas regiões semiáridas do mundo, 

inclusive o brasileiro, vêm atuando com o objetivo de implantar infraestruturas capazes 

de disponibilizar água em quantidade e qualidade suficiente para garantir a saúde dos 

moradores, principalmente da zona rural”. (apud MACHADO, 2017) 

Diversas tentativas de amenizar essa problemática associada às secas foram 

encetadas por meio de ações baseadas em políticas públicas lastreadas em estudos. 

Outras ações, de caráter emergencial, algumas vezes eram decididas 

apressadamente quando o problema ocorria. Algumas medidas emergenciais ainda 

são correntes principalmente pela sua celeridade na apresentação de resultados para 

a atenuação de problemas ligados ao fenômeno da seca. 
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Segundo VASCONCELOS (2007), o Semiárido representa um espaço que, por 

muito tempo, foi motivo de inquietações por parte dos colonizadores que se fixaram 

na região para explorar, sobretudo, porque logo perceberam que encontrariam 

algumas dificuldades para alcançar seus objetivos, inclusive o de interligar o interior 

ao litoral do Nordeste, fato que levou o Imperador D. Pedro II a tomar a providência 

de trazer para o território catorze camelos e quatro tratadores/condutores desses 

animais. Já para ARBEX JÚNIOR (1999, apud MELO, 2009), “a ideia era dotar a 

região de um animal mais resistente, uma vez que a morte de burros e bois na época 

de seca quase interrompia o transporte de mercadorias entre as regiões citadas”. 

Em 1856, o governo imperial instalou a Comissão Científica de Exploração para 

coordenar os estudos e analisar as soluções para o problema das secas. As 

recomendações da Comissão, pioneira nos estudos de proposição de ações para 

possibilitar a amenização dos problemas da seca, tratavam da efetivação da 

construção de açudes, instalações de estações meteorológicas, melhoria dos 

sistemas de transportes e a transposição das águas do rio São Francisco para a bacia 

do rio Jaguaribe, no Ceará, segundo dados do Comitê Brasileiro de Barragens (2011). 

    Durante o governo imperial, de modo geral, as políticas públicas se 

direcionaram para a perfuração de poços e para o envio de alimentos em momentos 

críticos. A partir da severa seca que ocorreu entre os anos de 1877 e 1879 – período 

no qual se contabilizou aproximadamente 500 mil pessoas mortas em decorrência do 

fenômeno – o Semiárido foi considerado uma região problemática. VILLA (2001, apud 

ANDRADE, 2014) 

Para ANDRIGUETTI (2003, p. 19), esse acontecimento ensejou medidas 

oficiais emergenciais por parte do Estado brasileiro Fortaleza, capital do Ceará, 

perdeu metade dos seus 120.000 habitantes. Isso fez com que o Imperador 

prometesse ao país que não restaria uma única joia na Coroa, mas nenhum nordestino 

morreria de fome. Entretanto a seca, com suas consequências, continuou 

aumentando o número de suas vítimas em escala regional, expulsando milhares de 

camponeses que não têm acesso às poucas fontes de água usadas para alimentar o 

gado dos coroneis do sertão. 
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No Século XX, já no regime republicano, foram impulsionadas algumas políticas 

por parte do Estado visando à atenuação do fenômeno, que consistiram na 

institucionalização da questão da seca, mediante a criação de órgãos de planejamento 

regional. Para que isso fosse possível, o governo federal criou uma dotação 

orçamentária e instalou três comissões: a de açudes e irrigação, a de estudos e obras 

contra os efeitos da seca e a de perfuração de poços. (MELO, 2009) 

 SUASSUNA (2002) explica que dentre as três, apenas uma permaneceu, a de 

açudes e irrigação. Entretanto, tal comissão não teve um desempenho satisfatório e 

ensejou a criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas, em 1909. Em 1919, o 

referido órgão foi transformado na Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca – 

IFOCS, que em 1945, deu origem ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

– DNOCS, cujas políticas serão analisadas a seguir, mas, de antemão, vale salientar 

que foram inspiradas nos modelos norte-americanos e australianos (gestão das áreas 

semiáridas nesses territórios).      

   Inicialmente, o DNOCS executou ações de perfuração de poços, construção 

de estradas, de barragens e de açudes, e financiou estudos sobre a geografia local. 

Vários poços foram perfurados a esmo, sem planejamento e estudo geológico prévio. 

Como consequência, ocorreu a perfuração de uma grande quantidade de poços em 

terrenos formados por rochas cristalinas de onde brotaram águas salobras e pouco 

abundantes, afirma POMPEU SOBRINHO (1953, apud MELO, 2009), já para 

REBOUÇAS (2002), “a despeito da existência de áreas propícias para a retirada de 

água doce no subsolo formado por rochas sedimentares”. 

Para NEVES (2001), algumas medidas do passado, hoje entendidas como 

politicamente incorretas por serem associadas à degradação da dignidade humana, 

chegaram a ser adotadas. O mesmo autor salienta que na primeira grande seca no 

século XX, em 1915, diversos nordestinos migraram para as grandes cidades. Nesse 

período, o governo criou campos de concentração para confinar os retirantes 

castigados pela seca, no Ceará. Nesse mesmo ano, houve incentivos para que os 

retirantes migrassem para a Amazônia para trabalhar como seringueiros. Essa medida 

se repetiu em 1942 em um novo contexto com a formação de uma nova onda 

migratória incentivada como uma questão estratégica importante para o esforço de 

guerra, constituindo o que foi denominado de “Exército da Borracha”.  
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UCHOA (2013) complementa que em 1932, houve outra grande seca e a 

solução, mais uma vez, foi o campo de concentração. Neste segundo momento teve 

maior dimensão, não se restringindo apenas à capital do estado do Ceará.  

 Nos fins da década de 1950, a questão regional ganhou destaque no Brasil. O 

desigual desenvolvimento do capitalismo aprofundou as distâncias econômicas e 

sociais entre o Sudeste – em rápido processo de expansão com base na indústria – e 

o Nordeste, com sua economia estagnada, figurando entre as áreas de maiores 

índices de pobreza do mundo e tendo a seca como um de seus agravantes. 

Diante desse quadro, o então presidente Juscelino Kubitscheck criou o Grupo 

de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, liderado pelo Economista 

Celso Furtado. Esse grupo elaborou um relatório, cuja proposta central seria a 

intensificação dos investimentos industriais no Nordeste e o estímulo à produção de 

alimentos, até porque a industrialização iria intensificar a urbanização e ampliar a 

demanda da população das cidades por alimentos. (MELO,2009) 

O mesmo autor diz que esse relatório, em 1959, constituiu a principal estratégia 

da SUDENE, novo órgão criado para promover o desenvolvimento regional e, com 

isso, minimizar os efeitos da seca no semiárido e aliviar as tensões existentes nas 

grandes cidades da região. Assim, embora os objetivos da criação da SUDENE não 

tenham sido voltados exclusivamente para o semiárido, mas para a região Nordeste 

como um todo, diante dos objetivos da presente proposta, não se pode negligenciar a 

atuação deste órgão na conformação da realidade regional e, consequentemente, do 

espaço em foco (semiárido). 

Durante o regime militar o foco governamental se voltou para a irrigação e foram 

realizados investimentos que beneficiaram aqueles que eram menos afetados pelo 

problema – o que gerou maior concentração de renda e de terras, explica VILLA (2001, 

apud MACHADO, 2014). 

Em meados do século XX, a percepção acerca da importância do rio São 

Francisco despertou a atenção para o emprego da irrigação em sua bacia. Para 

desenvolver ações de irrigação, foi instituída a Comissão do Vale do São Francisco 

que, em 1974, recebeu a denominação de Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. Atualmente a Companhia é uma  
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empresa pública e, assim como o DNOCS, está vinculada ao Ministério da Integração 

Nacional. (ANDRADE, 2014) 

De modo geral, as ações governamentais de intervenção nessa realidade foram 

sendo construídas com base nas seguintes características, elencadas por SILVA 

(2003): a) o caráter emergencial, fragmentado e descontínuo dos programas 

desenvolvidos em momentos de calamidade pública; b) as ações emergenciais e, c) 

a solução hidráulica, com a construção de obras hídricas.  (apud, MACHADO, 2017) 

Já a partir da década de 1980, novamente ganhou espaço nas discussões para 

o Semiárido uma perspectiva de desenvolvimento diferente daquela que vinha sendo 

adotada – “a de que é possível e desejável perseguir uma forma de convivência com 

a seca, ao invés de tentar combate-la” (ANDRADE,2014). 

Diante do descrédito nas ações de combate à seca, SILVA (2007) explica que 

a partir da segunda metade do século XX, programas governamentais passaram 

também a reproduzir o discurso da sustentabilidade. A convivência com o semiárido 

foi conceituada por organizações da sociedade civil e algumas instituições públicas 

de pesquisa e extensão que passaram a formular propostas e realizar projetos com 

base na ideia de que é possível e necessário conviver com o semiárido. (apud 

MACHADO, 2017) 

SILVA (2007, apud MACHADO, 2017) define “a convivência com o semiárido 

sob uma ótica cultural orientadora para o desenvolvimento sustentável no semiárido”, 

buscando a melhoria das condições de vida e a promoção da cidadania, por meio de 

ações socioeconômicas e tecnológicas apropriadas que se coadunam com a 

preservação dos recursos naturais. 

As políticas de enfrentamento aos efeitos da seca evoluíram, passando pela 

sua efetivação por meio de medidas simplesmente emergenciais ou paliativas, para o 

combate à seca e para a convivência com o semiárido. No entanto, há o entendimento 

que as três abordagens não são excludentes, haja vista a imprevisibilidade do 

fenômeno das secas. Como exemplo, as cisternas (para a convivência com o 

semiárido e as secas), que deveriam armazenar somente as águas de chuva, estão 

sendo utilizadas para o armazenamento de águas oriundas de açudes (das políticas 

de combate às secas) por meio de transporte com carros pipa (medidas 

emergenciais). Entendem-se os programas de convivência como transversais às 
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políticas de combate à seca, haja vista o caráter de complementariedade e os efeitos 

sinérgicos que podem ser observados, segundo o pensamento de ANDRADE (2014). 

 

5.2.2 Medidas de Combate, Emergenciais e de Convivência com a Seca  

 

Apesar dessa pesquisa estar focada em uma medida emergencial – Operação 

Carro-Pipa – não poderia de apresentar, também as principais medidas de combate e 

de convivência com a seca no semiárido ao longo da história, o que o faz por meio do 

quadro a seguir: 

 

Quadro 4 - Cronologia dos Programas e Planos do governo federal e as instituições envolvidas 

Medidas de salvação 

 

1877 

a 

1879 

O Império instituiu uma Comissão Imperial para estudar a abertura de um canal que comunicasse 

as águas do rio Jaguaribe com as do rio São Francisco, porém não foi concretizado, e a prioridade 

foi dada à construção de açudes e poços tubulares. Em 1904, foram criadas várias comissões: 

Açudes e Irrigação, Estudos e Obras contra os Efeitos das Secas e de Perfuração de Poços.  

 

   1945 

A IFOCS foi renomeada Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). Em 1948, foi 

criada a Comissão do Vale do São Francisco, concebida para criar um novo método de gestão de 

combate às estiagens. 

Desenvolvimento planejado 

 

 

   1951 

O Banco de Nordeste foi criado em 1952 para apoiar financeiramente os municípios que faziam 

parte do Polígono das Secas. Em 1956, foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste (GTDN) com o intuito de realizar estudos socioeconômicos para o desenvolvimento do 

Nordeste. 

 

   1959 

Nesse ano foi criado o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), encarregado de 

lutar pela aprovação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) no 

Congresso Nacional. Nesse ano a SUDENE foi instituída. 

Programas institucionais 

 

 

 

   1970 

Os programas de desenvolvimento regional passaram a impulsionar a agricultura irrigada no país. 

Os principais foram: Programa de Integração Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de 

Terra e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), 1971, incorporados ao I 

Plano de Desenvolvimento Nacional (I PND) e o Programa Especial para o Vale do São Francisco 

(PROVALE), 1972, e Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(POLONORDESTE), 1974, incorporados ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 

 

   1976 

Foi criado o Projeto SERTANEJO, que visava tornar a economia mais resistente aos efeitos da 

seca pela associação entre agricultura irrigada e seca. 

 

1979 

a 

1983 

Em 1979, foi implementado o Programa de Recursos Hídricos do Nordeste (PROHIDRO), através 

de acordo de cooperação com o Banco Mundial, para aumentar a oferta de recursos hídricos por 

meio da construção de açudes públicos e privados e perfuração de poços. Mais tarde o programa 
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foi renomeado PROÁGUA. Em 1978, foi criada a Política Nacional de Irrigação. Em 1981, foi criado 

o Programa PROVÁRZEAS, a cargo da EMATER, para prestar assistência ao pequeno agricultor.  

 

1987 

O Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), 1986, foi ampliado para Programa Nacional de 

Irrigação (PRONI) 1986. O Projeto Nordeste I englobou seis programas, dos quais vingou apenas 

o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP). 

 

1990 

a 

1993 

Foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), que coordenou o Programa 

de Distribuição Emergencial de Alimentos (PRODEA), 1993. Esse programa originou o programa 

Bolsa Renda em 2001 e o Bolsa Família em 2004. Em 1997, foi constituído o modelo de irrigação, 

com lotes familiares para projetos de assentamento e projetos públicos de irrigação totalmente 

ocupados por empresas. 

 

 

 

1998 

 

Criação do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca, coordenado pela SUDENE. Dentre 

outros, foram auditados pelo TCU, o Programa Nordeste I (DNOCS e a CODEVASF), PROÁGUA 

(DNOCS e SUDENE) e o Programa de Dessalinização Água Boa. Em 1999 a SUDENE, a 

Superintendência da Amazônia (SUDAM), o DNOCS e a CODEVASF foram vinculados ao 

Ministério da Integração (criado em setembro de 1999). Em 1999, foi elaborado pelo Conselho 

Nacional de Defesa Civil (CONDEC) o Manual para Decretação de Situação de Emergência ou de 

Estado de Calamidade Pública 

 

 

 

2001 

a 

2006 

 

Criação do Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), dentro do Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, da ONG Articulação do Semiárido (ASA), 

criada em 1999. O P1MC passa a ser política pública do governo federal, ao ser firmado o Termo 

de Parceria nº 001/2003 com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Criação em 2003 do 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), um programa de convivência com o semiárido e que 

pretende assegurar à população rural o acesso à terra e à água. O Instituto Nacional do Semiárido 

(INSA) foi criado em 2004 com o objetivo articular, realizar, promover e divulgar a Ciência, 

Tecnologia e Inovação como patrimônios universais para o bem da sociedade e, particularmente, 

do semiárido brasileiro. 

 

2011 

Criação do programa Água para Todos e do Projeto Cisternas nas Escolas, partes integrante do 

Plano Brasil Sem Miséria. 

Fonte: O próprio autor, adaptado de MACHADO (2017) 

 

Fica evidenciado, pelas das informações do Quadro 4, que a partir da década 

de 1950 foram intensificados os programas e diversificadas as instituições destinadas 

à atenuação da problemática das secas e do desenvolvimento da região como 

estratégia sinérgica. Mais recentemente, à luz dos novos conceitos relativos à 

convivência com a seca, diferentemente da estratégia de enfrentar os seus efeitos, 

foram elaborados programas governamentais baseados em tecnologias sociais 

hídricas de baixo custo e de implantação em qualquer sitio, independente da rede de 

drenagem fluvial ou ocorrência de aquíferos, a exemplo do Programa Um Milhão de  
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Cisternas Rurais (P1MC), em 2003, e o Água para Todos em 2011, nos quais as 

cisternas para armazenamento de águas de chuva são os componentes essenciais. 

As políticas de enfrentamento aos efeitos da seca evoluíram, passando pela 

sua efetivação por meio de medidas simplesmente emergenciais ou paliativas, para o 

combate à seca e para a convivência com o semiárido. No entanto, para MACHADO 

(2017) há o entendimento que as três abordagens não são excludentes, haja vista a 

imprevisibilidade do fenômeno das secas. Como exemplo, as cisternas (para a 

convivência com o semiárido e as secas), que deveriam armazenar somente as águas 

de chuva, estão sendo utilizadas para o armazenamento de águas oriundas de açudes 

(das políticas de combate às secas) por meio de transporte com carros pipa (medidas 

emergenciais). Entendem-se os programas de convivência como transversais às 

políticas de combate à seca, haja vista o caráter de complementariedade e os efeitos 

sinérgicos que podem ser observados. 

 

Quadro 5 Evolução de medidas emergenciais, de combate e de convivência com a seca     no 

semiárido. E – Estruturante;NE – Não Estruturante. 

 

Fonte: MACHADO (2017) 

 

5.2.2.1   Transporte de Água por meio de Carros-Pipa 

 

 Em períodos de seca, nos quais as populações dispersas no semiárido se 

defrontam com reservatórios, poços e cisternas sem disponibilidade de águas pluviais, 
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a solução do transporte de água de açudes de maior porte ou rios, onde há ocorrência 

de água, é feita por meio de carros-pipa. Esse tipo de solução foi possibilitada a partir 

do século XX, com a melhoria das estradas no país, que facilitou o acesso dos carros-

pipas aos municípios com escassez de água. Anteriormente a água era coletada em 

baldes e transportada em carroças, carrinho de mão ou até mesmo na cabeça. Houve 

também, na Paraíba, transporte de água da capital João Pessoa, no litoral, para 

cidades do Cariri Paraibano, nos anos 1970, por meio de transporte ferroviário ensina 

PONTES (2015, apud MACHADO, 2017). 

Os programas emergenciais de transporte de água têm sido largamente 

empregados para abastecer às populações difusas fazendo-se uso de suas cisternas 

que normalmente armazenariam águas de chuva. A partir da seca de 1998-1999, o 

Exército Brasileiro passou a atuar na distribuição de águas com carros pipa. A 

execução do programa, sob responsabilidade do Exército, inclui a contratação, 

seleção, fiscalização e pagamento dos “pipeiros”, empreendedores particulares que 

transportam a água até as comunidades. 

No âmbito das ações emergenciais, previa-se o direcionamento para a região 

de mais de R$ 2 bilhões. Na Tab 6 verificam-se as ações prioritárias que 

compreendiam a Operação Carro-pipa, além da recuperação de poços, dos auxílios 

financeiros como a garantia safra, da bolsa estiagem, do crédito rural, e da 

antecipação das metas do Programa Água para Todos. 

 

 Tab 6 - Ações emergenciais e orçamentos para o enfrentamento das secas de 2012. 

 

Fonte: BRASIL (2012a); (2012b). 
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6. DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

 

  MARTINS (2014) conceitua que “a Operação Pipa é o programa emergencial 

de distribuição de água do Governo Federal a cargo do Ministério da Integração 

Nacional, operacionalizado pelo Ministério da Defesa por intermédio do Comando de 

Operações  Terrestre, Orgão de Direção Operacional do Exército Brasileiro. Criada 

em 1998, seu objetivo é levar água potável aos municípios atingidos pela estiagem no 

semiárido brasileiro, que tenha decretado situação de emergência por causa da 

estiagem e que tenha tal condição reconhecida pela SEDEC por intermédio de 

portaria. Os períodos de chuva estão cada vez mais indefinidos em relação aos meses 

de estiagem, assim, a população e o governo têm dificuldades de se prepararem 

durante os meses de chuvas para então enfrentar os períodos de escassez de agua”. 

Ainda segundo MARTINS (2014), o fenômeno da seca está se prolongando por todo 

o ano, transfigurando o programa emergencial de distribuição de água do Governo 

Federal, conhecido como Operação Pipa, numa ação permanente. 

 

6.1 AÇÕES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

 

 Nos anos de 2011 e 2012, grande esforço coordenado foi desencadeado no 

âmbito do Governo Federal com vistas a abordar de modo efetivo a gestão de riscos 

de desastres naturais, bem como o gerenciamento da resposta a esses eventos. Para 

SHADECK (2013), a motivação por trás desse esforço pode ser atribuída a desastres 

de grande magnitude e de grande impacto social que ocorreram em anos anteriores. 

Esses e outros eventos evidenciaram a necessidade de grandes investimentos nas 

capacidades de gestão de riscos de desastres naturais, o gerenciamento da resposta 

e a capacidade de recuperação dos sistemas atingidos. 

Ainda para SHADECK (2013), dentre as ações adotadas no âmbito do Governo 

Federal a esse respeito, o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a 

Desastres Naturais e a reformulação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

- PNPDEC, por meio da edição da Lei nº 12.608/2012, merecem especial destaque. 

Essas duas ações visaram à melhoria dos instrumentos de ação da SEDEC, bem  

 



50 

 

 

 

como sua interação com as diversas políticas setoriais, a exemplo do setor de 

planejamento territorial e urbano, recurso hídricos, ciência e tecnologia, entre outras. 

O mesmo autor define que “a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC), concretizada por meio da edição da Lei nº 12.608/2012, dispõe sobre as 

ações de Defesa Civil no gerenciamento dos riscos e dos desastres”. Englobam ações 

de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Essas ações, contudo, 

não devem ser concebidas de modo linear, enfatizando-se o aspecto cíclico dessa 

dinámica. Isso implica que, na medida do possível, ações de recuperação devem estar 

integradas com ações de prevenção, ou seja, sempre que possível, ações de 

recuperação devem servir também como instrumento de redução da vulnerabilidade 

de ecossistemas sensíveis. (SHADECK,2015) 

 

 

Fig 9 – Dinâmica dos desastres 

 

Vale destaque nesse ponto o papel do Centro Nacional de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres, no ano de 2012, no gerenciamento das informações que 

subsidiaram todas as ações do Governo Federal no enfrentamento da grande seca 

observada no mesmo ano. A esse respeito, a Portaria nº 261, do Ministério da 

Integração Nacional, de 08 de maio de 2012 destaca as ações de enfrentamento por 

meio da Operação Carro Pipa e por meio da instalação, em abril de 2012, do Comitê 

Integrado de Combate à Estiagem na Região do semiárido brasileiro. 
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Essa ação envolve a articulação com diversos órgãos, principalmente com 

Ministério da Defesa, que operacionaliza a OCP, a Agência Nacional de Águas (ANA), 

que fornece informações acerca de mananciais superficiais, a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que disponibiliza informações sobre águas 

subterrâneas e que, além disso, faz a pesquisa desses mananciais e o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), que subsidia 

como informações meteorológicas as ações e planejamento das ações. (SHADECK, 

2013) 

 

6.2 REGULAMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

 

 A Operação é regulada pela Portaria Interministerial Nr 1/MI/MD, de 25 de julho 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) Nr 144, de 26 de julho de 2012, 

alterada pela Portaria Interministerial Nr 2/MI/MD, de 27 de março de 2015, publicada 

no DOU Nr 60, de 30 de março de 2015. 

 Essa Portaria dispõe sobre a mútua cooperação técnica e financeira entre os 

Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para a realização de ações 

complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável às populações 

atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região norte dos 

Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, denominada Operação Carro-Pipa. 

(BRASIL, 2012) 

 

6.3 EVOLUÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA 

 

Fig 10 – Série histórica de municípios atendidos pela OCP de 2003 a 2010 por meses do ano 

Fonte: (MARTINS e JUSTO, 2014) 
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A Figura 12 mostra o número de municípios atendidos pela Operação Pipa, 

entre 2003 e 2010 e verifica-se que a prioridade é dada à zona rural desses 

municípios. Pode-se observar que, nos meses de pico, o número de atendidos 

ultrapassa a marca dos 500 municípios. Nesses períodos, cerca de 550 militares ficam 

envolvidos na operação atuando na gestão e fiscalização da mesma. 

A Operação Carro Pipa do Governo Federal contratou mais de 4.200 pipeiros 

e alcançou o atendimento cerca de 700 municípios em 2012 (com a criação da Portaria 

Interministerial Nr1, grifo nosso). Essa ação possibilitou o atendimento a uma 

população que vai além dos 3,1 milhões de habitantes na região do Semiárido 

brasileiro. Para melhoria do controle das ações da Operação Carro-Pipa, ao final de 

2012 foram implantados rastreadores nos carros-pipa e as informações chegam hoje 

ao CENAD. Essas informações, que já chegam ao Centro, são de enorme valor para 

a racionalização da Operação e de seu planejamento. (SHADECK, 2013) 

Ainda no ano de 2012, mas com processo de implantação ao longo de 2013, a 

OCP também contou com a importante contribuição de um sistema de monitoramento 

de carros-pipa por meio de equipamento de rastreamento de caminhões. Para 

SHADECK (2013), esse mecanismo permitirá planejar as ações, por meio de 

relatórios gerenciais fornecidos pelo sistema de controle dos caminhões. Possibilitará 

dimensionamento da operação e controle operacional dos pipeiros, ação realizada em 

parceria com o Exército Brasileiro. Além disso, os 9 Comitês Integrados de Combate 

à Seca instalados em nove Estados, no ano de 2012 (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do norte e Sergipe) possibilitaram o 

gerenciamento das ações da SEDEC/MI, a partir de informações coletadas na ponta 

da linha e repassando à SEDEC para melhor gerir suas ações, servindo também de 

subsídios para outras ações do Governo Federal. 

Segundo dados atualizados do Comando Militar do Nordeste (2018),  o Exército 

Brasileiro (EB) está atendendo 851 (oitocentos e cinquenta e um) municípios em 

situação de emergência, assistindo a uma população aproximada de 3.700.000 (três 

milhões e setecentas mil) pessoas. Para executar essa operação logística, contrata 

cerca de 7.000 (sete mil) pipeiros que abastecem da ordem de 80.000 (oitenta mil) 

Pontos de Abastecimento (PA) – cisternas e, para tanto, conta com o trabalho de 29 

(vinte e nove) Organizações Militares Executoras (OME) do Exército. 
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Tabela 7 – Evolução da Seca em números 

 

Fonte: Comando Militar do Nordeste (2018) 

 

O Art 3º da Portaria Ministerial Nr1 prevê as seguintes etapas para o funcionamento 

da Operação Carro-Pipa:  

 

Art. 3º - Para funcionamento da Operação Carro-Pipa, as ações de apoio à distribuição 

emergencial de água potável compreendem as seguintes etapas:  

I - levantamento de dados e informações;  

II - disponibilização de recursos orçamentários e financeiros;  

III - elaboração de documentos;  

IV - fiscalização;  

V - logística de distribuição. 

 

 Essa mesma Portaria determina os Órgãos envolvidos em todas as etapas da 

Operação que são: 

I - Órgãos de Direção: 

a) Ministério da Integração Nacional (MI); 

b) Ministério da Defesa (MD); 

c) Governos Estaduais; 

d) Prefeituras Municipais. 

II - Órgãos de Execução: 
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a) Secretaria Nacional de Defesa Civil; 

b) Comando do Exército; 

c) Órgãos Estaduais de Defesa Civil; 

d) Órgãos Municipais de Defesa Civil. 

Para JUSTO (2014), a OCP compreende o planejamento, coordenação, 

fiscalização, transporte, desinfecção e distribuição da água potável nas microrregiões 

em situação de emergência. A Figura 11 mostra o fluxo de ações da Operação Pipa, 

de acordo com a participação de cada ente envolvido. 

 

 

Fig 11 – Fluxo da Operação Carro-Pipa 

Fonte: JUSTO, 2014 

 

Conforme pode ser observado na Fig11, as solicitações de carros-pipas são 

feitas depois o decreto do estado de emergência no município solicitante, tais 

solicitações são enviadas à SEDEC, que tem por responsabilidade reconhecer se de 

fato a cidade está passando pela situação de risco. Uma vez reconhecida, a 

solicitação é repassada ao Ministério da Defesa que, por intermédio do Comando de 

Operações Terrestres, operacionaliza a distribuição de água. (JUSTO, 2014) 
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A Portaria Ministerial Nr 1 dispõe que a inclusão de Municípios na Operação 

Carro-Pipa será solicitada diretamente à Secretaria Nacional de Defesa Civil, 

exclusivamente pelos seguintes órgãos: 

 

I - órgão municipal de defesa civil; 

II - Prefeitura Municipal, quando não houver órgão municipal de 

defesa civil. 

Além disso, o Município deverá instituir uma Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil no prazo de noventa dias e cadastrá-la na SEDEC, 

apresentando os seguintes documentos: 

I - ofício do órgão municipal de defesa civil ou da Prefeitura Municipal, 

solicitando a inclusão do Município; 

II - ata da reunião da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, do 

Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável ou órgão 

correspondente, contendo informações sobre a solicitação de inclusão de 

localidades, o número de pessoas a serem atendidas, os mananciais ou 

pontos de captação de água e as rotas a serem percorridas; 

III - documentação referente à decretação de Situação de 

Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, para reconhecimento do 

Governo Federal; 

IV - relatório técnico contendo: descrição do cenário atingido pela 

estiagem ou seca; número estimado de pessoas afetadas diretamente pelo 

evento adverso; número estimado de pessoas que necessitam de 

assistência. 

 

De acordo com o Manual para a decretação de Situação de Emergência ou de 

Estado de Calamidade Pública (2007), tal situação configura-se por um documento 

oficial baixado por autoridade administrativa competente, observando os critérios e 

procedimentos estabelecidos pelo CONDEC, para decretar, registrar e divulgar um 

ato legal, relativo a uma situação anormal provocada por desastre, desde que se 

caracterizem condições que o justifiquem. O Decreto de declaração de Situação de 

Emergência ou de Estado de Calamidade Pública é da competência dos Prefeitos 

Municipais e do Governador do Distrito Federal. 

Esse mesmo Manual, publicado pelo Governo Federal dispõe que o 

reconhecimento das situações supracitadas são feitas por meio de documento oficial, 

baixado por autoridade administrativa competente, que admite como certo, reconhece 
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e proclama a legitimidade de atos oficiais de declaração e de homologação, que 

tenham cumprido os critérios e procedimentos estabelecidos pelo CONDEC, para que 

o mesmo produza os efeitos jurídicos que lhes são próprios, em nível governamental 

representado por aquela autoridade.  

O município que necessitar ser incluído na Operação deverá formalizar sua 

intenção junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) do Ministério da 

Integração Nacional (MI), nos termos constantes da Portaria Interministerial nº 1 acima 

já citada. 

A SEDEC, atendendo à solicitação de algum município ou com base na 

variação das condições climáticas e meteorológicas remete, sistematicamente, ao 

Comando de Operações Terrestres, Órgão de Direção Operacional do Exército, uma 

relação de municípios que deverão ser verificados in loco para fins de inclusão, 

suspensão ou exclusão. A relação é encaminhada pelo COTer ao Comando Militar do 

Nordeste. 

O CMNE (2018), afirma que,  por sua vez, tomará as providências cabíveis 

junto às Organizações Militares Executoras (OME) – quarteis do Exército – com a 

finalidade de verificar a real situação do município. Após a conclusão dos trabalhos, a 

situação do município será informada pelo CMNE ao COTer que informará à SEDEC 

para que aquela Secretaria possa autorizar a inclusão/suspensão/exclusão do 

município na Operação.  

 

 

Tabela 8 – Quantidade de Municípios incluídos na OCP 2018-2017 

 

Fonte: Comando Militar do Nordeste (2018) 
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Tabela 9 – População beneficiada pela OCP 2008-2017 

 

Fonte: Comando Militar do Nordeste (2018) 

 

Os procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade deverão 

seguir a legislação específica do Ministério da Saúde, órgão responsável pela 

normatização da qualidade da água para consumo humano. 

A verificação da qualidade da água a ser coletada em açudes ou mananciais 

segue os critérios estabelecidos na Portaria do Ministério da Saúde Nr 2914, de 12 de 

dezembro de  2011, a qual estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas 

ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. As OME exigem mensalmente do município, onde o ponto está 

localizado, um atestado da salubridade da água. (CMNE, 2018) 

Dentre outras disposições, a Portaria Nr 2914, do Ministério da Saúde, 

determina que: compete às Secretarias de Saúde dos Municípios exercer a vigilância 

da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os 

responsáveis pelo controle da qualidade da água para consumo humano. Esse 

mesmo documento regula os critérios de avaliação da qualidade da água tais como: 

padrão microbiológico, padrão de turbidez, padrão de potabilidade para substâncias 

químicas que representam risco à saúde, dentre outros parâmetros.  

Sobre a distribuição de água potável, o Artigo 17 da Portaria Interministerial 

preconiza que:  

Art. 17 - A distribuição emergencial de água potável deverá ser 

realizada, preferencialmente, por meio de carros-pipa, que deverão estar 

identificados, de forma visível, com o logotipo da Secretaria Nacional de  
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Defesa Civil/Ministério da Integração Nacional, com o Brasão do 

Exército/Ministério da Defesa e com números de telefones para contato, 

informações e denúncias. 

 

A ferramenta que o CMNE dispõe para o controle da Operação é o Sistema de 

Gestão do Controle de Distribuição de Água (GCDA) onde as OME mantêm todos os 

dados referentes à captação e à distribuição de água atualizados com o propósito de 

otimizar as informações necessárias à tomada de decisão. 

As OME participantes acessam o GCDA, diariamente, onde avisos, 

recomendações, pendências, orientações, relação de municípios a serem incluídos 

ou excluídos e outras informações são disponibilizados sistematicamente para o 

COTer e para o CMNE. 

O Artigo 18 da Portaria Interministerial Nr 1 e seus parágrafos dispõem que a 

SEDEC, o Comando do Exército, os órgãos estaduais de defesa civil e os órgãos 

municipais de defesa civil são responsáveis pelas ações de fiscalização direta da 

OCP, podendo a SEDEC, a qualquer tempo, enviar seus agentes para exercer ações 

de fiscalização nos municípios atendidos. A SEDEC também deverá ser informada 

sobre quaisquer irregularidades, bem como das soluções das averiguações realizadas 

e informar o Comando do Exército sobre quaisquer denúncias de irregularidades na 

OCP envolvendo militares. 

Em seu prosseguimento, a mesma Portaria Interministerial Nr 1 prevê que a 

SEDEC e o Comando do Exército poderão executar ações de fiscalização da OCP, 

direta e indiretamente, por meio de ligações telefônicas, do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), do Programa de Gestão e 

Controle de Distribuição de Água ou outros procedimentos que não necessitem de 

visita in loco, a fim de detectar possíveis irregularidades. 

Nesse diapasão, a Fiscalização Total, implementada no ano de 2015, consiste 

na auditagem da população atendida pela OCP, na conferência das rotas (trecho 

percorrido pelos pipeiros do manancial ao ponto de abastecimento/cisterna coletiva), 

no planejamento virtual utilizando ferramentas de TI e na navegação no terreno sem 

a utilização de guias locais, foi desenvolvida pelo Escritório da OCP do Cmdo 10ª Bda 

Inf Mtz (Recife-PE). No ano de 2016 a Fiscalização Total foi realizada em todas as 
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OME, possibilitando economia de recursos financeiros devido à customização da OCP 

e à sua consequente evolução na gestão. 

O GPIPABRASIL, implementado em 2013, é o programa que vem sendo 

utilizado para o monitoramento da logística de entrega de água potável por carros-

pipa conduzido pelo Exército. Tem por objetivo rastrear os veículos agregados na 

operação, confirmar a coleta nos mananciais e a entrega no Ponto de Abastecimento 

(PA), automatizando a geração de dados e contribuindo para uma melhor fiscalização 

das atividades dos motoristas. (CMNE, 2018) 

A demanda por uma ferramenta sistêmica e carregada de tecnologia capaz de 

contribuir na fiscalização efetiva dos serviços prestados pelos pipeiros que realizam a 

entrega de água nas cisternas coletivas cadastradas, foi determinante para a 

realização do certame licitatório que levou à contratação do Sistema GPIPABRASIL, 

bem como, para o rastreamento dos carros-pipa, para o georreferenciamento dos 

mananciais e das cisternas coletivas, e para o monitoramento da logística de entrega 

de água, no contexto da Operação Carro-Pipa. O Sistema GPIPABRASIL agregou 

indicadores quantitativos  e qualitativos para a gestão da OCP. 

 

 

Fig 12 – Fluxo de utilização do GPIPA BRASIL 

Fonte: CMNE, 2018 

 

Mesmo com o aumento dos meios tecnológicos para o controle da OCP, a 

Portaria Interministerial Nr1 prevê que toda denúncia deverá ser apurada pela SEDEC 
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e pelo Comando do Exército, devendo o denunciante, quando identificado, ser 

informado sobre o resultado das averiguações realizadas. 

Certamente a OCP, se não a maior, é uma das maiores operações de 

abastecimento de populações atingidas pela seca na esfera mundial. Vale lembrar 

que a distribuição da água para a população, em sua grande maioria, composta por 

pessoas carentes, trata-se de uma questão básica de condição social, afetando 

inclusive a saúde das pessoas e viabilizando a permanência dessas comunidades na 

localidade em que vivem, evitando o êxodo rural, que geraria problemas sociais nos 

grandes centros. (CMNE, 2018) 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Conforme foi abordado nesse trabalho de pesquisa a região do semiárido 

nordestino sofre com a inclemência da seca, que é causada por diversos fatores 

geológicos, hidrográficos e pluviométricos que acarretam em longos períodos de 

estiagem e pouca quantidade de água armazenada nos seus mananciais e açudes. 

Essa realidade dificulta a vida da população da região e a transforma numa das mais 

pobres do território nacional, exigindo uma maior atuação do Estado para mitigar os 

efeitos da seca. 

 Ao longo da história, muitos foram os períodos em que o Brasil enfrentou crises 

devido à estiagem prolongada, principalmente na região Nordeste e na face norte do 

estado de Minas Gerais. Essa repetição nos acontecimentos e os efeitos cada vez 

mais drásticos da seca, levaram ao desenvolvimento de políticas públicas e à criação 

de órgãos governamentais para tentar resolver o problema e apoiar a população do 

semiárido, como o DNOCS e a SUDENE, dentre outros. 

 Poucos resultados foram obtidos com a criação dos órgãos para combate à seca, 

devido ao caráter natural e perene deste fenômeno, levando o Governo Federal, a 

partir da segunda metade do século XX, a mudarem o rumo das ações e passaram a 

se preocupar com a questão da sustentabilidade, bem como, criando novas medidas 

de convivência com a seca. 

 Dentre essas medidas de convivência com a seca, algumas foram criadas para 

otimizar a captação e armazenamento da água da chuva na região em cisternas. 

Outras medidas foram focadas na distribuição de água potável para a população, 

buscando melhorar a vida da população, além de promover o desenvolvimento 

econômico da região. 

 Nesse contexto, em 1998, foi desenvolvida uma parceria entre o Ministério da 

Integração Nacional e o Ministério da Defesa, para realizar a entrega de água potável 

na região do semiárido brasileiro por meio de carros-pipa, nomeada, inicialmente, de 

Operação Pipa. Essa parceria teve este nome de “operação” por se tratar de uma 

ação de caráter emergencial com previsão temporária. No entanto, a situação de 

agravamento da seca na região e a repetição do quadro de estiagem, levaram o 

Governo Federal a estender a Operação Pipa por mais alguns anos. 
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 O Ministério da Defesa designou o Exército Brasileiro para realizar a Operação 

Pipa que empregou o Comando de Operações Terrestres, órgão de direção setorial 

para gerenciar a sua execução. O Comando Militar do Nordeste, que engloba a 

maioria dos estados do semiárido para coordenar a execução da operação por meio 

das suas Organizações Militares. 

 Em 2012, a Operação Pipa passa a ser regulamentada pela Portaria 

Interministerial Nr 1, recebendo a denominação de Operação Carro-Pipa. Essa 

Portaria normatiza o processo de captação de água nos mananciais da região, a 

contratação de civis donos de carros-pipa (“pipeiros”), sua distribuição em cisternas 

cadastradas pelas Organizações Militares do Comando Militar do Nordeste, bem como 

o controle de qualidade da água, segundo os critérios estabelecidos melo Ministério 

da Saúde, além da fiscalização de todo o processo, feita por essas Organizações 

Militares, com o emprego de meios informatizados e tecnológicos. 

 Com um alcance de cerca de 860 (oitocentos e sessenta) municípios atendidos 

pela Operação Carro-Pipa, a presença do Exército Brasileiro é pulverizada em regiões 

onde antes a Instituição nunca se fez presente, aumentando sobremaneira a 

capilaridade da Força Terrestre por todos os Estados do Nordeste em uma ação 

subsidiária. 

 Essa distribuição de militares em localidades até então desconhecidas pelo 

Exército, atingiu de forma indireta um dos objetivos estabelecidos pela Política 

Nacional (PND) de Defesa e pela Estratégia Nacional de Defesa (END), concretizando 

a estratégia militar da presença, contribuindo positivamente para a imagem da Força 

perante a sociedade, além de corroborar com os altos índices de credibilidade das 

Forças Armadas, dentre as Instituições de Estado do Brasil. 

 De acordo com o Manual de Inteligência Militar Terrestre (EB20-MF-10.107), “o 

SIEx compreende os órgãos e as pessoas do EB que, sob a responsabilidade dos 

comandantes, chefes ou diretores, estão envolvidos na execução das atividades e 

tarefas de Inteligência ou que estão ligados à sua regulamentação e normatização.” 

Esse mesmo manual (BRASIL,2016) prescreve que o Sistema produz, continuamente, 

os conhecimentos necessários para que o EB permaneça preparado e em condições 

de ser empregado contra quaisquer ameaças à soberania ou à integridade do país,  
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atuando em Operações no Amplo Espectro em atendimento às situações de emprego 

previstas na Constituição e na Estratégia Militar de Defesa. 

 A Estratégia Nacional de Defesa está pautada em algumas diretrizes, dentre 

elas: “Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença”. A Operação Carro-Pipa não foi criada sob a égide da atual 

Estratégia Nacional de Defesa e nem com a intenção de ampliar essa presença, seu 

objetivo foi atender a uma carência da população e ao chamado do Governo Federal 

à época da sua criação, porém, após a sua criação, a Operação Carro-Pipa aumentou 

de forma substancial a presença da Força Terrestre nessa faixa territorial do país. 

 Paralelamente ao crescimento da presença do Exército Brasileiro no interior do 

semiárido brasileiro, ocorre o aumento do tráfico de drogas no chamado “Polígono da 

maconha” e o emprego de explosivos controlados em assaltos com destruição de 

caixas eletrônicos em diversos municípios onde a Força Terrestre atua na Operação 

Carro Pipa, surgindo, então a possibilidade de emprego dos militares para o 

levantamento de informações nesta região.  

 Dado o caráter ostensivo desse trabalho, a pesquisa se limitou a estudar os 

aspectos doutrinários da Inteligência Militar, previstos nas publicações militares e 

fontes abertas de consulta, não sendo a intenção desta pesquisa o trabalho técnico e 

reservado realizado pelo Sistema de Inteligência do Exército. 

 De forma complementar, o Comando de Operações Terrestres (COTer) e o 

Centro de Inteligência do Exército (CIE) mantêm rotinas de trabalho na Atividade de 

Inteligência para a permanente avaliação de riscos e, principalmente, para suprir as 

necessidades de conhecimento, visando ao emprego da tropa (BRASIL,2016). Como 

já foi exposto, anteriormente, o COTer é o Órgão de Direção Setorial que coordena a 

Operação Carro-Pipa e realiza visitas e inspeções com o intuito de levantar e avaliar 

riscos no decorrer da operação. 

 Dentro da Operação Carro-Pipa, as Agências de Inteligência (AI) são 

responsáveis pela apuração de denúncias relacionadas à captação de água, entrega 

irregular ou qualquer outra irregularidade que chegue ao conhecimento do Comando 

Militar do Nordeste. Segundo o Manual de Inteligência Militar Terrestre (BRASIL, 

2016), “os meios de análise materializam-se na Seção de Inteligência (2ª Seção) de 

cada OM apoiada em sua Central de Inteligência Militar (CIM). A 2ª Seção de OM  
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também é designada como Agência de Inteligência (AI) no âmbito do SIEx”. Nesse 

contexto, as 2ª Seções das Organizações Militares que atuam na Operação Carro-

Pipa, são responsáveis pela análise das denúncias ocorridas nesta operação. 

 Com relação às formas e aos meios de obtenção, BRASIL (2016) prevê que os 

meios de obtenção podem ser especializados ou não especializados. Os 

especializados, existentes nas OM de Inteligência de cada escalão (no âmbito do 

SIEx, são também designados como Órgãos de Inteligência – OI), empregam técnicas 

operacionais específicas para a busca de dados. Os não especializados, orgânicos 

das OM subordinadas de cada comando, realizam ações de reconhecimento e 

vigilância. 

 De acordo com o Sistema de Segurança Integrada do Exército Brasileiro, as 

áreas de responsabilidade territorial estão divididas dentro da Força Terrestre da 

seguinte forma: 

- ZPI - Zona de Proteção Integrada, sob responsabilidade territorial de um Comando 

Militar de Área; 

- API - Área de Proteção Integrada, sob responsabilidade territorial de um Grande 

Comando;  

- SAPI - Subárea de Proteção Integrada, sob responsabilidade territorial de uma 

Grande Unidade do EB; 

- SEPI - Setor de Proteção Integrada, sob responsabilidade territorial de uma 

Organização Militar valor Unidade; 

- SUSEPI - Subsetor de Proteção Integrada, sob responsabilidade territorial de uma 

Organização Militar valor Subunidade. 

 Nesse sentido, cada município atendido pela Operação Carro-Pipa está inserido 

dentro de um Setor de Proteção Integrada (SEPI) ou Subsetor de Segurança 

Integrada (SUSEPI), de responsabilidade de alguma Organização Militar responsável 

pela sua segurança, de forma integrada com os Órgãos de Segurança Pública (OSP) 

da região. 

 Dessa forma, surge uma indagação com relação ao papel do Exército Brasileiro, 

em seu emprego dual (defesa da pátria e ação subsidiária), aproveitando-se do seu 

alto índice de credibilidade e da sua extensa capilaridade nos diversos municípios do  
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semiárido, pode utilizar a Operação Carro-Pipa como ferramenta de Inteligência para 

colaborar com a segurança nos seus Setores de Segurança Integrada? 

 Destaca-se, que um novo fenômeno vem ocorrendo nas forças armadas de 

vários países. Como a possibilidade de guerras convencionais está cada vez mais 

remota, as forças armadas começam a ser preparadas e empregadas para atuar em  

outras frentes de batalha, como operações de paz internacionais, segurança interna 

e projetos sociais. Essa medida permite, ao mesmo tempo, manter o contingente ativo 

para possível emprego contra agentes externos, bem como, atender as demandas 

internas cada vez mais crescentes da população.(GUIMARÃES,2003) 

 Em seu estudo sobre “O emprego do Exército Brasileiro na Segurança Pública”, 

GUIMARÃES (2003), ressalta a importância da integração de um sistema de 

inteligência eficiente que uma as três esferas governamentais (União, Estados e 

Municípios). O autor faz menção ao Decreto Nr 3.695, de 21/12/2000, criador do 

Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. GUIMARÃES (2013) salienta que 

esse subsistema será parte de um sistema maior, uma vez que integra o Sistema 

Brasileiro de Inteligência - SISBIN que tem como fundamento a preservação da 

soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da 

pessoa humana.  

 O Subsistema de Inteligência, como prevê o Compromisso n° 4 do Plano 

Nacional de Segurança Pública, será:  

 

"integrado por órgãos das esferas federal e estadual, tendo por objetivo 

identificar ameaças à segurança pública e subsidiar, com oportunidade, os 

órgãos governamentais com conhecimentos necessários à adoção de 

providências para a manutenção da segurança pública. A integração de 

esforços permitirá sistematizar um fluxo de informações, propiciando cenários 

para a atuação das instituições envolvidas, favorecendo as ações de 

prevenção e repressão. " 

 

 Essa afirmação impõe uma integração entre os órgãos da esfera federal e os 

OSP no sentido de uma maior troca de informações para se deter o avanço da 

criminalidade no território nacional. Dessa forma, já existe previsão de apoio entre a 

atividade de inteligência das Forças Armadas e os Órgãos de Segurança Pública e a  
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Operação Carro-Pipa poderia ser utilizada como forma de chegar a lugares onde o 

poder do Estado não tem capacidade de alcançar, dadas as suas limitações de 

pessoal e material. 

 GUIMARÃES (2003) continua, apresentando que a integração dar-se-á nas 

condições previstas no artigo 20 da Lei Nr 9.883, de 7/12/1999, que menciona:  

 

"Art 20 Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que, direta 

ou indiretamente, possam produzir conhecimentos de interesse das 

atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa 

externa, segurança interna e relações exteriores, constituirão o Sistema 

Brasileiro de Inteligência, na forma de ato do Presidente da República.” 

 

 O mesmo autor completa: “como pudemos observar, já existe a prerrogativa para 

participação de instituições federais no Subsistema de Inteligência de Segurança 

Pública.” (GUIMARÃES,2003) 

 No entanto, o objetivo dessa pesquisa não é apresentar uma proposta do 

emprego do Exército Brasileiro na Segurança Pública, como pretendeu Guimarães, 

mas apresentar a evolução da Operação Carro-Pipa ao longo do tempo, concluindo 

sobre suas possibilidades de emprego como ferramenta de inteligência no sistema de 

proteção integrada utilizado pelo Exército Brasileiro para unir defesa e segurança. 

 Por fim, conclui-se que a Operação Carro-Pipa deixou de ser uma ação de 

caráter emergencial e temporário e passou a ser uma missão perene do Exército 

Brasileiro no semiárido, não apresentando, consequentemente, previsão de término 

na sua execução. Trata-se de uma atividade subsidiária que colabora com o aumento 

dos índices de credibilidade da Força Terrestre perante a sociedade e, portanto tem 

grande valia para a Instituição. 

 Conclui-se, também, que a Operação Carro-Pipa aumenta de forma exponencial 

a capilaridade do Exército em territórios que fazem parte do Sistema de Segurança 

Integrada da Força, mas que não eram alcançados pelos militares antes do início 

desta operação. Por fim, conclui-se que a OCP possui alto valor estratégico para o 

Exército como ferramenta de inteligência, uma vez que pode-se empregar técnicas de 

inteligência para o reconhecimento, obtenção e análise e tratamento de informações  
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e agir em apoio aos Órgãos de Segurança Pública para se prevenir incidentes na Área 

de Proteção Integrada do Comando Militar do Nordeste. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADES 

PERÍODO DE 2018 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

1. Elaboração do projeto 

de pesquisa 

X X         

2. Entrega do Projeto  X 

23 

        

3. Aprovação do projeto de 

pesquisa 

 X         

4. Levantamento e seleção 

da bibliografia 

X X X X       

5. Pesquisa bibliográfica  X X X X X     

6. Entrega sumário e 

capítulos inicias 

    

 

X 

08 

     

7. Análise e consolidação 

dos dados  bibliográficos 

    

 

 

 

 

  X 

    

08. Entrega trabalho, 

exceto conclusão 

      

 

 X 

06 

  

09. Elaboração final e 

revisão do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  X 

 

X 

 

 

10. Entrega TCC ao 

Orientador 

        X 

26 

 

11. Comissões de 

avaliação 

        X 

29 

X 

16 

12. Depósito do trabalho          X 

30 
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