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INTRODUÇÃO 

A abrangência da Geografia possibilita a análise de associações entre diversas 

temáticas, quer naturais/ambientais, quer antrópicas. Por sua vez, têm sido oportunas e 

adequadas, em espaços regionais e locais, questões que envolvam relações interativas. 

O clima é uma fonte primária para a produção agrícola e, conseqüentemente, para a 

organização do espaço agrário, através da radiação solar, temperatura, umidade do ar e 

pluviosidade. Em áreas áridas e semi-áridas a importância das chuvas, como variável 

climática, multiplica-se, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, transposição de 

águas, irrigação, dessalinização, trabalho e principalmente capital. É na chuva que reside a 

maior confiança e fé do homem sertanejo. A sua chegada é motivo de comemorações e a sua 

escassez ou ausência, desespero e fome. 

Monte Alegre de Sergipe localiza-se entre as coordenadas 10º 00’ 27” a 10º 07’ 26” 

Sul, e 37º 24’ 28” a 37º 49’ 24” Oeste. O município limita-se ao norte e a leste com Porto da 

Folha; ao sul e a leste com Nossa Senhora da Glória e ao oeste, com Jeremoabo, do Estado 

da Bahia, numa área total de 418,5 Km2. Dista cerca de 112 Km da capital do Estado, em 

sentido ao interior do território, afastado das influências litorâneas e da administração 

pública. Pela figura 01 é possível perceber a espacialidade da área estudada. 

 Ao encontrar-se em região de clima semi-árido, caracteriza-se por baixas 

precipitações pluviométricas, entre as mais baixas do Estado, refletindo na rede de 

drenagem escassa, de rios temporários; caracateriza-se por comportamento vegetativo 

típico de regiões semi-áridas, com plantas adaptadas as prolongadas estiagens, de troncos 

tortuosos e folhas caducas denominadas caatinga hipoxerófila; e caatinga hiperxerófila de 

formação em clima mais seco, ao oeste do município, em maior parte. 

OBJETIVOS 

                                                 
1 - Parte integrante da Dissertação “A dinâmica do clima e a organização do espaço agrário no 
município de Monte Alegre de Sergipe”. 
2 - Mestre em Geografia Agrária/NPGEO 
3 - Doutora NPGEO/DGE/UFS - Núcleo de Pós-graduação em Geografia e  Departamento de Geografia 
- UFS 
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OBJETIVO GERAL 

• Analisar os fatores de ordem climática no contexto ambiental que 

condicionam a espacialização da agricultura no município de Monte Alegre de 

Sergipe. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudar os principais aspectos morfológicos do clima; 

• Compreender a dinâmica atmosférica de influência na região; 

• Caracterizar o ambiente climático do município; 

• Identificar as situações de estiagem local; 
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• Conhecer a estrutura fundiária municipal; 

• Descrever a distribuição e a utilização das terras no município; 

• Estudar as principais atividades econômicas agrícolas locais; 

• Analisar indicadores para estudos agrícolas, visando planejamentos racionais 

perante as ocorrências e mudanças climáticas. 

• Descrever os conflitos de terra no município; 

• Compreender a organização das políticas públicas no Município; 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A metodologia e os procedimentos técnicos são essenciais para viabilidade dos 

objetivos propostos, e, em consonância com os conceitos geográficos, deverão se 

fundamentar em experimentos anteriores, concernentes ao método dedutivo. 

 O levantamento bibliográfico e posterior escolha do material realizou-se nas 

bibliotecas central da Universidade Federal de Sergipe e na Setorial do Núcleo de Pós-

graduação em Geografia, complementados a materiais próprios e emprestados por 

professores, servindo como base e aprofundamento teórico do trabalho. 

 Para a coleta de dados das ações públicas e dos dados da questão agrária no 

município, foram visitados órgãos públicos, definidos e selecionados, conforme suas 

atribuições nos governos estaduais e municipais. 

• Os dados e mapas de abastecimento doméstico de água foram obtidos na 

empresa DESO (Companhia de Saneamento de Sergipe); 

• As informações dos poços tubulares e açudes, na COHIDRO (Companhia de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe), e no DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra a Seca); 

• A localização dos poços foi obtida em material elaborado pela SRH 

(Secretária de Recursos Hídricos), vinculada a SEPLANTEC (Secretaria de 

Estado de Planejamento, Ciência e Tecnologia); 

• Os dados referentes à construção de cisternas foram analisados através dos 

Programas Chapéu de Couro e Campo Verde, em material cedido pela 

EMDAGRO (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário); 
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• E as cisternas construídas através da ASA (Articulação do Semi-árido 

Brasileiro), com recursos da ANA (Agência Nacional de Águas), com 

informações coletadas no Centro Dom José Brandão Duarte. 

• Dados referentes à contratação de pessoal em frentes de trabalho e carro-

pipa foram obtidos na Defesa Civil, órgão executivo do Estado de Sergipe. 

• A obtenção de dados referentes à produção agrícola, efetivo de rebanho, 

condição do produtor, extensão dos estabelecimentos e utilização da terra, 

efetivou-se em periódicas vistas ao FIBGE (Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

• As informações referentes ao conflito de terras foram colhidas em material 

produzido pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 

complementadas em conversas realizadas no trabalho de campo e análise de 

seus resultados, elaborados em cartogramas. 

 O estudo em enfoque tem no município de Monte Alegre de Sergipe a base espacial 

indicadora de toda análise, incluindo as informações sobre os aspectos físicos, econômicos, 

políticos e técnicos entre outros, considerando seus limites políticos, geográficos. 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 Desde o seu primórdio, o homem tenta cada vez mais se apoderar dos recursos 

naturais. Inicialmente com a coleta de frutos, caça e pesca e domesticação de animais, que 

aos poucos foram perdendo suas funções. O homem começa a fabricar instrumentos para 

facilitar a aquisição dos cultivos na agricultura, e em contrapartida, provoca o desmatamento 

e enfraquecimento do solo. 

 A apropriação e utilização dos recursos ocorrem de forma desigual, acentuando-se 

ao passar do tempo. Em locais de uso mais intensivo, com a modernização no campo, há 

maior aproveitamento e geração de riqueza. Em contrapartida, em locais de emprego de 

modos tradicionais, há menor rentabilidade da terra. 

 Segundo Castro (1992), as dificuldades que permeiam o Nordeste estão ligadas em 

maior escala ao processo histórico e político que a região sofreu, com a formação de uma 

agricultura concentrada nas mãos de poucos, voltando-se para a exportação, enquanto as 

piores terras destinavam-se a agricultura campesina e de pouco investimento. Em 

complementação à idéia, Antonello (1994) afirma que o poderio dos latifundiários, aliados a 

sua gana, contribuem para maiores disparidades entre eles e os produtores camponeses. 
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Entende-se, assim, que a intensidade da irregularidade das chuvas 

não é a causa das precárias condições de produção e, 

conseqüentemente, de reprodução do camponês sertanejo, mas sim 

a usura dos grandes proprietários de terras, que fazem de sua 

riqueza a pobreza da grande maioria da população sertaneja. (p. 99). 

Estudos do comportamento climático em determinados espaços necessitam da 

compreensão do fenômeno, desde a circulação atmosférica, aos elementos do clima, em 

investigações que possibilitem a compreensão da dinâmica climática, como um todo. 

O que não é mais possível continuar usando apenas critérios 

estatísticos inadequados para retratar as realidades climáticas 

regionais em suas peculiaridades (MONTEIRO, 1991, p. 19). 

 A seca processa-se a partir de diferentes acontecimentos naturais (circulação dos 

ventos, da atmosfera, das massas de ar, a topografia e outros), fundados com a ação 

antrópica (desmatamento da vegetação, urbanização), contribuindo para a formação de 

desequilíbrio e irregularidade da distribuição de chuvas. Distingue-se no local, a seca 

permanente e a seca sazonal, com raros registros de seca contingente e seca invisível. 

A seca permanente prolonga-se em áreas áridas, com formação de desertos e semi-

desertos, com insuficiência hídrica durante todo o período. A seca sazonal, de ocorrência em 

áreas tropicais, é facilitada pelo regime de chuvas. A seca contingente processa-se em 

espaço de tempo reduzido, durante a estação chuvosa. Seca invisível ocorre dentro da 

estação chuvosa. As chuvas acontecem, no entanto, abaixo das necessidades hídricas da 

planta, comprometendo o crescimento das mesmas forçando até a morte. 

 Em Monte Alegre registra-se a ocorrência da seca sazonal com eventual ocorrência da 

seca contingente, em áreas voltadas para a agricultura, tem-se a importância da denominada 

seca verde, de ocorrência a partir do plantio, no início da estação chuvosa. As plantas 

germinam e não conseguem completar o ciclo vegetativo, morrendo com o prolongamento da 

seca, levando os agricultores a perdas da produção. 

 Devido à tentativa de justificar a discrepância regional pautada nas condições 

climáticas, foram criados órgãos e elaborados projetos, que destinavam parte do orçamento 

da União para esta região, como forma de angariar recursos por parte dos políticos e 

latifundiários, promovendo a denominada indústria da seca, que, segundo estudos 

específicos, pouco contribuiu para a modificação da estrutura fundiária da região. 

 A SUDENE, criada em 1959, com intuito de erguer o Nordeste após a seca de 1958. 

Complementa o POLONORDESTE (Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

Nordeste), criado em 1974; o DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) foi 
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criado em 1945 para substituir o INFOCS (Inspetoria de Obras Contra a Seca), na bacia do 

São Francisco, foram instalados dois órgãos públicos: A CHESF (Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco), construindo e administrando as hidrelétricas, para abastecimento elétrico 

no Nordeste; A CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), 

estimulando a agricultura, principalmente com a irrigação e rizicultura. 

3 - DINÂMICA CLIMÁTICA 

A interferência dos complexos sistemas de correntes perturbadas do sul, norte, leste e 

este, aliados a posição tropical das altas pressões, os sistemas de Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), com as Massas de Ar Equatorial Continental e Atlântica, a Massa Tropical 

Atlântica e a polar Atlântica, favorecem o surgimento de clima semi-árido com duas estações 

bem definidas: a seca, em maior parcela do ano, e a chuvosa, em menor proporção. 

A Figura 02 mostra a representação espacial em Monte Alegre de Sergipe, com uma 

mancha na sede municipal, onde se localiza o posto pluviométrico Em seus registros há 

totais superiores a 900 milímetros, ou seja, média superior a região sertaneja, dando feição 

de microclima. No entanto, Pinto (1999), em pesquisa de dados de chuvas no município, 

alerta para os dados dos anos de 1964 a 1988 cuja média ultrapassa os 1.000 milímetros, 

comprometendo a realidade. A autora explica, atribuindo aos anos 1975 e 1977, com 

registros de índices altíssimos para a realidade da região, elevando a acreditar em possível 

erro na contabilidade destes dados. 
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A seca tem motivado estudiosos, setores governamentais e organizações não 

governamentais, na elaboração de projetos e alternativas da convivência do sertanejo com o 

fenômeno, haja vista que a mesma já era identificada em séculos anteriores. O levantamento 

efetuado por Conti (1997) considera que, entre 1605 a 1983, ocorreram 59 secas. 

 Além das referências desta obra, pesquisas em órgãos oficiais do Governo, ou até 

mesmo no trabalho de campo, nota-se a importância da identificação da seca no semi-árido 

nordestino. Menezes (1999), ao estudar a constituição de órgãos e elaboração de projetos 

em Sergipe, distingue 12 secas, sendo duas no século XVIII (1790 e 1792), duas no XIX 

(1877 e 80) e o restante no XX (1915, 19, 31, 52, 58, 70, 79-84, e 91-92). 
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3. 1 - Variabilidade Pluvial 

A análise da variabilidade foi obtida com dados pluviais de Monte Alegre de Sergipe, 

de 1980 a 2000, numa série temporal de vinte e um anos. 

No Gráfico 01 encontram-se valores negativos, abaixo da média, no caso (653 mm.), 

e os positivos com pluviosidade acima. Na observação sugere-se formação de secas, em 

anos de séries negativas e em menor proporção, anos chuvosos, distantes da média. 

 

 Fonte: Emdagro 

 Organização: José Hunaldo Lima 

Gráfico 01 - Variabilidade deprecipitação anual em relação a média em Monte Alegre 

Sergipe 

Nas séries negativas, destaca-se o segmento de 1980-84, cujos anos devem ser 

considerados como de grande efeito de seca na região. Com pequena interrupção, os anos 

de 1985 e 1986, retomando o processo de estiagem em 1987. Os anos de 1988 e 1989 

destacam-se pela seqüência de anos chuvosos, sendo acompanhados em mais quatro anos, 

distribuídos numa série de vinte anos. O processo de estiagem tem continuidade no 

quatriênio 1991 a 1994, retornam em 1998, ao final dos anos em análise. 

Percebem-se três seqüências de seca no município, repetidas em toda a região 

sertaneja, sendo duas destas de quatro anos e a outra, com três anos de estiagem, já 

identificadas pelos agricultores, desde a mais antiga 1980-1984 até a mais recente 1998-

2000, não somente pela aproximação do ocorrido, mas pelas seqüelas deixadas. 

4 - O ESPAÇO AGRÁRIO MONTEALEGRENSE 

 A visível concentração de terras no município é fruto de todo um processo histórico 

de ocupação da região sertaneja, que alastra-se até os dias atuais, suprimindo o pequeno 

agricultor, como bem demonstra a curva de Lorenz. 

 7671



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 No gráfico 2, formador da curva para o ano de 1970, percebe-se menor largura da 

mesma (de cor escura), em relação aos demais anos em análise. Esta feição estreita 

demonstra menor índice de concentração de terras que as posteriores, levando-nos a crer 

em um processo de aumento na área de latifúndios, via aquisição de novas terras, ou 

mesmo fragmentação dos menores proprietários, algo visível, outrossim nos gráficos 

posteriores, com maior índice em 1996-1997. 

O grau de escolaridade é baixo, contando com mais de 50% de entrevistados 

analfabetos e o restante não tendo concluído o ensino fundamental, sendo que 42% 

estudaram somente até as series iniciais (da 1ª a 4ª) e duas pessoas (perfazem 3,7%) 

estudaram até 5ª e 6ª respectivamente, demonstrando maior grau de deficiência para 

incorporar novas tecnologias e mesmo dificultando a aceitação de financiamentos e até 

comprometendo certas transações comerciais. 
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4. 1 - Utilização da Terra 

 A utilização de terras em Monte Alegre de Sergipe restringe-se a menor diversidade 

de ocupação, destinada à lavoura temporária, casos dos cultivos de feijão e milho, e 

pastagens plantadas e naturais, a criação bovina, áreas de florestas e matas, com 

decréscimo acentuado e terras produtivas não aproveitadas. 

 A lavoura temporária, com milho e feijão, destaca-se com quase 50%. Em 

contrapartida, a pastagem tem acentuada participação, tanto a plantada como a natural, que 

desde a década de 70 vem detendo quase 50% das áreas agrícolas municipais, com 
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significativo aumento, em 1995-96 detendo cerca de 70% do total. As matas e as terras 

produtivas não utilizadas conseguiram significado decréscimo no período em análise, 

perdendo espaço para as pastagens e a lavoura temporária. 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS %   

ATIVIDADES/ANOS 1970 1975 1980 1985 1995-96 

Lavoura Permanente - - - - 0,17

Lavoura Temporária 29,26 35,35 32,87 36,10 45,53

Pastagem Natural 22,66 14,50 21,34 30,21 34,51

Pastagem Plantada 24,55 22,97 31,04 23,10 8,67

Matas Naturais 9,34 18,92 11,03 7,21 6,72

Terras não utilizadas 14,08 8,26 3,72 3,38 4,18

Total 100 100 100 100 100

FONTE: Censos Agropecuário, 1970 ao 1996-97 

Organização: Jose Hunaldo Lima 

TABELA 01 - Utilização da terra por estabelecimento 

4. 2 - Atividade Agrícola 

 O rebanho animal para Monte Alegre de Sergipe tem destaque para o bovino, 

principal rebanho da região, e destina-se para a produção de leite que é vendido in natura, 

ou como queijo nas feiras da cidade; o de galináceas, com alocação de uma granja da sede, 

e criação da galinha caipira nas propriedades rurais, a suinocultura, que está ligada a 

residências que fabricam o queijo de forma artesanal e em pocilgas na cidade; a 

caprinocultura e ovinocultura, cujos rebanhos são de considerável adaptabilidade ao meio 

semi-árido; em menor destaque, os equinos e assininos. 

 A agricultura congrega atividade importante na região. Mesmo assim no município os 

índices de pluviosidade são baixos. Sendo possível, segundo o IBGE, identificar somente 

milho, feijão, fava e, em determinados anos, o algodão, como pode-se observar na tabela. 

O milho, principal produto cultivado no município, caracteriza-se pela utilização no 

tradicional cuscuz, alimento regular do sertanejo, o milho verde é garantia de alegria nas 

festas juninas, além da canjica e da pamonha. Utilidade que vem crescendo é o 

aproveitamento da palha para a fabricação de silagem, suplemento importante em tempos 

de estiagem. Além disso o milho também alimenta o gado bovino e a criação de aves de 

fundo de quintal. 
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 O feijão é importante na dieta, plantado em consórcio com o milho. Parte da 

produção é armazenada, e a outra é comercializada. A fava, uma alternativa muito próxima 

do feijão, é de produção reduzida e serve igualmente para o consumo familiar. 

 O algodão, fibra importante para confecção de roupas, segundo Andrade 1986, cuja 

variedade denominada de mocó, é a que melhor se adaptara a região. Como se observa na 

tabela 08, a produção é irrisória e acontece em determinados anos, sendo que em 2000 

toda a produção fora perdida. Utiliza-se também para a alimentação do rebanho bovino. 

A palma forrageira destaca-se pela capacidade de sobrevivência num meio hostil. 

Plantada por diversos produtores locais, torna-se uma das principais fontes de alimentação 

para o gado. Em tempos de maiores estiagens, é nesta alimentação que o agricultor 

deposita sua confiança, e, com o prolongamento deste processo de estio, é utilizada na 

alimentação humana. 

4. 3 - Conflito de Terra 

 A recolocação de trabalhadores no meio agrário brasileiro faz-se em diferentes níveis 

e localizações. No município, destacam-se alguns assentamentos, que não contemplou 

todos, elevando a formação de novos acampamentos como observa-se na Figura 03. 

No Assentamento Nossa Senhora da Aparecida, distante da sede municipal, foram 

entregues cerca de 580 hectares de terra a 24 famílias; no São Raimundo foram alocadas 

10 famílias em uma área de 266 hectares, no Bom Jardim, cerca de 600 hectares, foram 

entregues a 26 famílias; em União dos Conselheiros de área com aproximadamente 630 

hectares, distribui-se a 25 famílias. Merecem destaque quatro acampamentos, o da fazenda 

Alazão (com 15 famílias), no povoado Lagoa do Roçado, na Fazenda Lagoa do Bom Nome, 

com 20 famílias, e o mais recente, próximo ao povoado Taxas. 
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5 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À SECA 

 Os sistemas de abastecimento, comumente empregados no local, incluem as 

cisternas, tendo como equipamentos de combate à seca: o emprego de carro pipa, poços 

tubulares, açudes e barragens, além da distribuição oficial pelo governo estadual. 

 Em Monte Alegre de Sergipe, o abastecimento de água é realizado pela empresa 

DESO, através da captação de água no Rio São Francisco e levada pela adutora do Alto 

Sertão, em duas canalizações, até Nossa Senhora da Glória, encontra a adutora Sertaneja, 

e a outra ao oeste em direção ao Povoado Maravilha. Após a cidade a outra verte-se em 

direção oeste, percorre as localidades de Salgadinho e Poço dos Bois, enquanto a última 

destina-se para o Povoado Lagoa do Roçado. A captação é recebida através da canaleta 

que dá acesso a Pedro Alexandre na Bahia. No Povoado Santa Rosa do Ermiro, em Poço 

Redondo, o canal chega a Maravilha e algumas localidades rurais no município. De uma 

maneira geral, pode-se inferir, observando a Figura 04, que as localidades mais próximas à 

sede, no sentido leste e mais distantes, o oeste, contam com maior densidade de redes de 

abastecimento. Enquanto que no centro-oeste, após a cidade, não dispõe de rede de 

distribuição de água suficiente, deixando comunidades sem abastecimento. 
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 A construção de cisternas, em Sergipe, ganhou projeção a partir da criação do 

PROHIDRO, Programa de Aproveitamento dos Recursos Hídricos, em 1979, representando 

o Projeto Nordeste, atuando no Estado através dos Projetos Chapéu de Couro e Campo 

Verde, cuja política trouxe gastos e desperdícios do dinheiro público. Constatou-se que 

algumas, após reduzido tempo de uso, ou mesmo antes do uso, encontravam-se 

defeituosas, necessitando de reparos. 

 Em visão diferenciada do gerenciamento de recursos voltados para a construção de 

cisternas no semi-árido, surge, através da junção do poder público, privado e organizações 

não governamentais, a política destinada para a construção de um milhão de cisternas no 

semi-árido brasileiro, em cinco anos. 

 Em Monte Alegre de Sergipe foram beneficiadas quatro comunidades: Lagoa da 

Entrada e Belo Monte, com a construção de 17 e 12 cisternas. Na terceira etapa, apesar do 

número de beneficiários ser menor, 25 unidades, distribuídas em 13 para Uruçu e 12 para o 

assentamento Bom Jardim. O Programa tivera início em 7 d novembro e término em 28 de 

dezembro de 2002. 

 A liberação de distribuição de água, através de carro-pipa é feita com pedido da 

prefeitura. Em época de escassez de água, a Defesa Civil, órgão do Governo do Estado, em 

contato com a Emdagro fazem vistorias, comprovam ou negam o pedido de adesão dos 

carros. 

 Em Monte Alegre de Sergipe foram contratados sete carros, conseguindo ser o 

quarto município em número de contrato.Apesar do elevado número de pedidos de adesão 
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de carros-pipas, pelos municípios em anos de prolongadas secas, não se conhecem os 

documentos que contém estas contratações. 

 A questão dos Poços Tubulares no município foi referência da atuação de dois 

órgãos. Do DNOCS, constam oito poços tubulares, sendo quatro de ordem pública, em 

Lagoa do Roçado, na Sede, Vaca Serrada e em Lagoa do Farias, quatro particulares, três 

pertencentes a Raimundo Calumby Barreto e um de Gonçalo Faro Rolemberg. Em 

documentos recolhidos na COHIDRO, constam sete poços perfurados pelo órgão, em Baixa 

Verde, Cajazeiras, Lagoa do Capim, Lagoa da Espora, Maravilha, e dois em Barra Nova. A 

água apresenta-se de forma salinizada, nos poços de Lagoa do Roçado, Lagoa do Capim e 

os dois da Fazenda Tanquinho; nos demais não foram realizada a análise da água. 

 A catalogação de dados sobre os açudes e barragens tornou-se difícil, por não ter 

sido possível encontrar documentos comprovando a existência, tipo e ano de construção, 

mão-de-obra empregada e órgãos executores. No DNOCS, informou-se a existência de 

barragem, mas não existiam documentos, com visitadas e conversas com populares 

identificou-se algumas barragens. 

 A Barragem do Nogueira, localizada em Maravilha, no Riacho dos Pintos, construída 

pelo DNOCS, através do programa de frete de emergência, iniciada em 1967 e concluída 

em 69; Tanque do Estado, construído na década de 60 em frentes emergenciais; Açude do 

Vale, nas proximidades da cidade, utilizada para abastecimento local; Tanque Velho, 

localizado no perímetro urbano, mas que sofre a conseqüência do crescimento da cidade, 

com a presença de dejetos, garrafas plásticas e lixo; Barragem da Vaca Serrada, entre 

Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha, na altura da Rodovia SE-206, construída numa 

baixada interceptada pela rodovia, utilizada para o consumo animal, pesca e abastecimento 

de carro-pipa. 

 A mobilização de Frentes de Emergência dar-se em períodos de maiores secas, 

onde extinguem-se as reservas de suprimentos e os trabalhos, a exemplo das Frentes de 
Trabalho realizadas na década de 50 e as do final de 60. Surgem nos anos de 1993-94 e a 

mais recente em 19998-99, anos de baixos índices pluviométricos na região sertaneja. 

 Na frente de 1993-94, nas comunidades Tanquinho I e II, Lagoa Funda, Lagoa da 

Entrada e Lagoa do Capim, foram beneficiadas 350 famílias, com ampliação de 12 Km na 

adutora e ampliação de duas aguadas. Nas localidades Urucu e Barra Nova, 150 famílias 

receberam benefícios, além da ampliação de aguadas. 

 Na frente de trabalho de 1998-99, não fora possível identificar as benfeitorias e 

quanto foi repassado para o município. No material consta somente a quantidade de 

fichados por localidades. Em Monte Alegre de Sergipe ocorrera elevada contratação de 
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pessoas. Dos 11.000 habitantes, 1.850 pessoas foram beneficiadas pela frente, ou seja, 

15% da população total. Em programas de combate à seca, políticas públicas recentes 

foram implantadas, de um modo geral, descentralizadas voltadas para a participação das 

comunidades, através de associações, em convênio com órgãos públicos, a exemplo dos 

órgãos estaduais, SACRI, EMDAGRO, COHIDRO e SEPLANTEC, como se observa na 

Figura 05. 

 

 Foram entregues containers no Povoado Lagoa do Roçado, em ordem de dois, e em 

Maravilha, no assentamento Nossa Senhora da Aparecida, Monte Santo, Lagoa da Entrada, 

Lagoa das Varas e em Taxas ou Santo Antônio, construção de barragens em propriedades 

particulares, destinadas ao uso comunitário, segundo popular alguns rejeitam a utilização de 

outros. 

 Um novo convênio entre SACRI, COHIDRO e CODEVASF, possibilitou no ano de 

1997 a construção de 20 novas barragens, em propriedades particulares, voltadas para 

abastecer as comunidades, onde estão inseridas. A construção das barragens se dera a 

partir de 01 de abril de 1997, na Baixa Verde, finalizando-se em 08 de outubro do mesmo 

ano em lagoa de dentro. 

 Fora recentemente ampliada à rede de distribuição de energia com ramificação da 

rede de energia com destinos aos povoados e localidades rurais e financiamentos para 

comunidades com fins de aquisição de insumos, sementes, custeio de produção e outros. 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A concentração pluvial em poucos meses (período de março a julho) e as altas 

temperaturas desfavorecem o armazenamento de água na região. O curto período chuvoso 

dificulta o melhor aproveitamento agrícola, onde os meses secos ficam praticamente 

improdutivos para o homem do campo, que sobrevive com diminuta armazenagem de água e 

de alimentos conseguidos em curto espaço de tempo. 

 Com a propagação da seca na região, há diminuição de oferta de trabalho e migração 

para as cidades. A reduzida mão-de-obra nos latifúndios e a possibilidade de levantes na 

região influenciaram na elaboração de políticas com o intuito de fixação do homem no campo. 

 O processo histórico de ocupação do semi-árido com a pecuária priorizou a formação 

de fazendas, e a crescente concentração de terra, acarretando em diminuta possibilidade de 

sobrevivência da pequena agricultura, refém do clima, das políticas públicas e dos 

latifundiários. 

 A menor capacitação do agricultor montealegrense dificulta a incorporação e 

aceitação de novas tecnologias e métodos modernos de cultivo, deixando-o dependente da 

condição climática e da oferta de trabalho temporário nas maiores propriedades, enquanto 

espera programas alternativos de combate ou convivência com a seca, programados pelos 

governos. 

 A escolha da produção de alimentos de subsistência, como milho e feijão, lavouras 

importantes para a organização do espaço agrário municipal, faz-se por fatores culturais e 

históricos: fácil manejo, curto ciclo vegetativo da planta, garantia de alimento para consumo 

familiar e por não terem outras culturas. 

 Como demonstra o contexto das políticas públicas e as condições do pequeno 

produtor no município de Monte Alegre de Sergipe, o clima, principalmente no que diz 

respeito a falta de chuva, acarreta perdas na agricultura, seja lavoura ou pecuária, embora 

não seja o único fator causador de mazelas. Ou provavelmente nem seja o principal foco 

disseminador da pobreza do sertanejo! 
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