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Agroecologia em Rede

Leito do Rio Bom Sucesso no período seco

Manejo da água nas comunidades do Rio Bom Sucesso
Em uma época não muito distante, as comunidades rurais presentes ao longo do rio Bom Sucesso, na
região semiárida de Solânea (PB), eram obrigadas a dedicar boa parte de seu tempo à busca da água. Muitas
vezes saíam em grupos para percorrer longas distâncias, que chegavam a 10 quilômetros, dependendo da
fonte. A vida começou a mudar em 2000, quando as
comunidades começaram a se organizar para enfrentar
essa realidade. Um marco nesse processo foi a realização de um diagnóstico sobre os principais problemas
e propostas para o abastecimento de água. A partir
desse momento, o primeiro passo foi construir cisternas de placas com recursos mobilizados por meio
da cooperação internacional e geridos por fundos rotativos solidários. Mais tarde, o Programa Um Milhão
de Cisternas (P1MC), viabilizado pela Articulação do
Semiárido Brasileiro (ASA – Brasil), deu mais um grande impulso. Em 2008, 90% das casas já possuíam pelo
menos uma cisterna. Para atender à demanda de água
para os animais, foram realizados mutirões de reforma e ampliação do açude de um antigo morador da
comunidade de Bom Sucesso. Naquele ano, portanto,
uma rede de pequenas infraestruturas estava implantada permitindo o aumento da segurança hídrica das
famílias. Entre esses equipamentos, contabilizávamos
59 barreiros, 6 lagoas, 13 tanques de pedra e um poço
artesiano recuperado e equipado com bomba popular
que funciona como reserva estratégica de água para
os animais em períodos críticos de seca. Além disso,

as famílias vêm investindo na construção e ampliação
de novos barreiros. Agora, passaram a trabalhar na
conservação da qualidade da água armazenada, destinando-a a fins específicos e assegurando a de melhor
qualidade para o consumo humano.
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