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Resumo: O Cinturão das Águas do Ceará - CAC é a maior obra hídrica em 

atividade no Estado do Ceará, a execução da obra é, majoritariamente, 

conduzida pelo governo do Estado através da Secretaria de Recursos Hídricos, 

com incentivos do governo federal por meio de programas como o Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC. O CAC foi dividido em três trechos e em 

cinco ramais, onde apenas o trecho um está em execução na região do Cariri 

cearense. Nesse trecho a obra foi subdividida em cinco lotes dentre os quais a 

comunidade Poço Dantas está sendo afetada no Lote quatro. A seguinte 

pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos do Cinturão das Águas do 

Ceará – CAC na comunidade Poço Dantas. Pretendemos fazer uma breve 

contextualização da obra identificando seus impactos na região do Cariri 

cearense e quais as principais transformações territoriais que vem provocando. 

Os recursos metodológicos usados na pesquisa foram divididos, inicialmente, 

em duas etapas: a primeira delas foi baseada em leituras programáticas, que 

serviram de base teórica para todo o desenvolvimento da pesquisa. Após esse 

arcabouço teórico a segunda etapa da pesquisa ocorreu a partir de observação 

direta, conversas informais e trabalhos de campo. Como se trata de uma 

comunidade de raízes indígenas utilizou a categoria geográfica de território, 

que foi utilizada na pesquisa fazendo uma relação entre teoria e a prática. A 

pesquisa que está sendo desenvolvido desde fevereiro de 2018, mostrou a até 

agora a importância da resistência das pequenas comunidades em relação ao 

avanço do capitalismo nas regiões do interior do Ceará. Ao mesmo tempo em 

que podemos observar a força da luta das comunidades, também constatamos 

a aparição de fatores nocivos a elas. A sobreposição de conflitos territoriais foi 

à principal causa derivada do CAC na região do Cariri cearense. Após o 

período pesquisando a situação do Cinturão das Águas do Ceará - CAC na 

comunidade de Poço Dantas, em Crato – CE, verificamos a problemática 

causada pela obra: uma série de conflitos por terra foi desencadeado na região 

do Cariri após o início da construção de parte do CAC.  

 

                                                             
1Universidade Regional do Cariri, email: vbreno664@gmail.com 
2Universidade Federal do Cariri, email: ph096.ph@gmail.com 
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, email: 
artenyssilva@gmail.com 
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, email: 
lironobre@yahoo.com.br 



XXI Semana de Iniciação Científica da URCA 
05 a 09 de novembro de 2018 

Universidade Regional do Cariri 
 

 

Palavras-chave: Comunidade, obra e conflitos 

Agradecimentos: 
Os autores agradecem ao apoio concedido Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC/URCA, na forma das bolsas de Iniciação Científica 

concedidas a um dos autores deste resumo, fundamental para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado:” ... (Fev/2018 – Jan/2019), 

orientado pelo prof. Francisco Wilirian Nobre 

 


