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RESUMO 

A temática dos conflitos ambientais impulsiona atualmente vasta literatura e gera discussões 
provocadoras no Brasil e no mundo. Girando em torno das questões de ordem ambiental e social, 
os conflitos podem ser tomados como um assunto a ser sempre debatido, visto que necessita 
constantemente de novas alternativas para solucionar os impasses que são encontrados nos 
caminhos percorridos por quem se dedica a estudá-los e a tentar desvendá-los. Na tentativa de 
adentrar os estudos sobre os conflitos ambientais, este trabalho se propôs a investigar, identificar 
e analisar os conflitos ambientais existentes no entorno do reservatório público de Carpina, 
inserido na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, no Estado de Pernambuco, envolvendo os 
usuários da água deste manancial. A partir da relação sociedade-natureza como base e 
pressupondo que o uso dos recursos naturais pelos seres humanos é condição basilar de existência 
e ainda, entendendo que os conflitos surgem como consequência da relação de disputa que é 
gerada entre os seres humanos desde que vivem em sociedade, a pesquisa mergulhou nas formas 
de apropriação dos recursos naturais – não só da água, como também da terra – por parte dos 
atores sociais que protagonizam os conflitos ambientais na área estudada, visando, com isso, 
analisar os fatores e mecanismos que transformam essa apropriação em fonte de conflito entre os 
principais usuários dos recursos naturais, sem esquecer de verificar em que medida as políticas 
públicas contribuem para minimizar ou para agravar tais conflitos. Para isso, a pesquisa contou 
com o método histórico-dialético a fim de que as informações coletadas dos atores abordados 
pela pesquisa pudessem elucidar as contradições que permeiam a implantação e o uso da 
barragem de Carpina enquanto reservatório público que deveria se prestar ao uso comum da 
população independentemente da condição socioeconômica da mesma. Em uma abordagem de 
cunho qualitativo o estudo utilizou como instrumento metodológico para coleta de dados a 
entrevista semi-estruturada, de maneira a possibilitar a tomada de informações necessárias que 
somente o trabalho in loco é capaz de fornecer. Quanto aos resultados, foram identificados 
conflitos ambientais que apresentam como personagem central a figura dos pescadores que 
compõem a maior parte do quadro de usuários da água da barragem de Carpina. Esses conflitos 
mostram que a construção do reservatório se deu sem um processo adequado de desapropriação 
de terras, o que acarretou uma herança de disputas em torno do mesmo, envolvendo proprietários 
de terra da região, pescadores e Poder Público. Além disso, evidenciam que a gestão atual do 
reservatório não consegue compatibilizar o uso adequado e igualitário da água do manancial. 
Diante disso, percebe-se a necessidade de uma gestão pública participativa com vistas a 
promover uma maior equidade social no acesso aos recursos naturais da área, nesse caso em 
especial a água, tendo em vista que esta é indispensável à sobrevivência da população.  

Palavras-chave: Conflitos ambientais; reservatório de Carpina; sustentabilidade; gestão 
ambiental. 
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ABSTRACT 

The theme of environmental conflicts drives currently vast literature and generates provocative 
discussions in Brazil and in the world. Turning around the environmental and social issues, 
conflicts can be taken as a matter to be always debated since it needs constantly of new 
alternatives to solve the dilemmas that are found in the ways chosen by those who dedicate 
themselves to studying them and try to unlock them. In an attempt to penetrate the studies on the 
environmental conflicts, this study proposes to investigate, identify and analyze the 
environmental conflicts existing in the vicinity of the shell public of Carpina, inserted in the 
watershed of the Capibaribe river, in the State of Pernambuco, involving users of water from this 
source. From the relationship between society and nature as a basis and assuming that the use of 
natural resources by human beings is a fundamental condition of existence, and yet, on the 
understanding that the conflicts emerge as a result of the relationship of dispute that is generated 
among human beings from living in society, The research has plunged in the forms of ownership 
of natural resources – not only of the water, as also of the land – on the part of the social actors 
who embody the environmental conflicts in the studied area, in order to analyze the factors and 
mechanisms that transform such ownership into a source of conflict among the principal users of 
natural resources, without forgetting to ascertain the extent to which the public policies contribute 
to minimize or to aggravate such conflicts. For this reason, the research relied on the historical 
method-dialectic in order that the information collected from the actors addressed by the research 
could elucidate the contradictions that permeate the deployment and use of the dam of Carpina 
while shell public that should be given to the common use of the population regardless of 
socioeconomic conditions of the same. In an approach to qualitative the study used as 
methodological tool for data collection the semi-structured interview, in such a way as to 
facilitate the taking of necessary information that only the work in the local is able to provide. In 
the results, were identified environmental conflicts that present as the central character the figure 
of fishermen that compose the greater part of the framework for users of the water of the dam of 
Carpina. These conflicts show that the construction of the shell was without an appropriate 
process of expropriation of land, which has resulted in a legacy of disputes around the shell, 
involving landowners in the region, fishermen and Public Power. In addition, show that the 
current administration of the shell is not able to reconcile the appropriate use and egalitarian of 
the water of the fountain. With this in mind, we realize the need for a public management 
participatory with a view to promoting greater social equity in access to natural resources of the 
area, in this case, in particular the water, having in mind that this is essential for the survival of 
the population. 

Keywords: Environmental Conflicts; shell of Carpina; sustainability; environmental 
management. 
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INTRODUÇÃO 

O tema da pesquisa foi escolhido em função da grande diversidade de abordagens que 

podem ser feitas quando se trata de recursos hídricos. Por ser um bem finito, indispensável e de 

acesso cada vez mais difícil, se percebe um forte choque de interesses entre usuários, em relação 

às formas de acesso e uso da água.  

O estudo se justifica pela importância dos recursos hídricos na sobrevivência das 

populações e no desenvolvimento das mais variadas atividades. Sua escolha se deu a partir da 

sugestão de lançar uma olhar criterioso sobre a área de estudo, tendo em vista que esta se mostra 

como um caso emblemático de áreas onde as disputas em função da apropriação e uso dos 

recursos naturais são constantes e permeiam a vida de diversos atores sociais. 

Com o agravamento dos problemas ambientais intensificaram-se ao longo dos anos as 

discussões em torno da forma de uso e apropriação dos recursos naturais. A realização, nas 

últimas décadas do século XX, de conferências sobre a forma de uso dos recursos naturais no 

mundo levou ao surgimento e discussão do que viria a ser um tema extremamente controverso: a 

sustentabilidade. 

Em meio a essa temática abrangente surgem as discussões acerca dos conflitos ambientais 

como resultado das disputas pela apropriação e uso dos recursos naturais. Os conflitos se 

apresentam como resultado da falta de justiça social devido à imposição dos interesses 

econômicos em detrimento do meio ambiente e do respeito à forma de sobrevivência de 

comunidades que dele retiram sua sobrevivência. 

Os conflitos ambientais têm sido tema de estudo cada vez mais amplo e relevante no 

Brasil devido a sua inegável existência em diversas regiões em situações diferentes, mas sempre 

com um enfoque em comum, qual seja, os interesses divergentes em relação aos recursos 

naturais. Sua importância se dá porque a solução dos conflitos passa, na maioria das vezes, pela 

necessidade de uma gestão ambiental que consiga assegurar o atendimento das necessidades dos 

atores sociais compatibilizando disponibilidade e uso com a sustentabilidade em sua tríplice 

dimensão.  

Sabe-se que os conflitos estão presentes desde os primórdios da humanidade, pois são 

inerentes à vida em sociedade. Eles são provenientes das divergências de pensamento, de valores, 

de religião e de interesses e permeiam desde a luta das comunidades primitivas por seu território 
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até a luta de classes dos dias atuais. A partir do século XIX os conflitos agravaram-se fomentados 

pela expansão populacional e pelo crescimento hegemônico de potências mundiais no processo 

acelerado de industrialização, as quais entraram em guerra posteriormente (BARBANTI JR., 

2011; PLATIAU et al., 2005). 

É válido ressaltar e explicar aqui o porquê da escolha da expressão “conflitos ambientais” 

em lugar de “conflitos socioambientais”, como usualmente é denominada essa forma de embate 

socioeconômico, político e mesmo cultural registrada desde os primórdios da sociedade humana, 

para se referir ao tema colocado em pauta. Os conflitos em si são intrínsecos ao ser humano 

enquanto espécie Homo sapiens, o que denota por si só o caráter social do próprio termo conflito. 

Quando este (o conflito) envolve, além dos seres humanos, também os recursos naturais, através 

das relações entres estes últimos e os primeiros, geradas em virtude dos interesses divergentes, 

dos diferentes significados atribuídos aos recursos naturais pelos seres humanos e das 

consequentes formas de uso e apropriação diferenciadas, entende-se que estes conflitos são 

ambientais, pois têm os seres humanos como agentes atuantes e desencadeadores dos conflitos 

que têm como objetos centrais da disputa os recursos naturais. 

Por esta razão, entendemos que o termo “conflitos ambientais” preenche a necessidade de 

atribuir significado e denominação ao tema discutido nesta pesquisa, afinal o caráter social já 

encontra-se implícito nessa expressão e, por conseguinte, não se faz necessário incluir a palavra 

“social” no caso em questão. 

Ao abordar os conflitos ambientais em torno do uso e apropriação (indébita) de recursos 

hídricos, entramos em uma atmosfera delicada e volátil, apesar de ser, contraditoriamente, 

envolvente e quase impenetrável em sua essência. Explica-se seu aspecto abstrato, pois quando se 

propõe a analisar os motivos pelos quais os seres humanos entram em disputa, 

independentemente das circunstâncias e dos objetos disputados, já se está automaticamente 

entrando em uma complexidade de inter-relações capaz de confundir e concomitantemente tornar 

admirável a capacidade humana de criar situações adversas. Isso é intensificado quando se trata 

de recursos naturais, pois são bens finitos e de comum necessidade básica a todos os seres 

humanos, entendidos aqui essencialmente enquanto espécie.  

Ainda mais específico e peculiar se torna o tema ao se falar em recursos hídricos. Isso, 

porque a água é um elemento que permeia a relação do ser humano com os demais recursos 

naturais por ser condição sine qua non de sobrevivência. Por conseguinte, envolve problemas 
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relacionados tanto a sua má distribuição, quanto à escassez motivada pela qualidade e quantidade 

dos corpos hídricos, requerendo uma análise mais cautelosa. 

  Esses fatores, por sua vez, geram conflitos entre usuários com interesses divergentes 

que, na maioria das vezes, acabam prejudicando a população que depende desse recurso para sua 

subsistência e beneficiando os atores com maior poder político-econômico dentro da sociedade.   

a) Objeto de Estudo 

O ser humano adotou vários significados e tentativas de explicação para a natureza que 

muitas vezes foi temida e cultuada, mas sempre teve seus bens utilizados, pois era tida como base 

para a sobrevivência da humanidade e, portanto, representava a fonte de recursos que 

viabilizariam qualquer tentativa de evolução social. Tal concepção ainda encontra-se fortemente 

presente em meio à sociedade que se desenvolveu priorizando o progresso econômico do sistema 

vigente. A natureza passou, assim, a se constituir em local de disputas pelos seus recursos que 

passaram a ter valor comercial. 

As consequências de uma corrida desenfreada pelo desenvolvimento do sistema 

capitalista desencadearam os problemas ambientais, como a escassez das fontes de recursos 

naturais e a desigualdade social que é evidenciada e agravada pela exploração da força de 

trabalho humana dos países subdesenvolvidos. Como resultado, tem-se um processo de 

degradação socioambiental que se sustenta sobre o crescimento das disparidades 

socioeconômicas e da destruição da natureza, ratificando uma ausência total e completa de 

sustentabilidade ambiental e justiça social. Essa degradação ambiental e a desigualdade social 

tanto entre os países como dentro de cada nação, são a prova mais concreta da crise social pela 

qual passa a humanidade (LEFF, 1992; 1994). 

A dominação mundial em torno das relações comerciais se fez presente por meio da 

revolução científico-técnica que exigiu uma modernização acelerada dos países então em 

desenvolvimento para se adequarem aos ditames do modelo capitalista. Com o avanço 

tecnológico e o desenvolvimentismo, as mudanças vêm acontecendo sem respeitar o tempo da 

natureza, levando ao desequilíbrio. A humanidade desencadeou um processo de uso 

indiscriminado da mesma, apesar de ter a consciência dos males gerados pelo excesso de pressão 

sobre os recursos naturais. Em virtude disso, emergiu uma crise na relação com a natureza e a 
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conseqüente ameaça da própria humanidade, o que levou a sociedade a vislumbrar a necessidade 

de mudança nos padrões atuais.  

O processo de desenvolvimento da sociedade moderna se deu sob a criação dos mitos 

sobre a natureza infinita e sobre o progresso pleno. Esses mitos levaram às práticas sociais e às 

crises da humanidade que juntos estão inseridos no modelo de mundo criado pela modernidade. 

Por não serem reversíveis, as crises no processo de desenvolvimento acabam promovendo 

profundas transformações na sociedade. 

Por essa razão, segundo Platiau et al. (2005), estamos vivendo um período de transição 

paradigmática – que Leff (2001, apud Platiau et al., 2005) chama de “epistemologia ambiental” –, 

ou seja, de modificações nos padrões e pensamentos que norteiam as ciências e a vida em 

sociedade. Neste momento há uma coexistência dos elementos característicos do paradigma atual 

(da modernidade) com os do paradigma em processo de consolidação, que seria o do 

desenvolvimento sustentável ou o ecossocialista. 

Dentro do processo de transição para um novo paradigma se instala também a 

subjetividade em contraponto à homogeneização da sociedade. Uma subjetividade ligada à 

cidadania e à articulação das diferenças pessoais e coletivas.  

Permeando essa relação da sociedade moderna com a natureza, aparecem os conflitos, 

resultantes do modelo de desenvolvimento empreendido com o privilégio do progresso científico 

e tecnológico em curto prazo e a exploração dos recursos naturais e das populações dos países 

mais pobres, fortalecendo as desigualdades socioeconômicas entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos e mesmo dentro de seus próprios territórios, juntamente com o processo de 

degradação ambiental.  

O conflito mais comum e novo na sociedade contemporânea é o que ocorre em torno da 

natureza, ou melhor, do uso dos recursos naturais, chamado de conflitos ambientais. Esses 

conflitos se dão, porque os recursos naturais são considerados, em sua maioria, como bens 

difusos ou de propriedade coletiva e não, privada. Com isso, a exploração inadequada de tais 

bens afeta um grande número de pessoas e os conflitos surgem entre interesses privados e 

coletivos. Além disso, se unem para agravar os conflitos, os interesses de ordem política, 

econômica e ecológica, aumentando o grau de complexidade destes que sinalizam para uma 

transição de valores, de práticas e de estilo de vida. 
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As relações sociais que se dão entre os seres humanos e entre estes e a natureza são, quase 

sempre, as causas dos conflitos ambientais. Tais conflitos são agravados ou mesmo gerados pela 

falta de uma gestão ambiental participativa, pois é preciso aliar a sustentabilidade ecológica à 

sustentabilidade social. 

O importante é aderir a um desenvolvimento que considere as questões ambientais e, 

acima de tudo, se integre a mudanças atreladas à compreensão de que o sistema econômico 

depende do ecológico e ainda de que a tecnologia não pode reverter todos os danos ambientais 

provocados pelo ser humano. 

Tendo a relação sociedade-natureza como base, a presente pesquisa se propôs a estudar os 

conflitos ambientais associados ao uso e apropriação de reservatório público. Para tanto, o estudo 

tomou como referência os conflitos que ocorrem entre os usuários do entorno do reservatório de 

Carpina, localizada na microrregião da Mata Setentrional Pernambucana que integra a 

mesorregião da Mata Pernambucana. A barragem de Carpina é um dos reservatórios da bacia 

hidrográfica do rio Capibaribe e abrange em sua área de alimentação os municípios de Feira 

Nova, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga e Limoeiro. 

A sobrevivência das populações rurais e urbanas do entorno do reservatório opõe os 

atores sociais que tiram seu sustento do mesmo, através da pesca e os demais usuários do 

reservatório e/ou dos recursos materiais de sua bacia de contribuição. A área objeto do estudo 

abrange o corpo hídrico em causa e o trecho da bacia de alimentação que o circunda, onde o ser 

humano e o ambiente interagem de forma sistêmica e, portanto, complexa, reclamando uma 

abordagem que atenda a essa característica, o que ratifica o caráter interdisciplinar da 

problemática abordada. 

b) Objetivos, Metodologia e Estrutura da Dissertação 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar os fatores e mecanismos que transformam as 

práticas de apropriação dos recursos materiais em fonte de conflito entre os principais usuários 

desses recursos, buscando também verificar em que medida as políticas públicas contribuem para 

minimizar ou para aprofundar tais conflitos. 

Quanto aos objetivos específicos o estudo buscou: 1) identificar as formas de utilização da 

água da barragem de Carpina e os conflitos, tendo como objeto o uso desse recurso e seus 
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impactos nas comunidades que sobrevivem da pesca; 2) identificar os atores sociais direta e 

indiretamente envolvidos em tais conflitos e o papel das práticas de apropriação técnica, social e 

simbólica dos recursos materiais do entorno do reservatório na geração dos conflitos; 3) avaliar a 

atuação das organizações comunitárias e de pescadores na mediação dos conflitos; e ainda 4) 

apontar a contribuição das políticas públicas para a solução ou para o agravamento dos conflitos 

identificados. 

Tomando como base para o desenvolvimento da pesquisa os objetivos supracitados, assim 

como o referencial teórico relativo ao tema trabalhado, a mesma apresenta a seguinte 

problemática central como norteadora dos procedimentos metodológicos adotados: que práticas 

de apropriação técnica, social e simbólica dos recursos materiais estão na base dos conflitos 

envolvendo pescadores e outros usuários da barragem de Carpina, no Baixo Capibaribe, em 

Pernambuco? 

Como método de abordagem foi utilizado nesta pesquisa o materialismo dialético que é a 

base filosófica do marxismo e tem uma interpretação dialética do mundo, buscando explicações 

lógicas, assim como uma concepção crítica da realidade, para os fenômenos que permeiam a 

natureza, a sociedade e, consequentemente, as relações entre ambas (RICHARDSON, 1999; 

TRIVIÑOS, 1987).  

O materialismo histórico estuda a vida em sociedade, sua evolução histórica e a prática 

social dos seres humanos, caracterizando as relações materiais destes com a natureza. Esse 

método busca, assim, compreender a essência dos fenômenos e as relações entre eles por meio da 

dialética, entendendo o ser humano como ser histórico e social. 

Para a coleta dos dados foi escolhida uma metodologia de conotação qualitativa, tendo em 

vista a necessidade de entender a natureza do fenômeno socioambiental em meio à complexidade 

da problemática estudada. O caráter qualitativo da pesquisa se explica em virtude de as 

informações coletadas não poderem ser quantificadas, por serem de cunho subjetivo e terem 

buscado a avaliação do comportamento e das opiniões dos atores sociais envolvidos. Os dados, 

portanto, precisaram ser interpretados além da objetividade. 

Para tanto foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

a) levantamento das fontes bibliográficas, iconográficas e documentais de informação com vistas 

à construção do referencial teórico e à análise da problemática da pesquisa; 

b) trabalho de campo visando o reconhecimento da área da pesquisa; 
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c) aprofundamento do referencial teórico-metodológico com base nos estudos existentes sobre os 

conflitos ambientais, assim como das políticas públicas referentes aos recursos hídricos e 

detalhamento dos procedimentos metodológicos utilizados em gabinete e no campo; 

d) pesquisa de campo objetivando levantar informações relativas às atividades desenvolvidas no 

reservatório e em seu entorno, às formas de consumo da água pelos usuários rurais e urbanos e 

aos conflitos de uso da água existentes no segmento espacial escolhido, envolvendo as práticas 

de apropriação desse recurso pelos atores envolvidos.  Com base nessas informações, buscou-

se analisar os usos múltiplos do reservatório e identificar as formas de apropriação do mesmo 

pelos usuários do entorno, as dificuldades de acesso à água através da pesca enfrentadas pelos 

pescadores assim como verificar até que ponto o Poder Público intervém ou é negligente 

diante dos conflitos constatados. Tais informações foram levantadas por meio de: a) 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os moradores do entorno do reservatório de 

Carpina, em particular os pescadores da Agrovila da Barragem, localizada no Município de 

Lagoa do Carro, os pescadores do Município de Feira Nova e também proprietários de terra 

desse município. Os roteiros de entrevista utilizados encontram-se nos Apêndices A e B; b) 

entrevistas não-estruturadas com associações comunitárias e de produtores, com lideranças 

comunitárias, com a Colônia de Pescadores Z-18, que fica no Município de Lagoa do Carro, 

com a Colônia de Pescadores Z-36, no Município de Feira Nova, com o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais (STR), com o presidente e o ex-presidente da Cooperativa Mista dos 

Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Carpina (COMTRAF), que abrange não só o 

Município de Carpina como também os demais municípios do entorno do reservatório e com a 

Prefeitura de Lagoa do Carro. Paralelamente foram realizadas ainda visitas técnicas aos 

seguintes órgãos públicos: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Agência Pernambucana de Águas e 

Clima (APAC), Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) e Secretaria de Recursos Hídricos (SRH); 

e)  análise e interpretação das informações levantadas no campo e associação destas com as 

informações de gabinete, seguindo-se a elaboração da dissertação. 

Foram realizadas no total, cinco pesquisas de campo, sendo que a primeira ocorreu no dia 

17 de dezembro de 2009, a segunda em 05 de março de 2010, a terceira e a quarta nos dias 23 e 

25 de agosto de 2011, respectivamente, e a quinta em 01 de dezembro de 2011. As idas a campo 
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objetivaram, inicialmente, reconhecer e levantar as informações preliminares da área de estudo e, 

posteriormente, realizar as entrevistas a partir de um referencial teórico já previamente 

estabelecido para, assim, obter as informações mais detalhadas que geraram os resultados aqui 

apresentados. 

Nos trabalhos de campo, além das entrevistas, foram utilizadas também, como meio de 

obter informações acerca do tema em estudo, reuniões com os pescadores que fazem parte das 

Colônias de Pescadores (Fig. 01). 

FIGURA 01 – Reunião na sede da Colônia de Pescadores Z-18. 

Reunião com os pescadores da Colônia de Pescadores Z-18 e o Secretário de 
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município de 
Lagoa do Carro, na Agrovila da Barragem, povoado de Lagoa do Carro, 
Pernambuco. Reunião realizada durante pesquisa de campo. 

Foto: Natália Araújo, em 23 ago. 2011. 
  

A partir do perfil social traçado dos entrevistados, de acordo com a faixa etária e com o 

grau de escolaridade, constatou-se que a maior parte das pessoas encontradas para as entrevistas é 
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composta por mulheres, pois as mulheres praticam a pesca em grande parte do ano, enquanto os 

homens percorrem as cidades como Recife em busca de trabalho temporário, geralmente na 

construção civil, como uma alternativa para complementar a renda. Por esse motivo, é mais fácil 

encontrar as mulheres em suas residências do que os homens, que estão, muitas vezes, em outras 

cidades. Apesar disso, foi possível compor um percentual equilibrado de entrevistas entre os dois 

gêneros, sendo 50% de mulheres entrevistadas e 50% de homens entrevistados. Quanto à faixa 

etária as mulheres são mais jovens do que os homens. A maioria dos entrevistados tem até 40 

anos de idade. 

A dissertação está estruturada em três capítulos, os quais pretendem discutir a temática 

estudada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo, intitulado “A Relação Sociedade-Natureza como Base dos Conflitos 

Ambientais”, é uma fundamentação teórica embasada em diversos autores que tratam do tema 

sociedade-natureza e das questões ambientais, passando pelas análises sociológicas da vida em 

sociedade, tendo ainda os pilares do sistema capitalista como plano de fundo da reflexão. Além 

disso, esse capítulo aborda também as políticas públicas de cunho ambientalista no Brasil, no 

intuito de entender a relação destas com os conflitos ambientais encontrados no entorno do 

reservatório de Carpina. 

O segundo capítulo, denominado “A Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe-PE e o 

Reservatório de Carpina”, se presta a localizar e caracterizar a área de estudo, começando da 

bacia hidrográfica do rio Capibaribe que é o universo maior da pesquisa e, chegando, em um 

momento posterior, ao foco de abordagem do trabalho que é a barragem de Carpina. Para isso, 

realiza uma explanação tanto dos aspectos físicos quanto dos sociais, a fim de dar condições para 

que se faça uma análise do ambiente estudado. 

No terceiro capítulo, intitulado “Os Conflitos de Uso da Água na Barragem de Carpina” 

são realizadas a análise e a discussão sobre os conflitos existentes na barragem de Carpina, 

relacionando com o referencial teórico abordado no primeiro capítulo. Aponta também quais as 

diretrizes de uma gestão ambiental que deve ser implantada na área do reservatório para tentar 

solucionar ou, pelo menos, mitigar os conflitos ambientais do local. 
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1 A RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA COMO BASE DOS CONFLITOS   
AMBIENTAIS 

A natureza ao longo da história foi vista de diversas formas. Primeiramente como algo 

desconhecido e estranho e até mesmo como uma força temida. Por certo, a natureza sempre foi 

tida como provedora de recursos para a sobrevivência humana. Em seu sentido mais restrito 

significava aquilo que não era humano, sendo exterior à figura central do ser humano e excluía 

tanto este quanto tudo que é construído, concebido pela sociedade. A natureza era tomada como 

um “corpo” estranho por não ser possível estabelecer uma comunicação entre esta e os seres 

humanos (PASSMORE, 1995). 

No período pré-socrático a natureza era explicada de forma mítica, considerando-se os 

deuses gregos como parte integrante desta. Este pensamento está relacionado ao termo physis

criado para representar um princípio inteligente, um espírito, um pensamento, ou mesmo a 

totalidade (universal) que está em todos os seres “naturais” (seres vivos) e rege todas as inter-

relações ocorridas na natureza.  

Tal abstração deu lugar a um pensamento mais filosófico – com Platão e Aristóteles, 

principalmente – que modificou o conceito de physis e da própria natureza, tornando-a mais 

desumanizada e afastada da figura do ser humano. Começou, então, a haver certo desprezo pelos 

elementos do mundo natural. Esse distanciamento do ser humano em relação à natureza foi 

aprofundado com o cristianismo na Idade Média. Dentro da tradição estóico-cristã a natureza foi 

concebida por Deus para servir ao ser humano, de forma que ela não seria hostil e sim obediente 

aos ditames da sociedade. Para os ortodoxos, Deus já teria deixado tudo pronto para o ser 

humano e seria pecado tentar recriar o que Deus já havia criado, ou seja, não seria correto tentar 

facilitar a vida por meio da diminuição do esforço empreendido no trabalho (PASSMORE, 1995; 

PORTO-GONÇALVES, 2005). 

A teologia cristã e a cosmologia grega, por sua vez, acordaram na visão de uma natureza 

passível de uso pelo ser humano. Os recursos naturais não eram mais vistos como bens sagrados 

e, portanto, a relação do ser humano com estes deixaria de ser de respeito para ser de interesse, ou 

seja, a natureza teria sido criada para seu usufruto. A idéia de sacralidade não mais existia, 

deixando o caminho livre para o progresso, através da exploração dos recursos naturais. 

De acordo com Cavalcanti (1998), nesse primeiro momento o pensamento grego dominou 

a concepção de natureza que era vista como um organismo inteligente e um mundo independente 
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do mundo humano. Em uma segunda fase, com o Renascimento, a visão organicista teria sido 

substituída pela ideia de natureza como uma máquina, cujas peças seriam orientadas por um 

espírito exterior e divino. Esse enfoque trouxe consigo a necessidade de dominação do mundo 

natural pelo ser humano. 

Ocorreu, com isso, uma separação ser humano-natureza e espírito-matéria, pois o 

indivíduo, criado à imagem e semelhança de Deus, era composto por uma alma (sujeito; vida 

“animada”) e por um corpo que se separariam após a morte. A melhor fundamentação deste 

raciocínio veio com a filosofia cartesiana através do pensador francês René Descartes, maior 

representante do paradigma cartesiano. Ele defendia que o ser humano pode e deve utilizar a 

natureza, mas ela não teria sido criada para servi-lo. Para ele, a natureza tinha que estar 

enquadrada nos moldes técnicos da matemática para que pudesse ser considerada do ponto de 

vista científico. Descartes adotou o caráter pragmático do conhecimento, levando a natureza a ser 

vista como uma fonte de recursos a ser dominada e explorada pela figura central do ser humano, 

o sujeito dominador e poderoso. O ser humano e a natureza, enquanto dois mundos distintos, não 

mais eram vistos de forma orgânica e integrada, mas sim separados em partes dissociáveis. 

Perdeu-se, assim, o elo, a ligação, ou melhor, a interligação entre o sujeito possuidor-dominador e 

o objeto dominado. O cartesianismo encontrou um terreno fértil para se propagar com o 

surgimento do mercantilismo e o desenvolvimento do capitalismo, devido à crescente 

necessidade de explorar os recursos naturais para a evolução da civilização industrial ocidental 

(PORTO-GONÇALVES, 2005). 

Com o advento do capitalismo, a natureza passou a ser um objeto de disputas territoriais e 

comerciais que ultrapassavam os limites culturais e religiosos. A ascensão da sociedade burguesa 

trouxe a necessidade de construção de cidades, promovendo uma urbanização exacerbada e 

desencadeando o uso indiscriminado dos recursos naturais.  

Foi em meio à Revolução Industrial, no século XVIII, que surgiu um interesse 

diferenciado pela natureza, devido às condições em que se estabeleceram as cidades e à forma 

indiscriminada de uso dos recursos naturais que possibilitaram o crescimento exorbitante da 

produção em larga escala (CARVALHO, 2002). Desse modo, a natureza passou a ser vista como 

uma mercadoria, à qual foi atribuída valoração econômica. A partir de então, começaram os 

conflitos em torno de recursos (mercadorias) que representam poder econômico e simbólico ao 
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mesmo tempo. O progresso técnico trouxe consigo a intensificação e resignificação dos conflitos 

que norteiam os recursos naturais, concomitantemente à degradação ambiental. 

Em meio ao progresso técnico trazido pela Revolução Industrial e a degradação ambiental 

como resultado do novo modo de produção, levando à deterioração dos centros urbanos, a 

natureza que ainda não havia sido transformada pelo ser humano passou a ter um aspecto 

nostálgico e bucólico, almejado pelas pessoas que viviam precariamente no ambiente urbano 

(CARVALHO, 2002). 

No entanto, o pensamento que se cristalizou no mundo capitalista sobre a relação da 

sociedade com a natureza, considerada como o mundo natural a ser dominado, foi o da natureza-

objeto em oposição ao homem-objeto. O olhar exterior a uma natureza tida meramente como 

fonte de recursos justificava (ou pelo menos se prestava a justificar) a necessidade de dominação 

dos mesmos para o crescimento social (PORTO-GONÇALVES, 2005). 

1.1 A CONCEPÇÃO MARXISTA DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA 

Marx acreditava que a relação sociedade-natureza era mediada pelo trabalho, visto que, a 

base estrutural da sociedade era a economia. A sociedade era tida, portanto, como um sistema de 

relações entre os indivíduos dentro de classes sociais voltadas para a produção e transformação 

da natureza. Como as relações sociais se dão entre os indivíduos da coletividade e entre esta e a 

natureza, quando se fala em transformação da natureza subentende-se também a transformação 

social. 

A abordagem dialética da relação sociedade-natureza afirma que um lado vai determinar o 

outro, neste caso, o ser humano vai ser sempre subordinado aos limites e circunstâncias de cada 

período histórico de acordo com a relação existente com a natureza no período correspondente. A 

análise marxista não se resume ao classismo, mas abrange a compreensão da totalidade das 

relações, acreditando que o todo se sobrepõe às partes. Dessa forma, entende a realidade com seu 

dinamismo e permanente mutação (LOUREIRO, 2002). 

No entendimento de Foster (2005) a natureza orgânica e a relação do ser humano com a 

natureza para Marx eram caracterizadas tanto pela harmonia quanto pela luta e competição, haja 
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vista ser natural existir a “luta pela sobrevivência” entre as espécies, concomitantemente, à 

cooperação entre elas. 

Marx fez uma analogia entre a “tecnologia natural” e a “tecnologia humana” sob a 

perspectiva da análise da obra de Charles Darwin – Origem das Espécies. De acordo com esta 

teoria, os órgãos das plantas e dos animais funcionam como instrumentos de produção para a 

sobrevivência de tais espécies, compondo a “tecnologia natural”. A diferença entre os órgãos da 

“tecnologia natural” e os da “tecnologia humana” é que, enquanto os primeiros pertencem ao 

corpo dos animais e plantas, os órgãos da tecnologia humana são adquiridos, são extensões do 

corpo “inorgânico” do ser humano, os quais funcionam como artefatos para o processo produtivo 

da sociedade. Dessa forma, os instrumentos utilizados pelo ser humano no processo histórico de 

produção das sociedades são também a tecnologia responsável por (inter)mediar a relação do ser 

humano com a natureza. Por meio do trabalho, o ser humano estabelece esta relação com a 

natureza, na qual a própria natureza torna-se um meio da atividade do trabalhador, uma vez que o 

ser humano se apossa dos recursos naturais (meios de trabalho) fornecidos pela mesma – tais 

como pedras ou galhos de árvore, por exemplo – que, por sua vez, tornam-se prolongamentos de 

seus órgãos corporais. A partir dessa relação, se dá o processo de produção e reprodução da vida 

em sociedade, ou seja, é através do desenvolvimento da tecnologia que ocorre a evolução da 

história humana que, por sua vez, é construída quando o ser humano transforma a sociedade, 

coletiva e individualmente e a natureza, vista como fonte de recursos (FOSTER, 2005).

Com o intuito de tentar esclarecer a relação complexa e de interdependência dos seres 

humanos com a natureza, Marx utilizou o termo metabolismo. Para ele o ser humano possui uma 

relação metabólica com a natureza mediada pelo trabalho. O trabalho é, então, um processo entre 

o ser humano e natureza, responsável por controlar o metabolismo, segundo o qual o ser humano 

lança as forças naturais do seu corpo como um todo sobre a natureza a fim de apropriar-se de 

seus recursos. Uma vez que o indivíduo social se apropria da natureza através das suas forças 

naturais, imprime na natureza externa seu projeto, submetendo-a ao seu domínio e, 

consequentemente, modificando-a, modificando também sua própria natureza subjetiva, 

promovendo o processo natural de troca material entre ambos. Consolida-se, assim, a interação 

metabólica (MARX, 1988). 

Segundo Foster (2005) Marx não utilizou essa expressão somente do ponto de vista 

ecológico, mas também com um significado social, ao associar o fluxo econômico da produção 
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capitalista com a troca material entre o ser humano e a natureza, configurando a produção e 

reprodução social alienadas no capitalismo. Se, por um lado, o metabolismo que se dá entre o ser 

humano e a natureza é regulado pelas leis naturais, por outro, entre o sistema capitalista e a 

sociedade é regulado pelo trabalho assalariado, bem como pela divisão deste. Por esse motivo, a 

interação metabólica é socioecológica. 

Ainda sobre o processo de trabalho, Marx afirma que este é composto pelos seguintes 

elementos: o trabalho em si como atividade; a matéria ou o objeto sobre o qual o trabalho é 

aplicado; e ainda o instrumental utilizado pelo trabalho. Explica que o objeto universal do 

trabalho humano é a terra (incluindo a água e demais recursos nela existentes) no sentido 

abrangente do termo. Todos os bens extraídos da terra pelo ser humano são objetos de trabalho. 

Na mediação do mesmo com tais objetos entra o instrumental composto pelas propriedades 

mecânicas, físicas e químicas dos recursos extraídos, transformados e utilizados que, por sinal, 

são provenientes da mesma terra que se constitui tanto em celeiro de matéria-prima, quanto em 

arsenal de meios de trabalho. Dessa forma, a terra além de ser o objeto universal é também o 

meio universal do trabalho (MARX, 1988). 

Para Marx, o metabolismo social regido pelas leis naturais é interrompido quando ocorre 

uma falha neste processo. A falha metabólica se concretiza com o roubo da capacidade do 

trabalhador e dos bens oriundos do solo pelo sistema capitalista de produção. O processo de 

produção, através da indústria e da agricultura de larga escala, retira da natureza todos os recursos 

necessários e não os repõe. Da mesma forma, este mesmo sistema destrói o poder do trabalhador, 

reduzindo a população agrícola a um excedente populacional, amontoado nos centros urbanos, 

que serve de mão-de-obra para a indústria de larga escala. 

A indústria de larga escala e a agricultura de larga escala feitas industrialmente produzem, 

portanto, os mesmos malefícios, pois, se por um lado, a indústria arruína o poder do trabalho ao 

explorar o ser humano e, por outro, a agricultura em larga escala arruína o poder natural do solo 

com suas técnicas insustentáveis, ambas mantêm o desenvolvimento do sistema, na medida em 

que a agricultura industrial leva, da mesma forma, a uma superexploração do trabalhador e a 

indústria de larga escala, concomitantemente, alimenta o sistema industrial de agricultura. 

Nesse sentido, a retroalimentação do desenvolvimento da indústria e da agricultura de 

larga escala, por meio dos avanços tecnológicos e do constante fornecimento de matéria-prima, 

desencadearam o uso indiscriminado do solo e a consequente diminuição da produtividade, 
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devido à falta de reposição dos elementos constituintes do solo. Como resultado disso, ocorre a 

falha metabólica que está atrelada à perda das condições de sustentabilidade da natureza.  

Contudo, não só a indústria e a agricultura são insustentáveis com relação ao ser humano 

e ao solo, na visão marxista, mas também a forma de vida das populações nas grandes cidades, 

visto que, promoviam a poluição dos recursos naturais devido à ausência de saneamento e à 

emissão de poluentes atmosféricos. Além disso, a propriedade privada da terra também é 

insustentável e vai de encontro à sustentabilidade, pois a propriedade comunal da terra é condição 

de existência e reprodução das futuras gerações. Assim, da mesma forma, a agricultura capitalista 

em larga escala é incompatível com a relação metabólica entre os seres humanos e a terra. 

De acordo com Foster (2005), essas considerações de Marx levaram-no a pensar no 

conceito de sustentabilidade ecológica, ressaltando sua preocupação com a manutenção das 

condições naturais e essenciais para a vida das gerações humanas futuras. Com isso, Marx lançou 

as bases do que viria a ser, posteriormente, a concepção de desenvolvimento sustentável, 

ratificada com a definição do Relatório Brundtland, em 1972. 

A dinâmica capitalista está subjugada às leis da natureza, uma vez que o trabalho 

juntamente com os recursos naturais é a fonte que concebe e produz a riqueza. Como 

consequência, a natureza torna-se “humanizada”, produzida – construída e/ou modificada pelo ser 

humano; parte das condições de produção –, pois é utilizada tanto para produzir (outputs

necessários), quanto para receber os rejeitos da produção (outputs desnecessários) (ALTVATER, 

2006). A esse respeito Porto-Gonçalves (2006) afirma que o desafio ambiental e geopolítico 

contemporâneo precisa enfrentar três problemáticas: a concentração de população devido à 

urbanização; a desigualdade na distribuição dos bens produzidos e dos rejeitos provenientes do 

processo de produção; e os rejeitos novos (criados) introduzidos no ambiente. Esses rejeitos 

novos constituem volumes de matéria não metabolizáveis concentradas em um espaço por um 

tempo, muitas vezes, indeterminado. Implicam, portanto, em uma energia acumulada e não 

descartada que pode se transformar sem que se conheçam os resultados. 

Segundo Acselrad (1992), a degradação ambiental proveniente desse processo implica na 

destruição das relações da sociedade com a natureza que constituem a cultura e o direito de 

cidadania. O meio ambiente é lugar onde se dão as manifestações culturais por ser o suporte 

natural da vida. Com isso, o processo de degradação dos recursos naturais leva a um 

enfraquecimento de tais manifestações. 
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Diante da multiplicidade de percepções sobre as estratégias que devem ser adotadas para 

as práticas de uso e conservação dos recursos naturais, emergem os conflitos ambientais, tanto 

em nível local quanto global, em meio aos interesses e propostas de atuação diferenciadas de 

organismos internacionais, ONGs, empresas do setor produtivo e ainda do governo. Isso 

acontece, porque todos os atores sociais convergem para o mesmo ponto em comum que é a 

dependência da natureza. Nesse sentido, a solução dos conflitos ambientais deve estar voltada 

para a busca de um equilíbrio, no qual não existam perdedores e ganhadores, mas sim a 

administração da situação conflituosa (PLATIAU et al., 2005). 

1.2 O TERRITÓRIO ENQUANTO CATEGORIA DE ANÁLISE DOS CONFLITOS 
AMBIENTAIS. OS CONFLITOS AMBIENTAIS E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Os conflitos ambientais em pauta trazem não só a perspectiva da disputa em torno do 

recurso hídrico como também abrange, consequentemente, outros recursos naturais no ambiente. 

A disputa pela água, em particular, carrega consigo a disputa pelo território, posto que a mesma 

encontra-se sobre um solo propriamente dito, que se transforma em espaço e, posteriormente, em 

território. 

Território é uma categoria que sempre suscitou diversas abordagens e conceitos. Essa 

expressão foi utilizada pela primeira vez por Friedrich Ratzel que o concebia como a união entre 

o solo e o povo que expressaria a legitimidade do poder do Estado.  

Na opinião de Santos e Silveira (2008) o território se refere, de maneira mais abrangente, 

à extensão apropriada e usada e, de forma mais restrita, à porção do espaço de um país. Sabendo-

se que o território usado é o espaço geográfico no qual se dão as relações de produção e 

reprodução social, infere-se que tais relações estão embasadas em um conjunto de técnicas 

hegemônicas. Nesse sentido, a relação sociedade-natureza teria atravessado momentos distintos 

em função do uso de tais técnicas, aos quais correspondem os meios geográficos.  

O primeiro período corresponde ao denominado como meio natural. Explicando como 

seria este meio, Santos (1997) afirma que existia o uso da técnica, apesar de não haver 

instrumentos mais complexos e maquinário. O fato de o ser humano estar intervindo na natureza, 

transformando-a através da domesticação de animais e de plantas ou mesmo da imposição de 
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normas, conforme suas necessidades, já denotava o uso da técnica no meio natural. O ser humano 

podia escolher na natureza os elementos e objetos que auxiliariam na sua sobrevivência.  

Além disso, o ser humano utilizava um sistema técnico que não era agressivo para a 

natureza, pois tinha o intuito de proporcionar um uso, de forma a garantir a conservação e 

preservar a capacidade de resiliência dos seres vivos usados como recursos. A harmonia sócio-

espacial instalada expressava sustentabilidade. 

É o que Platiau et al. (2005) identificam como sendo o momento inicial da relação do ser 

humano com a natureza, no qual se estabeleceu a admiração e a contemplação do desconhecido, 

para, aos poucos, ir-se adaptando às manifestações naturais, evoluindo no mesmo ritmo da 

natureza.  

No meio técnico, que sucedeu o meio natural, os objetos técnicos surgiram e começaram 

cada vez mais a substituir os objetos culturais e naturais, antes, mais presentes. A figura do ser 

humano ganhou novo fôlego, pois a ela foi atribuído o poder de enfrentar a natureza com os 

novos instrumentos criados. Pode-se dizer que houve a junção desses equipamentos com o poder 

de posse do espaço, transformado, consequentemente, em território. 

Esse momento da relação sociedade-natureza se realizou quando ocorreu a ascensão da 

sociedade burguesa que promoveu uma urbanização exacerbada e desencadeou o uso 

indiscriminado dos recursos naturais. Sob o prisma do interesse comercial, a sociedade burguesa 

via a natureza enquanto espaço dotado de atributos (matéria-prima) e, ao mesmo tempo, como 

território para o desenvolvimento da sociedade por meio da construção de cidades. A partir do 

momento em que a sociedade capitalista passou a valorar comercialmente o uso dos recursos 

naturais, impôs uma limitação ao acesso da população à natureza, em virtude do direito de 

propriedade. 

Segundo Moreira (2007), o processo mercantilista do sistema social capitalista na posse 

do território é intrínseco ou mesmo é fruto da valoração do mercado sobre um bem natural. A 

mercantilização da terra teria levado às formas de apropriação do território e da cultura que 

passaram a ser regidos pelas leis de mercado, configurando a territorialização do capital, a qual é 

entendida como a imobilização do capital dinheiro em terras, acarretando o surgimento da figura 

do proprietário de terras. 

É com o advento do mercantilismo e a consequente lógica da escassez na economia que se 

estabelece a propriedade privada. Nessa fase, a natureza passa a ser considerada como um 
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elemento econômico e não ecológico, visto que é fonte de recursos naturais, cuja valorização é 

determinada pela economia. Nesse viés mercantil, a economia passou a significar o capital, o 

dinheiro propriamente dito e ao se desvincular da política e da democracia, foi também se 

distanciando da ética e da moral. A economia mercantil moderna tem o fundamento na escassez e 

não na riqueza, tendo em vista que um elemento existente em abundância não é de interesse de 

apropriação da economia. Ele só vai ser considerado um produto comercial quando houver 

escassez. Há, nesse pensamento, um cunho social e político, porque não interessa à economia um 

recurso que esteja disponível para todos na sociedade. A propriedade privada é, portanto, a 

condição para que seja instaurada a economia mercantil capitalista, ao tornar um produto escasso 

quando poucos têm o domínio sobre ele. 

Quando se apropria da natureza, o ser humano passa a ter o controle do território no qual 

se instalou e, consequentemente, dos recursos naturais disponíveis naquele espaço dominado. 

Essa apropriação e as fronteiras que são estabelecidas para determinar o território revelam as 

relações sociais e de poder, assim como as relações de pertencimento e de identidade. Nessa 

perspectiva, o princípio da relação da sociedade com a natureza dentro do capitalismo é o da 

separação que desconstrói o relacionamento orgânico entre a humanidade e a natureza. Estando 

separados das condições naturais e essenciais para a vida, os homens e mulheres se vêem na 

necessidade de vender sua força de trabalho para conseguir comprar as mercadorias. Dessa 

forma, a natureza passa a ser apropriada e transformada em propriedade privada pelos grandes 

proprietários que exploram a força de trabalho dessa mão-de-obra barata. No momento em que o 

território é apropriado ele se torna escasso e, por conta disso, é valorizado economicamente, 

tornando-se inacessível aos trabalhadores sujeitos aos donos das terras. Esta é a lógica que 

acompanha a sociedade capitalista (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Esse processo de venda da força de trabalho se consolida por meio de uma relação de 

troca entre o empregador e o empregado, a qual se assemelha à troca comercial de mercadoria, 

pois o comprador da força de trabalho consome-a, fazendo com que o vendedor de tal força tenha 

que trabalhar para gerá-la. Com isso, o mesmo vendedor se transforma na própria força de 

trabalho em ação, ou seja, no trabalhador em si (MARX, 1988). Toda essa relação se dá em um 

território. 

O território em sua essência pressupõe a apropriação de um espaço e o posterior 

estabelecimento de relações sociais, dentro das quais estão implícitas relações hierárquicas de 
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poder. Tais relações envolvem diferentes atores sociais – Estado, grandes corporações privadas, 

indivíduo e/ou coletividade – com interesses divergentes e o mesmo objetivo de se apropriar do 

território e dos recursos naturais provenientes dele. As variadas formas de apropriação, por 

conseguinte, levam a distintas territorialidades. A apropriação privada gera a territorialidade do 

capital que se instala no território, na maioria das vezes, com o apoio estatal, em detrimento dos 

interesses e direitos de uma coletividade. 

Com relação ao surgimento da propriedade privada, Engels (1982) explica que, até as 

civilizações bárbaras, os seres humanos, em sua relação com a natureza, consideravam-na como 

meio de subsistência e, por conta disso, os que produziam eram os donos daquilo que produziam. 

Já entre os gregos, houve a aparição da propriedade privada, levando à transformação dos 

produtos – gerados pela intervenção humana na terra através do trabalho – em mercadorias. Ao se 

tornar mercadoria o produto deixou de servir apenas para a subsistência de quem o produziu e, 

portanto, o produtor deixou também de ser o dono do produto (mercadoria), devido à existência 

da troca entre os indivíduos sociais. Como resultado da produção de mercadorias, surgiu o cultivo 

individual da terra, acarretando a propriedade privada do solo. 

Souza (2006, p. 78) afirma que “O território [...] é fundamentalmente um espaço definido 

e delimitado por e a partir de relações de poder.” Poder aqui entendido enquanto representação 

social de uma base, de um povo que o concede ao Estado. Com isso, entende-se que o Estado não 

é o poder por si só, ele possui um poder sob a condição de representar o povo que o investiu de 

poder. O território é composto e definido por um conjunto de relações sociais projetadas no 

espaço. Por esse motivo, é condição imprescindível para a existência de um território a 

preexistência de um espaço social, onde ocorre a relação entre as classes sociais e o espaço 

dominado. O território, portanto, é o espaço de produção e reprodução das relações sociais. 

Para Santos (1978), o espaço é um conjunto de formas resultantes dos processos históricos 

do passado cujo dinamismo é proveniente das relações sociais do presente. Ele apresenta-se como 

testemunha dos processos históricos pretéritos através de formas fixadas na paisagem que podem 

adaptar-se, ou não, às relações sociais atuais, ao adquirirem nova funcionalidade dentro da 

dinâmica capitalista atual. 

O espaço social é materialmente produzido através da transformação da natureza realizada 

pelo trabalho social e territorializado por meio das projeções de poder e da atribuição de 

significados culturais (SOUZA, 2000).  
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Conforme Acselrad (1992), com o materialismo histórico e a dialética marxista, o espaço 

(sendo aqui considerado como a natureza transformada) passou a ser o lugar de produção e 

reprodução da sociedade de produção, ou seja, um produto das relações sociais e de produção e 

base para toda e qualquer ação social. O espaço concebido pelo ser humano é produto, portanto, 

das disputas que ocorrem em torno da dominação capitalista das forças produtivas. Essas disputas 

se dão em virtude da existência de interesses divergentes com relação ao uso e à apropriação dos 

recursos naturais que se constituem na base fundamental para a construção e desenvolvimento de 

uma sociedade capitalista. 

Essas disputas estão também imbuídas de significação cultural dada pelos atores sociais 

aos recursos naturais, ou melhor, da concepção que esses atores atribuem ao local onde vivem, do 

apego que possuem com o lugar que lhes dá a condição para a sobrevivência, através do 

fornecimento de recursos naturais, e ainda lhes confere identidade. Cabe aqui, tratar de lugar 

como sendo antes de tudo produto da relação sociedade-natureza, construído por relações sociais 

das quais emergem significados e sentidos moldados pela história e cultura de um povo que, por 

sua vez, cria um laço de identidade com o próprio lugar. Este é, em síntese, a base da reprodução 

da vida, pois é onde os atores sociais exprimem suas relações com o espaço habitado através dos 

modos de uso e apropriação do/com o mundo material (CARLOS, 2007). 

Fazendo uma correlação espaço-lugar no entendimento das relações dos atores com os 

recursos naturais e os consequentes conflitos decorrentes destas, pode-se pensar em consonância 

com Carlos (2007, p. 20) que afirma o seguinte: 

  

A produção espacial realiza-se no plano do cotidiano e aparece nas formas de 
apropriação, utilização e ocupação de um determinado lugar, num momento 
específico e, revela-se pelo uso como produto da divisão social e técnica do 
trabalho que produz uma morfologia espacial fragmentada e hierarquizada. Uma 
vez que cada sujeito se situa num espaço, o lugar permite pensar o viver, o 
habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando, no nível do 
cotidiano, os conflitos do mundo moderno. [...] O lugar é o mundo do vivido, é 
onde, se formulam os problemas da produção no sentido amplo, isto é, o modo 
em que é produzida a existência social dos seres humanos. 

O lugar apresenta-se na interface entre o mundial e o particular e, por conseguinte, é nele 

que se manifestam os conflitos da sociedade voltada para o mundial. O lugar pode ser entendido, 

assim, como a porção do espaço passível de apropriação por meio do corpo, pois este é o elo 

máximo do ser humano com o mundo material. É através do corpo que o ser humano habita e se 
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apropria do espaço. Espaço esse que pode ser a pequena vila, a comunidade, o povoado habitado 

e (re)conhecido em seus mínimos detalhes pelos moradores e, portanto, identificado pelos 

mesmos que se apropriam dos elementos ali existentes. O lugar se estabelece, então, no cotidiano 

e nas próprias relações conflituosas da população, revelando a história desta e, por extensão, parte 

da história da humanidade. 

Todavia, as relações estabelecidas no lugar (local) e no espaço (global) e que, em última 

instância, determinam a existência dos territórios, são moldadas, em sua essência, pelo poder. 

Ao tratar de poder, Raffestin (1993) explica que este é um fator intrínseco a toda relação e 

se manifesta quando os lados opostos da relação se confrontam e geram o campo de poder, dentro 

do qual se dão as disputas. Com isso, as relações não deixam de ser também a própria fonte de 

surgimento do poder; o lugar a partir do qual o poder se torna concreto (se consubstancia). As 

estruturas de poder só se tornam visíveis em decorrência de um processo relacional. Afinal, o 

poder é uma relação de forças que surge no confronto de interesses diferenciados (LEFF, 2008).  

O poder se fundamenta no trabalho entendido como capacidade de transformação, tanto 

do meio natural quanto do meio social. A apropriação da força de trabalho de um indivíduo 

social, por exemplo, é uma forma de apropriação do poder desse indivíduo que é a sua 

capacidade primitiva de transformação. A relação conflituosa provocada pela disputa na posse da 

força de trabalho gera uma dissimetria de poderes (RAFFESTIN, 1993). 

Dentro de uma relação de poder é necessário que existam três elementos: a população, o 

território e os recursos. A população é a origem do poder e de onde parte a ação. O território, por 

sua vez, é o espaço, o lugar onde se estabelecem as ações de poder – é o campo de ação 

propriamente dito –, enquanto os recursos são o fator condicionante da ação. 

O território é o espaço apropriado por um ou mais atores sociais que “territorializam” o 

espaço concreta ou abstratamente, por meio do estabelecimento de uma dinâmica de produção 

territorial exercida pelo trabalho que implica em relações sociais e, como consequência, em 

relações de poder. O espaço, portanto, é anterior ao território, é como uma matéria-prima 

preexistente a qualquer ação. O território se inscreve como uma produção construída a partir do 

espaço, tomado como local de possibilidades múltiplas, por atores sociais que se apropriam deste. 

É, em síntese, a relação que um grupo mantém com uma porção do espaço. As próprias relações 

sociais estabelecidas estão inseridas em um campo de poder, o que leva o território a ser um local 
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de relações de poder, onde o trabalho dos atores que o territorializam desenvolve a espiral de 

produção e reprodução socioespacial (RAFFESTIN, 1993). 

Ao se apropriarem do espaço, os atores imprimem um sistema territorial de repartição das 

superfícies em malhas, nós e redes que possibilitam o fluxo das relações sociais – organizadas 

hierarquicamente – e constituem o território moldado e comandado pelas relações de poder que 

surgem dessas redes de interação da produção, as quais são a representação do poder dominante. 

Neste sentido, o Estado, o indivíduo, as organizações e empresas são todos atores sociais que 

produzem o território por meio de suas ações individuais e/ou coletivas de produção 

socioespacial que dinamizam o campo de poder (RAFFESTIN, 1993). 

A este respeito Saquet et al. (2009) dizem que existem várias formas de organização 

dentro da sociedade e o Estado é uma delas, só que se diferencia por ser investida de um poder 

maior. Como organização, o Estado divide o espaço em malhas, a fim de encontrar o melhor 

recorte espacial. Contudo, juntamente com o Estado, as outras organizações também separam o 

espaço em malhas e redes que confluem relações sociais e de poder. Em meio a tais malhas e 

redes, as diversas estruturas econômicas se relacionam politicamente, pois exercem dentro das 

trocas materiais um conflito de poder pela hegemonia em seu território de atuação. 

Segundo Gaspar (2004), em virtude da globalização, o domínio do território é 

fragmentado. Nele convivem diversos espaços de poder (tanto em tensão conflituosa quanto em 

“harmonia”), o que gera a segmentação espacial e a segregação social, ou seja, dentro de um 

território existem vários territórios sobrepostos. 

Por conseguinte, a natureza enquanto espaço de produção social tornou-se um campo de 

conflitos no qual os interesses do Estado e/ou das instituições empresariais privadas são os 

predominantes. Os conflitos ambientais são então estabelecidos, na medida em que a natureza 

passa a ter um significado comercial e as disputas começam a ocorrer entre as pessoas, cuja 

sobrevivência é proveniente da extração direta dos recursos naturais, e a apropriação privada de 

atores sociais (particulares ou estatais) que necessitam dos mesmos para obtenção de matéria 

prima e/ou para expansão imobiliária. 

Para Marx, Spencer e Durkheim os conflitos fomentam a vida em sociedade. Estes 

estudiosos possuem uma visão histórica, ao contrário de Weber que entende o conflito como uma 

luta em meio às relações sociais entre indivíduos com interesses divergentes. Segundo Simmel, 

em sua teoria clássica dos conflitos, estes são uma parte integrante das relações sociais e, por 
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isso, se dão entre atores com a intenção de resolver dualismos divergentes e restaurar uma 

unidade perdida (PLATIAU et al., 2005). 

Vale ressaltar, no entanto, que Marx estava engajado em uma sociologia que colocava os 

conflitos de classe e as estruturas socioeconômicas como válvulas propulsoras de uma mudança 

na ordem capitalista, enquanto que Durkheim participava de uma escola embasada na teoria de 

sistemas – a Economia Política – de cunho funcionalista, segundo a qual os conflitos se 

originariam das próprias relações naturais da humanidade e a solução dos mesmos estaria na 

mudança de tais relações. Para o funcionalismo tudo que existe socialmente é justificável e não 

deve ser modificado, ao contrário do marxismo que acredita na mudança de bases sociais 

(BARBANTI JR., 2011). 

Segundo Quintas (2006) o termo problema ambiental descreve situações onde a ação 

humana promove um risco ou dano tanto social quanto ambiental, tais como a ameaça ou 

extinção de espécies da fauna e da flora; os lixões; os desmatamentos; a contaminação de rios e 

águas subterrâneas; o uso de agrotóxicos; e as várias formas de poluição. Para o estudioso: 

[...] além de ser uma situação onde se observa dano e/ou risco à qualidade de 
vida das pessoas (em decorrência da ação de atores sociais sobre os meios físico-
natural e/ou construído), o problema ambiental caracteriza-se, pela ausência de 
qualquer tipo de reação dos atingidos ou de atores sociais da sociedade civil 
(QUINTAS, 2006, p. 66). 

Acontece que, muitas vezes, o problema ambiental já se encontra presente na comunidade 

afetada de tal forma e há tanto tempo que passa a ser incorporado no cotidiano desta, tornando-se 

um fato normal e absolutamente aceitável para os moradores que aprendem a conviver com 

aquele ambiente impactado. 

Em contrapartida, o conflito ambiental se diferencia do problema ambiental justamente 

porque há um confronto de interesses pela utilização e/ou gestão dos recursos ambientais. Isto 

significa que nos conflitos é constatada uma reação por parte dos diferentes atores sociais 

envolvidos em defesa de seus respectivos interesses. Ao tomarem consciência do dano ou risco 

ambiental, os atores sociais agem no sentido de reverter ou interromper a situação, daí 

configurar-se como conflito propriamente dito. 
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Sendo assim, todo conflito ambiental tem como origem um problema ambiental ou a

disputa em torno da defesa e/ou controle de determinado recurso, em sua natureza (QUINTAS, 

2006).  

Complementando essa ideia, Souza (2000) afirma que se constitui em problema ambiental 

todo aquele que afeta negativamente a qualidade de vida dos indivíduos em sua interação tanto 

com o espaço natural, quanto com o espaço social. 

Na opinião de Walter (2009) os conflitos se caracterizam pelo fato de envolverem vários 

atores sociais, ou mesmo grupos, que entram em oposição, pois a ação de um lado desencadeia a 

reação de outro, provocando uma disputa. De maneira geral, quando existe em conjunção com a 

degradação ambiental e ocorre o prejuízo de comunidades devido ao impacto ambiental gerado 

pelo conflito, o mesmo ganha uma dimensão social juntamente com a ambiental e é chamado de 

socioambiental. 

Nas disputas pelo poder, expressas nesses conflitos, os atores sociais reclamam o direito 

de posse sobre o território, pois o espaço social está imbuído de relações de poder que levam à 

distribuição desigual da posse sobre o mesmo e, consequentemente, da apropriação dos recursos 

naturais nele existentes. Isso se verifica em função do grau assimétrico de influência 

socioeconômica e política dos indivíduos ou dos grupos sociais envolvidos na disputa.  

Os conflitos tidos como sendo de “justiça ambiental”, por outro lado, surgem em função 

do benefício de uns sobre o prejuízo de outros. Expressam as distintas valorações das partes em 

conflito em relação ao meio ambiente, aos recursos naturais. Neste complexo de oposição, quem 

tem o poder de determinar qual valoração deve imperar também determina para quem vão os 

ganhos e quem arca com as perdas. O poder se constitui, neste caso, na maior “arma” de 

imposição de interesses de uma parte sobre outra, dentro do conflito social. Quem detém o poder 

consegue determinar não só qual valoração deve prevalecer como também qual a forma de 

resolução do conflito. As identidades étnica e social, por sua vez, entram como linguagens que 

representam esses conflitos ecológico-distributivos (MARTÍNEZ-ALIER, 2006). 

O termo “injustiça ambiental” se refere ao fenômeno de relegar aos países pobres os 

prejuízos ambientais e submetê-los a um risco ambiental por receberem o que é descartado pelos 

países ricos, pois é nas áreas de maior privação socioeconômica onde é encontrada a falta de 

condições estruturais para a sobrevivência adequada e é percebida a ausência de políticas 

públicas voltadas para um bem-estar socioambiental. A luta em prol da igualdade e democracia 
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no acesso a um ambiente saudável, não importando a escala socioeconômica a que pertença a 

população, remete aos movimentos por “justiça ambiental” que cobram um quadro de vida futuro 

no qual a dimensão ambiental esteja em conjunção com a justiça social e a prosperidade de uns 

não provenha da expropriação dos demais, ou seja, um futuro em que prevaleça a justiça 

ambiental (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009). 

Mais especificamente Martínez-Alier (2006) fala ainda em “ecologismo dos pobres” para 

explicar aqueles conflitos sociais nos quais os pobres lutam contra os ricos em um contexto 

ecológico e ocorrem principalmente em áreas rurais, onde há o predomínio dos grandes 

latifúndios que sustentam monoculturas voltadas, muitas vezes, para a exportação. Isso se dá, 

principalmente, em países subdesenvolvidos cujas vastas terras são áreas fornecedoras de 

matéria-prima para os países desenvolvidos. Nesses espaços não há lugar para a pequena 

propriedade rural voltada para a agricultura de subsistência. 

Os atores sociais do “ecologismo dos pobres” lutam pelo controle de suas condições de 

produção, pela legitimação de direitos de apropriação sobre seus recursos naturais e pela 

reivindicação de suas identidades culturais (LEFF, 2006). 

Com isso, os conflitos ambientais ganham uma abrangência que vai além da mera disputa 

por recursos e/ou territórios, mas representam uma oposição na visão sobre o ambiente que, por 

um lado, é projetado como “espaço econômico” e, por outro, como “espaço vital”, ou seja, se de 

um lado é tido como mercadoria, produto de compra e venda, de outro é interpretado como fonte 

de subsistência. Um conflito, portanto, é concebido a partir das diferentes noções e significados 

atribuídos, pelos atores envolvidos, ao espaço no qual vivem (WALTER, 2009).  

Os conflitos ambientais podem ser tomados “[...] como disputas entre grupos sociais 

derivados dos distintos tipos de relação que eles mantêm com seu meio natural.” (LITTLE, 2001, 

p. 107). Eles se dão em virtude de posicionamentos diferenciados de grupos sociais divergentes 

quanto aos interesses, à apropriação, uso e significação do espaço em disputa, originando-se 

quando um grupo detém o poder sobre um território que deveria ser desfrutado também por 

outros atores sociais ou quando um dos grupos tem seu acesso ameaçado pela ação impactante de 

outro. Ocorrem em um campo onde os elementos materiais naturais ou artificiais são o centro da 

disputa de poder por serem vistos como essenciais para o domínio social.  

A crise na relação sociedade-natureza em virtude da degradação ambiental e os 

consequentes conflitos não são resultado somente de fatores conjunturais ou da ação humana 
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inadequada no uso dos recursos naturais, mas sim de categorias como o capitalismo, a 

modernidade, o industrialismo, a urbanização e a tecnocracia. Por essa razão, a sociedade que se 

queira sustentável deve levar em consideração as relações sociais e a produção, nas quais está 

embasada, assim como o sistema político e econômico que garantem a sua existência. 

Nesse sentido, a racionalidade ambiental ganha relevância, em oposição à racionalidade 

econômica. Enquanto esta última prega o ambientalismo neoliberal (neoliberalismo ambiental) na 

diretriz de uma economia ecológica, a racionalidade ambiental se estabelece nas bases de uma 

ecologia política, pois requer que sejam consideradas as relações da humanidade com a natureza 

e as relações sociais. Ela é praticada por meio dos movimentos sociais que são a fuga da 

sociedade para ir de encontro com o sistema. A racionalidade ambiental incorpora valores e 

critérios que não podem ser avaliados em termos da racionalidade econômica, além de integrar os 

princípios éticos, os bens materiais, os instrumentos técnicos e jurídicos, bem como as ações 

orientadas para a gestão democrática e sustentável do desenvolvimento (LEFF, 2008).  

Sob um outro olhar na defesa da racionalidade ambiental, parte-se do pressuposto de que 

o tempo do homem é diferente do tempo da natureza. As temporalidades são diferentes e o 

processo evolutivo bem como a capacidade de suporte da natureza, não conseguem acompanhar 

as criações humanas, tampouco as relações sociais, que ocorrem em ritmo diferente. A 

velocidade das transformações humanas se dá em função de uma temporalidade abstrata, a da 

acumulação do capital, afinal “tempo é dinheiro”. O território aparece como sendo a 

convergência e coexistência de temporalidades diferentes, em função do processo de 

globalização. O tempo das grandes corporações transnacionais e do Estado, de um lado e o tempo 

dos atores não hegemônicos, de outro. Nesse momento o tempo e a necessidade de crescimento 

do comércio começaram a se sobrepor à natureza, gerando as bases iniciais do que viriam a ser os 

problemas ambientais. 

Nas palavras de Santos (1997, p.189) “Utilizando novos materiais e transgredindo a 

distância, o homem começa a fabricar um tempo novo, no trabalho, no intercâmbio, no lar. Os 

tempos sociais tendem a se superpor e contrapor aos tempos naturais.” 

Por isso, existe a necessidade de se construir uma racionalidade ambiental, para que se 

possa considerar a distinção entre a temporalidade do sistema capitalista (sistema mundo 

moderno-colonial) e a da natureza. Isso implica também em variadas espacialidades e 

territorialidades, pois é no espaço concreto onde se realizam as relações sociais e entre os seres 
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humanos e a natureza, ou seja, é na categoria espaço-tempo que as temporalidades se concretizam 

em territorialidades (DIAS, 2004; PORTO-GONÇALVES, 2006).  

Em meio a toda crise socioambiental, surgem os movimentos sociais, dentre os quais se 

destaca o movimento ambiental. O ambientalismo surgiu com o período da globalização 

neoliberal, em meados dos anos 1960/70, quando se iniciou o desafio ambiental. Este movimento 

veio lançar um novo olhar sobre a natureza que, até então, era vista apenas como fonte de 

recursos, impondo a necessidade de limites na dominação da mesma e, consequentemente, no 

próprio desenvolvimento. O ambientalismo tem suas bases na descentralização do poder ao 

defender a auto-organização e a participação da sociedade na gestão dos recursos produtivos, 

fomentando as vias de democratização. Através da participação democrática, o ambientalismo 

busca empoderar a sociedade para que esta consiga um espaço dentro das economias nacionais 

em defesa de suas identidades coletivas e dos interesses sobre o uso e apropriação dos recursos 

produtivos em seu próprio benefício, com vistas a um desenvolvimento igualitário e à 

sustentabilidade. Os movimentos ambientalistas trazem à baila a discussão acerca da necessidade 

da descentralização do poder, bem como de uma autogestão dos recursos produtivos, da qual 

participe a sociedade em prol de uma autonomia na resolução dos conflitos ambientais (LEFF, 

1992, 1994; PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Na concepção de Leff (2006), tais movimentos, que são processos sociais e políticos, são 

considerados “ambientais”, porque através de um conjunto de valores se inserem na luta por uma 

racionalidade ambiental e também por se constituírem em “atos da racionalidade ambiental” ao 

almejarem a construção de uma sociedade mais sustentável, equitativa e democrática. 

Na história de apropriação da natureza no Brasil, o uso do território se deu em favor do 

interesse de uma classe dominante. Grandes áreas passaram, então, a ser de domínio de poucos e 

o padrão tecnológico levou à homogeneização das características biofísicas do território, tal como 

a monocultura (ACSELRAD, 2001). Os problemas gerados em consequência desses processos 

levaram ao surgimento de frentes de resistência social no país que, posteriormente, se uniram ao 

discurso ambiental. 

Na década de 1980, a política desenvolvimentista do Estado deu lugar à crise estatal que 

levou à desaceleração do crescimento, assim como à crise fiscal e de governabilidade. Essa crise 

estatal se refletiu nas políticas ambientais, tornando-as pouco eficientes devido à incapacidade 

dos sistemas de fiscalização e do pessoal técnico, à desarticulação entre os órgãos ambientais, 
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entre outros. Por conseguinte, os movimentos ambientalistas constataram a carência, no Brasil, de 

uma “política ambiental integrada” e de “políticas públicas sustentáveis” (ACSELRAD, 2001). 

Nesse contexto, surgiram os movimentos sociais como reflexo do interesse crescente 

pelos problemas ambientais. Dentre os grupos de movimentos sociais, destaca-se o movimento 

ambientalista nacional, apoiado pelo movimento ambientalista internacional, dividido em três 

vertentes: a conservacionista (preocupada com a proteção da biodiversidade); a estatista (voltada 

para o controle da poluição) e a socioambientalista, que incorpora os problemas sociopolíticos às 

questões territoriais e ambientais (ACSELRAD, 2001).  

O movimento ambientalista brasileiro foi fortalecido posteriormente, já na década de 

1990, com a realização da Rio-92 – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD) –, na cidade do Rio de Janeiro, que reuniu representantes 

governamentais de vários países e a sociedade civil em torno do desenvolvimento sustentável, 

concebido no Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), intitulado “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987. 

É importante registrar que, apesar da grande relevância da Rio-92, as resoluções dessa 

Conferência propuseram conciliar o crescimento econômico com as questões ambientais, 

priorizando as estratégias neoliberais de preservação dos ganhos econômicos dos países ricos, a 

despeito de uma preocupação ambiental pouco eficaz e de uma negligência social. De tal forma 

que, das três convenções internacionais realizadas a partir da Rio-92, apenas a mudança climática 

e a diversidade biológica saíram da pauta e foram aplicadas, deixando em segundo plano a 

questão da desertificação, por se tratar de uma perturbação dos países menos desenvolvidos 

(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009). 

Loureiro (2002) afirma que os setores ambientalistas apresentam três perspectivas de 

tratamento da questão ambiental. A primeira é o naturalismo que concebe os problemas de forma 

isolada das relações sociais. A relação indivíduo-natureza apresenta-se subordinada às dinâmicas 

naturais, de forma a retomar o determinismo natural e o positivismo clássico. 

A segunda se reduz ao tecnicismo, acreditando que as soluções técnicas são as vias 

capazes de resolver os problemas ambientais. Dessa forma, privilegia-se o conhecimento 

cientifico e a instrumentalização da vida em detrimento dos aspectos políticos e econômicos que 

estão por trás da problemática ambiental. 
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Por fim, a terceira corrente é a do romantismo ingênuo que tem uma visão mais radical 

com relação à atuação do ser humano na natureza, pois a sacralizam e, por isso, desconsideram 

seu dinamismo, bem como a atuação humana sobre a mesma. Os seres humanos são inferiores às 

leis naturais e a natureza deve ser preservada de qualquer ação humana. 

Ressalta Muniz (2010) que, no mesmo período em que eclodiu o movimento 

ambientalista, surgiu também um movimento político e acadêmico, chamado ecologia política, 

carregado de forte crítica da sociedade industrial e dos problemas ambientais advindos da 

dicotomia entre o crescimento econômico e os limites dos recursos naturais. A ecologia política é 

um campo de tratamento teórico e político dos conflitos socioambientais que analisa a 

distribuição ecológica e desigual dos conflitos, bem como as formas de apropriação dos recursos 

e serviços ambientais pelos atores, utilizando os conceitos e teorias das ciências geográficas e da 

antropologia. Visa, com isso, dar um enfoque mais amplo ao estudo dos conflitos abrangendo as 

esferas ecológica, social e política e não apenas a econômica. Além disso, se preocupa em 

analisar a simbologia atribuída à natureza pelos atores sociais envolvidos, os quais mantêm uma 

relação de sobrevivência e de significados permeada por tradicionalismos culturais. 

Para falar sobre a origem do termo ecologia política, Lipietz (2002) primeiramente explica 

que a ecologia é uma ciência que estuda a relação triangular entre os indivíduos de determinada 

espécie, suas atividades e o meio no qual vivem. A ecologia aplicada à espécie humana estuda a 

relação dos indivíduos sociais com a natureza selvagem e também com a natureza transformada 

pelos mesmos, através de suas atividades produtivas. Essa ecologia da espécie humana se 

diferencia da ecologia das demais espécies de animais, porque o ser humano é um ser social e 

político. 

Lipietz (2002) aponta que, há cerca de quatro séculos, a relação da humanidade com a 

natureza mudou em função da nova dinâmica de crescimento e exploração dos recursos naturais 

que passaram a vigorar. Ao contrário do que predominava até então, com o progresso da ciência e 

as inovações tecnológicas a natureza passou a servir às necessidades humanas. Por conseguinte, o 

novo sistema político-econômico que privilegiava o crescimento a despeito do esgotamento das 

reservas naturais, começou a mostrar suas falhas. Em meio aos problemas gerados pela e para a 

própria humanidade alguns estudiosos passaram a se voltar a análise dos mecanismos 

econômicos e políticos geradores dos desequilíbrios ecológicos.  
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Dentro desse contexto histórico surgiu a ecologia política, com o objetivo de desenvolver 

uma análise crítica do funcionamento das sociedades. Esta análise questiona os valores 

dogmáticos sobre os quais se apóia a cultura ocidental.   

No cerne dos novos movimentos sociais ambientalistas ou ecologistas que aportam na 

cena política e social, provenientes de uma emergência ecológica, fruto da crise ambiental e do 

Estado, está a sociedade civil em busca de democracia, equidade e justiça que possam legitimar 

um processo civilizatório direcionado às condições de sustentabilidade. Os novos atores que 

permeiam esses movimentos ambientalistas estão imersos na ecologia política (LEFF, 2006).  

Em contraponto aos interesses da racionalidade econômica predominante no sistema 

vigente, a ecologia política leva a um ambientalismo estruturado na descentralização econômica, 

na autogestão produtiva, na diversidade ética, na autonomia cultural e na qualidade de vida, a fim 

de produzir uma racionalidade produtiva alternativa. Essa racionalidade produtiva procura 

satisfazer as necessidades da sociedade e reorientar sua forma de atuação, concedendo poder de 

decisão aos atores sociais dentro dos parâmetros da sustentabilidade. 

Na opinião de Little (2006), a ecologia política é um campo de pesquisa criado a partir da 

junção do eixo central de análise da ecologia humana – que considera as inter-relações no meio 

ambiente – com a economia política – voltada para as relações dentro das sociedades. Esse 

campo de pesquisa é uma das muitas ramificações do paradigma ecológico, inserido na 

antropologia, surgidas em virtude dos problemas de ordem social, política, econômica e 

ambiental que a humanidade passou a enfrentar com a aceleração do crescimento, a expansão do 

sistema capitalista e a consequente crise ambiental, tanto em escala local como global, no 

decorrer do século XX. 

O caráter ecológico supõe um estudo que considere o meio natural (biofísico) juntamente 

com o meio social e as interações que existem entre os dois universos. Dessa forma, a produção 

social (a cultura) não é analisada de forma isolada, nem tampouco as inter-relações biológicas o 

são, pois o foco é direcionado basicamente para as relações estabelecidas entre a sociedade e a 

natureza. Por abranger as distintas formas de interação, a ecologia política requer uma abordagem 

transdisciplinar que agregue conhecimentos de ciências variadas.  

Diante da multiplicidade de fatores envolvidos na área de estudo da ecologia política, esta 

passou a dar um enfoque aos conflitos ambientais, tendo em vista serem estes o ponto nevrálgico 

de interesse por convergirem exatamente o estudo dos grupos sociais e de suas práticas 
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ambientais. Em suma, a ecologia política é um ramo da Antropologia Social que estuda os 

conflitos ambientais, tomados como “[...] um conjunto complexo de embates entre grupos sociais 

em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico.” (LITTLE, 2006, p. 91). 

Dessa forma, procura entender como se dão as relações dentro de determinado grupo 

social e entre este e outros grupos sociais distintos e, ainda, as relações dos mesmos com os 

recursos naturais de que fazem uso, observando os conflitos resultantes dos diferentes interesses 

sobre tais recursos.  

1.3 AS PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NA CONSTITUIÇÃO   
      DOS CONFLITOS AMBIENTAIS

O novo caráter dos movimentos sociais atuais está embasado tanto nas reivindicações 

econômicas, quanto políticas e culturais dos atores. A luta pela reapropriação, ressignificação, 

revalorização e socialização da natureza e pela autogestão de seus recursos produtivos leva os 

atores sociais dos movimentos ambientais a buscarem uma nova ordem social. 

Em uma atitude de resposta à crescente deterioração ambiental, os movimentos 

ambientalistas estão relacionados às necessidades básicas da população, caracterizando-se, 

principalmente, pela reivindicação de maior participação na gestão dos recursos ambientais, na 

defesa de seus territórios, recursos, ambiente e terra, de novas formas de organização política e 

ainda pela crítica à racionalidade econômica, imposta pelo Estado e pelo sistema capitalista. Essa 

racionalidade econômica tem convertido a racionalidade da sociedade global em um mecanismo 

homogeneizador, hierarquizante, polarizante e excludente da sociedade, resultando na exploração 

dos recursos naturais, na degradação ambiental e na desigualdade social (LEFF, 2006).  

A reapropriação da natureza implica em uma sustentabilidade que garanta a equidade na 

distribuição dos direitos de acesso e usufruto dos bens materiais e dos serviços ambientais 

presentes no planeta, entre os distintos grupos sociais. Estabelece, assim, o princípio da 

“equidade na diversidade” que pressupõe uma autonomia das comunidades com relação as suas 

necessidades e ao seu potencial ecológico e cultural. Os atores sociais questionam, com isso, as 

relações de poder econômico e político vigentes, bem como o próprio poder autoritário do Estado 

(LEFF, 2006). 
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Dessa forma, a maioria dos movimentos ambientalistas vislumbra maior participação da 

sociedade na gestão de seus recursos e na tomada de decisões, bem como uma nova forma de 

organização social pautada nos pilares da sustentabilidade, ou seja, está voltada para uma 

racionalidade ambiental.  

Isso gera conflito pela reapropriação da natureza, vista como uma força produtiva, como 

um meio de produção, como um potencial para um desenvolvimento alternativo (ou alternativa 

ao desenvolvimento) e como um patrimônio histórico e cultural das comunidades rurais. Nas 

palavras de Leff (2008, p. 66) “A natureza converte-se assim num meio de produção, objeto de 

uma apropriação social, atravessado por relações de poder.” 

No entanto, a valorização da natureza não parte de um instrumento econômico, mas de um 

processo simbólico de atribuição de significado cultural, permeado pelos interesses materiais e 

simbólicos (de sobrevivência, identidade, autonomia e qualidade de vida) que vão se traduzir nas 

formas de acesso, de extração e de transformação dos recursos naturais, por parte dos atores 

sociais. É através dos conflitos que os movimentos sociais ambientalistas abrem novas frentes de 

mudança no cenário político que permitam a participação social na gestão ambiental e uma 

socialização da natureza que perpassa o resgate do patrimônio natural e cultural, significando 

uma luta pela apropriação do potencial ecológico e dos recursos naturais (LEFF, 2006, 2008). 

O conflito ambiental se encontra, portanto, em um campo estratégico e político 

heterogêneo, no qual se inter-relacionam interesses sociais, significados culturais e processos 

materiais que denotam diferentes racionalidades.  

Para Kakabadse (2002, apud PLATIAU et al., 2005) os conflitos podem ser divididos em 

dois tipos: os potenciais, nos quais o confronto aparece na iminência de acontecer e os 

manifestos, nos quais os atores têm a consciência da possibilidade de confronto. Little (2006) 

acrescenta que um conflito não necessariamente apresenta-se apenas como latente (potencial) ou 

manifesto, mas pode sim oscilar de estágio ao longo do tempo, comportando-se como latente em 

um período e manifesto em outro, podendo voltar ao estado de latência novamente, de forma, até 

mesmo, cíclica. 

Segundo Platiau et al., (2005, p. 60) “Para entender um conflito em sua totalidade, é 

necessário compreender as intenções e posições de todos os atores sociais envolvidos.” Isto é, 

para alcançar a solução de um conflito é preciso identificar o ponto central que gera a disputa, 

bem como os próprios atores sociais. Além disso, para Little (2004, apud Platiau, et al., 2005) 
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devem ser identificadas cotas de poder formal e informal que incluem as interações políticas, as 

alianças e coalizões e as posições dos atores que, por sinal, podem mudar em função da mudança 

de interesse. No caso dos conflitos que envolvem atores com relações de poder desiguais em 

relação ao uso dos recursos naturais, a solução deve estar centrada no fortalecimento das 

fragilidades para se “igualar” os graus de poder e, concomitantemente, na gestão baseada em uma 

racionalidade que contemple os atores sociais e o meio ambiente. 

Muniz (2010) lembra que os conflitos ambientais apresentam em sua essência uma 

conotação mais complexa que ultrapassa os limites das questões socioeconômicas e políticas, 

pois implicam também na simbologia atribuída pelos atores sociais aos recursos do ambiente. Os 

elementos naturais não são meramente fonte de energia para a sobrevivência dos atores, mas 

acima de tudo possuem um sentido cultural e histórico que se inter-relaciona com os usos e as 

práticas sociais estabelecidas no território. Os conflitos eclodem dessa relação com a natureza, 

por meio da qual se dá a reprodução das sociedades através de diferentes formas de uso e 

significação dos recursos pelos atores envolvidos. 

Dessa forma, os conflitos ambientais possuem uma natureza sócio-ecológica e política, 

haja vista serem resultantes tanto da relação entre a sociedade e a natureza quanto das relações 

ocorridas dentro da própria sociedade, concomitantemente. E ainda uma dimensão social e 

cultural, pois cada parte integrante de um conflito, ou os atores envolvidos, possuem uma forma 

de adaptação ao ambiente que leva a uma vivência particular envolta em uma simbologia cultural 

individual/coletiva.  

Para Acselrad (2004), na interface entre as relações sociais que ocorrem entre as 

sociedades e sua base material, configuram-se três tipos de práticas de apropriação do mundo 

material, que devem ser consideradas pelas políticas públicas para que estas possam ser eficazes 

no campo dos conflitos ambientais. As práticas são: as formas técnicas de apropriação do mundo 

material; as formas sociais de apropriação; e as formas culturais. 

As formas técnicas de apropriação do mundo material se dão com a intervenção direta dos 

atores sociais sobre o meio biofísico, através de atos, modernos ou tradicionais, visando 

modificar o ambiente em função do uso dos recursos naturais. As formas sociais de apropriação 

do mundo material, por sua vez, promovem o surgimento da diferenciação social, devido à 

desigual distribuição de poder, acesso e controle sobre os recursos naturais. 
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No entanto, não há somente um interesse utilitarista da economia ou social na dinâmica da 

apropriação do mundo material, mas também um interesse a partir da atribuição de significados. 

As formas culturais de apropriação do mundo material estão intimamente correlacionadas às 

apropriações técnica e social e ocorrem por meio dos sentidos e ordenamentos atribuídos pelos 

atores sociais ao ambiente. A intenção na apropriação do mundo material não é movida, apenas, 

por razões puramente utilitaristas e de disputa de poder, mas também por uma projeção de 

significados dentro do espaço. 

Por conseguinte, o meio ambiente é um espaço contestado material e simbolicamente, na 

medida em que os interesses giram em torno, tanto da disputa de poder no acesso e posse material 

em função das necessidades do uso dos recursos, quanto pela significação e importância subjetiva 

que uma população pode atribuir ao ambiente do qual faz parte. As lutas por recursos naturais 

são, portanto, lutas por sentidos culturais “Pois o meio ambiente é [...] um recurso argumentativo 

a que atores sociais recorrem discursivamente através de estratégias de localização conceitual nas 

condições específicas da luta social por ‘mudança ambiental’ [...]” (ACSELRAD, 2004, p. 19). 

Isso significa que o meio ambiente é tido como um instrumento de uso sociopolítico para 

ratificar o discurso em prol de uma defesa ambiental que, na verdade, acoberta a manutenção de 

uma estrutura de desigual distribuição de poder e desenvolvimento.  

Nesse contexto, o Estado entra com um papel fundamental no processo de apropriação e 

uso dos recursos naturais. Dentro do campo de forças e disputas de poder, o Estado faz uma 

distinção entre o que seriam duas naturezas, uma relacionada ao capital, produto do processo de 

produção e reprodução espacial e outra, residual, passível de conservação e “proteção” por parte 

das agências estatais de meio ambiente. 

No concernente à situação dos conflitos na barragem de Carpina, o Estado atuou como o 

principal responsável pelas mudanças na área por ter construído a barragem de contenção e 

posteriormente transformado-a em reservatório para abastecimento da população. Nesse 

momento se deu uma mudança na base econômica do entorno do reservatório, a exemplo dos 

antigos agricultores que passaram a exercer a atividade pesqueira no mesmo. Enquanto instância 

representativa dos interesses da população, o Estado deveria atuar em uma gestão integrada que 

conciliasse e atendesse as necessidades da população e concomitantemente permitisse o acesso 

igualitário e justo ao recurso hídrico em disputa. 
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Na verdade, o Estado é uma entidade contraditória na sua forma de agir perante os 

problemas ambientais, uma vez que, em sua essência, representa os interesses da sociedade, mas, 

em contrapartida, utiliza seu poder institucional, quase sempre a revelia das comunidades 

afetadas, quando não a favor das grandes empresas privadas, priorizando os interesses destas. 

Além disso, as diversas agências governamentais acabam entrando também em conflito por 

representarem interesses de grupos sociais em escalas distintas (LITTLE, 2001).  

Ainda segundo Acselrad (2004), os conflitos ambientais devem ser estudados à luz de 

dois espaços onde ocorrem as disputas sociais e se definem as relações de poder nas sociedades. 

O primeiro diz respeito à distribuição, entre os atores sociais, dos tipos de capital ou de poder 

representada pela capacidade de acesso aos recursos naturais, bem como de sua apropriação e 

uso. O meio ambiente neste caso é contestado materialmente. No segundo espaço ocorrem os 

confrontos das representações e significados dos recursos naturais que legitimam a distribuição 

desigual do poder. Neste, o ambiente é contestado simbolicamente. 

A relação simbiótica e dialética do ser social com o meio ambiente pode ser “quebrada” 

quando ocorre uma intervenção nesta relação concretizada pelo trabalho. A intervenção pode 

advir de atividades impactantes para o meio ambiente e para a população do entorno da região 

atingida como, por exemplo, presença de monoculturas que se estendem por grandes áreas, 

dificultando o desenvolvimento da agricultura familiar ou a construção de grandes obras de 

mineração, ferrovias, rodovias, entre outras. E, neste caso mais especificamente, situa-se a 

construção de uma barragem. Este tipo de projeto se insere no território, modificando as 

atividades já anteriormente praticadas pelos moradores da região e, consequentemente, a forma 

como tais atores se relacionam com o meio do qual depende sua sobrevivência (ACSELRAD, 

2005). 

Little (2001) apresenta uma tipologia para categorizar os conflitos ambientais que 

estariam dispostos da seguinte forma: os conflitos em torno do controle sobre os recursos 

naturais; os conflitos em torno dos impactos ambientais e sociais gerados pela ação humana e 

natural; e os conflitos em torno do uso dos conhecimentos ambientais. 

No primeiro caso, os elementos naturais só se tornam recursos a partir do momento em 

que um grupo social, por meio de seus conhecimentos e tecnologias, faz deles um uso específico. 

Por outro lado, esses recursos possuem uma disposição espacial independente das ações do ser 

humano, o que implica em conflitos relacionados não somente ao recurso natural em si, mas, 
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sobretudo, ao local onde se encontra, ou seja, às terras onde estão dispostos os elementos em 

disputa.  

Ainda nessa classificação ocorrem situações em que os recursos, como a água, são 

disputados por grandes empresas ou estabelecimentos rurais e pelos moradores tradicionais que, 

apesar de não possuírem domínio legal sobre a área, que é de domínio público, já estão instalados 

no local desde muito tempo sobrevivendo, por exemplo, da pesca. E ainda, pode acontecer de 

dois grupos distintos estarem acobertados pela legislação que lhes dá acesso à área em disputa.  

O segundo caso gira em torno da intervenção humana sobre os ciclos naturais, 

impactando-os e, na maioria das vezes, prejudicando outros grupos sociais. Estabelece-se, assim, 

um conflito no qual a atuação de um grupo promove o impacto ambiental e o outro sofre as 

consequências de tal feito.  

O terceiro diz respeito aos conhecimentos que cada grupo social possui em relação ao 

ambiente e está subdividido da seguinte forma: conflitos entre grupos sociais ao redor da 

percepção de risco – quando grupos sociais possuem opiniões diferentes quanto a impactos 

negativos que não são mensuráveis –; conflitos envolvendo o controle formal dos conhecimentos 

ambientais – os conhecimentos passados através das gerações que não possuem uma cobertura 

legal e são considerados um patrimônio coletivo de grupos sociais, mas acabam sendo 

apropriados pela ciência –; e conflitos em torno dos lugares sagrados – muitos grupos sociais dão 

significados a determinados lugares e entram em choque com outros grupos quando estes tentam 

explorar esses locais, desrespeitando a cultura de um povo.     

Acselrad (1992, p. 25) afirma que os conflitos ambientais podem ser explícitos ou 

implícitos, sendo os implícitos “[...] aqueles em que as comunidades são atingidas por um 

processo de degradação ambiental do qual não têm consciência.” Os conflitos implícitos se dão, 

portanto, de forma não-aparente ou indireta quando as causas reais do problema não são vistas ou 

associadas pela população aos agentes causadores.  

Já os conflitos explícitos se caracterizam por haver uma associação lógica por parte da 

população entre a problemática ambiental e os agentes causadores. Esse nível de consciência dos 

conflitos deve contribuir para a organização dos atingidos. 

Platiau et al. (2005), apontam ainda os quatro elementos componentes de um conflito: os 

atores, a natureza (pode ser econômica, política, ambiental etc.), os objetos (material ou 

simbólico, público ou privado) e as dinâmicas (a forma particular de evolução de cada conflito). 



���

�

Dispõe também sobre os mecanismos utilizados na tentativa de solucionar os conflitos, quais 

sejam: a conciliação – as próprias partes envolvidas buscam a solução –; a arbitragem – as partes 

elegem um árbitro para resolver o conflito –; e a mediação – existe um mediador, mas ele não 

pode entrar no mérito da questão nem, tampouco, tomar partido, cabendo às partes elaborar um 

acordo.    

Sabe-se que os conflitos ambientais envolvem não só o acesso a recursos materiais, mas 

também às ferramentas políticas, conforme o grau de poder de cada parte em disputa e, ainda, a 

dimensão cultural que não deve ser descartada, pois traduz a forma como os atores enxergam a 

natureza, o meio em que vivem, definindo a relação entre os mesmos (ALONSO; COSTA, 2002). 

Os novos direitos exigidos pelos movimentos ambientalistas fazem surgir a necessidade 

de se definir procedimentos que resolvam de maneira justa, consensual e pacífica os conflitos 

existentes em torno dos interesses divergentes. Esses procedimentos precisam estar articulados 

com a redefinição dos direitos de propriedade dos meios ecológicos e tecnológicos, dos recursos 

naturais e da riqueza. 

A racionalidade ambiental vem questionar o paradigma econômico e orientar a construção 

social de uma nova racionalidade produtiva com base nos potenciais da natureza e da cultura. O 

instrumento capaz de dar viabilidade e pôr em prática as perspectivas dessa racionalidade é a 

gestão participativa do manejo dos recursos ambientais. Entendendo-se que os problemas globais 

de desigualdade na distribuição do poder têm sua fonte a nível local, é necessária a aplicação de 

uma gestão democrática dos recursos ambientais a partir dessa escala micro (LEFF, 2006). 

1.4 A GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA NA MEDIAÇÃO DOS CONFLITOS DE      
USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Incontestavelmente, uma mudança na relação diacrônica entre progresso econômico e 

sustentabilidade socioambiental requer alterações concretas e vindouras nas bases de um sistema 

que se solidificou com a exploração infindável dos recursos naturais e mesmo humanos. Por não 

conseguir atingir, ou melhor, por negar essas mudanças na racionalidade econômica, o 

desenvolvimento sustentável entrou na perspectiva do neoliberalismo ambiental, segundo a qual a 

crise ambiental não é resultante da corrida pela acumulação de capital, sendo, portanto, mais 

viável para o crescimento atribuir valoração de mercado aos bens e serviços ambientais. Com 
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isso, a natureza, o ser humano e, por conseguinte, suas manifestações histórico-culturais passam a 

ser formas de capital, ou seja, os processos ecológicos e simbólicos que norteiam a relação 

sociedade-natureza são reduzidos a partes componentes das relações de produção e reprodução 

do capital. Tudo está enquadrado nas leis do mercado e é segundo estas, que será conduzido o 

desenvolvimento sustentável (LEFF, 2008).  

A racionalidade econômica não impõe limites ao crescimento desenfreado do capitalismo 

e o neoliberalismo ambiental, por sua vez, defende a aceleração do progresso econômico. Por 

conseguinte, o desenvolvimento sustentável entra em um discurso totalmente induzido e 

submetido aos ditames do sistema que não prevê o controle de sua expansão produtiva. O 

capitalismo torna-se, assim, um sistema insustentável por não submeter as leis do livre mercado 

às urgências ambientais e por continuar enxergando a natureza como uma fonte de recursos que 

mantém o crescimento econômico. É lançada, então, uma nova estratégia para mais uma vez 

garantir a apropriação da natureza como meio de produção, enquanto as complexidades culturais 

são homogeneizadas. O desenvolvimento sustentável segue esse rumo, distanciando-se, 

consequentemente, de seu principal objetivo, o de não comprometer a capacidade de atender às 

futuras gerações. Esse ciclo fechado e fadado ao fracasso socioambiental gera o que Leff (2008, 

p. 23) afirma ser uma “[...] inércia incontrolável de crescimento [...]”. 

A concepção de desenvolvimento sustentável que visa atender as necessidades do presente 

sem comprometer as das gerações futuras se difundiu e dominou a forma de desenvolvimento dos 

países ao introduzir a preocupação com os limites da natureza, impondo, assim, uma nova postura 

global e fazendo surgir um paradigma ambientalista. No entanto, a imprecisão conceitual e a 

dificuldade operacional do desenvolvimento sustentável surtiram discussões em torno da 

viabilidade dessa proposta (PLATIAU et al., 2005). 

As discussões sobre o desenvolvimento dito sustentável geraram um espaço de diversas 

racionalidades e identidades que podem questionar as verdades estabelecidas, incorporando novas 

variáveis, como a ética e a solidariedade. 

A crítica em torno do desenvolvimento sustentável se dá, segundo Platiau et al. (2005), 

porque é uma expressão que visa unir dois pólos centrais e opostos ao mesmo tempo: o 

desenvolvimento e a sustentabilidade. Isso implica em tentar conciliar interesses distintos, visto 

que, o desenvolvimento, em sua essência, sempre esteve dissociado da conservação ambiental. 

São, portanto, atividades conflitantes; uma não se realiza sem o prejuízo da outra. 
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Para Foladori (2005) o conceito de desenvolvimento sustentável é vago e leva a 

interpretações ambíguas. Esse estudioso aponta a sustentabilidade ecológica e a sustentabilidade 

social – dois dos três pilares que compõem o desenvolvimento sustentável – e a sustentabilidade 

econômica, como sendo os que geram maior discussão e divergência de opiniões, sendo 

necessário que haja uma diferenciação entre a sustentabilidade ecológica e a social para se chegar 

a uma forma de atuação eficaz para o desenvolvimento sustentável.  

Existem dois grupos de estudiosos que concebem a sustentabilidade de forma 

diferenciada. O primeiro acredita que a sustentabilidade é apenas ecológica e que a problemática 

consiste na degradação do meio abiótico e na relação dos seres humanos com os demais seres 

vivos. 

O segundo grupo defende uma sustentabilidade ecológica e também social, na medida em 

que os problemas sociais podem afetar a sustentabilidade ambiental. As relações entre os seres 

humanos por si só não interessam a essa vertente de pensamento, mas sim as relações da pobreza 

com o uso adequado dos recursos naturais, ou seja, as relações das pessoas com esses recursos, 

tendo em vista as condições socioeconômicas das mesmas. Esta seria a chamada sustentabilidade 

social, limitada, que é defendida pela ONU (Organização das Nações Unidas) e por outros órgãos 

internacionais como a posição oficial sobre o desenvolvimento sustentável.  

A preocupação central desses dois grupos, considerados como de ambientalismo 

moderado, é a de adaptar o sistema capitalista aos problemas ambientais, adotando tecnologias 

“limpas” que assegurem o uso adequado dos recursos naturais. Essas tecnologias são adotadas no 

sistema capitalista pelos países desenvolvidos devido a uma profunda preocupação com o 

possível esgotamento dos recursos naturais, com a degradação dos ecossistemas, avançando na 

sustentabilidade ecológica e negligenciando as questões de ordem social. O capitalismo 

conseguiu absorver as tecnologias “verdes”, pois estas garantem a manutenção das relações de 

mercado dos países desenvolvidos e, até mesmo, estão proporcionando um retorno financeiro 

maior. As formas de sustentabilidade ecológica são incorporadas pelos países desenvolvidos, 

porque se adéquam às leis do mercado capitalista, enquanto que a sustentabilidade social não se 

enquadra nos limites impostos pelas relações sociais de produção do sistema vigente. Com isso, 

ocorre um retrocesso da sustentabilidade social concomitantemente ao avanço da sustentabilidade 

ecológica. 
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O que o sistema capitalista não consegue incorporar é a idéia de igualdade social, 

reduzindo a sustentabilidade a uma mudança na relação dos seres humanos com os recursos 

naturais, mas não a uma modificação na relação entre as pessoas. O desenvolvimento dito 

sustentável está sendo incorporado em detrimento do aumento da igualdade social entre os países 

e dentro dos mesmos. O equilíbrio no uso do meio ambiente não está atrelado à diminuição da 

pobreza e da desigualdade social (FOLADORI, 2005). 

Existem ainda outros dois grupos que vêem a sustentabilidade como sendo ecológica e 

social simultaneamente. O primeiro é o chamado ecocentrismo que defende uma mudança no 

estilo de vida e de consumo das pessoas. O segundo, por sua vez, se baseia em uma teoria mais 

radical, o materialismo histórico-dialético de Karl Marx e defende que as relações capitalistas de 

produção afetam não só socialmente, como também ecologicamente, isto é, esse sistema é 

insustentável tanto do ponto de vista social quanto ecológico. 

Na verdade, não se deve separar os problemas ambientais dos sociais. Ambos fazem parte 

do processo de sustentabilidade e os problemas sociais não podem ser considerados apenas como 

políticos, mas devem ser incorporados como resultantes da relação que os seres humanos 

estabelecem entre si e com os recursos naturais. O meio natural e o meio social são 

indissociáveis, por conseguinte as práticas do meio social conduzem aos problemas ambientais. 

Por outro lado, os problemas ambientais não podem ser considerados apenas técnicos, 

restringindo a avaliação às causas e consequências dos problemas. Devem, sobretudo, ser 

avaliados a partir das relações sociais que são intrínsecas aos processos técnicos (FOLADORI, 

2005).  

Quando as relações de produção capitalista que geram as desigualdades não são 

modificadas, a sustentabilidade fica restrita a um caráter técnico. Ao se utilizar práticas técnicas 

para levar ao desenvolvimento sustentável, o que é modificado é a relação dos seres humanos 

com os recursos naturais. Como resultado, a sustentabilidade ecológica é ressaltada e o objetivo 

da sustentabilidade social é negligenciado, relegando a segundo plano a diminuição das 

desigualdades e, portanto, a melhoria da qualidade de vida da população.  

A preocupação gira em torno, apenas, de proporcionar um uso considerado sustentável do 

meio ambiente, deixando de lado as relações sociais que, na verdade, estão intrinsecamente 

ligadas à problemática ecológica. Os problemas ambientais são, em sua essência, problemas 

sociais. 
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Reconhece Lenzi (2005) que para as ciências sociais o conceito de desenvolvimento 

sustentável é vago, impreciso e carece de utilidade para a análise sociológica.  Contudo, embora 

exista uma crítica frequente sobre a pluralidade dos conceitos de desenvolvimento sustentável, 

chamando a atenção para a necessidade de uma definição consensual, muitos cientistas discordam 

de tal crítica, afirmando que a busca por um significado único é equivocada. O desenvolvimento 

sustentável tem sua importância como conceito central da vida política, assim como os termos 

democracia, justiça, liberdade e poder, também o têm. 

A contestação de conceitos importantes como estes é um fator inerente a eles. Os 

conceitos essencialmente contestáveis são aqueles cujos critérios levam a disputas entre os 

usuários sobre o uso que cada um designa. Tais conceitos não podem ter uma visão única, uma 

vez que devem ser avaliados a partir de vários critérios (LENZI, 2005). 

Para entender o caráter contestável do conceito de sustentabilidade é preciso analisar a sua 

dimensão normativa, expressa quando determina como o futuro deve ser. Não só os autores 

podem divergir sobre o caráter normativo da sustentabilidade, como também sobre como esta 

dimensão deve ser analisada. 

Ao defender a sustentabilidade ambiental, Leff (2008, p. 82) explica que esta  

[...] implica um processo de socialização da natureza e o manejo comunitário 
dos recursos, fundados em princípios de diversidade ecológica e cultural. Neste 
sentido, a democracia e a equidade se redefinem em termos dos direitos de 
propriedade e de acesso aos recursos, das condições de reapropriação do 
ambiente.  

A sustentabilidade ambiental precisa estar voltada para a mudança nas formas de uso e 

apropriação dos recursos ambientais, buscando não simplesmente encontrar formas alternativas 

de respeitar a capacidade de resiliência dos mesmos, mas, acima de tudo, de modificar as bases 

das próprias relações sociais antes de querer aderir a qualquer novo intento de uso racionalmente 

ambiental da natureza. É condição imprescindível para a sustentabilidade garantir um acesso mais 

igualitário das comunidades aos recursos naturais, bem como o respeito às formas de apropriação 

social e simbólica dos atores e consequentemente de suas diversidades culturais. 

Na opinião de Porto-Gonçalves (2006), deve-se lutar por uma alternativa ao 

desenvolvimento e não por uma nova forma de desenvolvimento, como é pregado pelos que 

defendem o ecodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável.  
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O desenvolvimento sustentável articula a participação de diversos atores para aturem 

sempre em consonância com as bases da racionalidade econômica e leva as políticas públicas a 

agirem no sentido de garantir uma sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que ratifica a 

consolidação da economia de mercado. A finalidade é criar uma relação de sustentabilidade no 

uso e apropriação da natureza, com vistas à justiça social desde que estejam enquadradas nos 

limites do neoliberalismo ambiental, isto é, desde que não impeçam a continuidade de um sistema 

que é responsável por toda a crise socioambiental. O capital promove a crise e lança a solução 

nos moldes do próprio sistema, perpetuando a incapacidade do ser humano de lidar com a 

natureza e com os demais seres humanos dentro da sociedade de maneira a respeitar seus limites 

e diversidade sociocultural.  

Por essa razão, são desencadeados conflitos ambientais como resultado da racionalidade 

econômica que promove a centralização do poder. Em meio a esses conflitos os diversos atores 

sociais reivindicam uma maior participação nas decisões políticas através de uma gestão 

ambiental e democracia participativa com o intuito de angariar melhorias na qualidade de vida e 

no uso e apropriação dos recursos naturais. Afinal, o princípio da equidade no acesso dos grupos 

sociais aos recursos naturais é intrínseco às bases do desenvolvimento sustentável. Isso implica 

também na autonomia das comunidades na forma de uso dos recursos, respeitando a diversidade 

cultural de cada uma delas. 

Os conflitos ambientais não possuem um caráter puramente ecológico. Eles trazem à tona 

as desigualdades e problemas sociais, ambientais, culturais e políticos. Por esse motivo, não 

podem nem devem ser solucionados através de políticas públicas meramente técnicas que ao 

vislumbrarem apenas os impactos ambientais e o custo-benefício, submetem os processos 

ecológicos à valoração do mercado.  

Nem tampouco por meio do tratamento puramente econômico das teorias clássicas e 

neoclássicas na decisão sobre a forma de uso e apropriação dos recursos naturais escassos. Estas 

não garantem uma solução viável, pois os conflitos em torno desses recursos requerem um olhar 

sobre as externalidades que abranja também um enfoque político e social. O que ocorre, neste 

caso, é uma visão da natureza como conjunto de recursos naturais “individuais” e, para tanto, é 

adotado o “individualismo metodológico” no intuito de administrar os recursos escassos. Por 

conseguinte, tal perspectiva cria uma categoria de indivíduo que restringe a racionalidade ao 

social (ALTVATER, 2006). 
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As tentativas de solucionar os conflitos ambientais devem levar em consideração as 

características culturais e as significações simbólicas atribuídas pelos atores sociais aos recursos 

naturais. Tais formas de enxergar o ambiente impulsionam esses atores a lutarem por uma 

(re)apropriação tanto social quanto simbólica dos recursos naturais, tendo em vista que são 

tomados não como base para o processo de produção e reprodução do capital, mas, sobretudo, 

como um patrimônio, fonte de sobrevivência e de identidade cultural.  

Ao propor uma “reapropriação social da natureza” o movimento ambientalista se 

contrapõe à capitalização da mesma, através da reconstrução das bases do processo produtivo. 

Para isso, o desenvolvimento sustentável surge como caminho capaz de fazer pensar o ambiente 

como um potencial para um desenvolvimento alternativo, emergindo um novo paradigma – o de 

uma nova racionalidade produtiva –, segundo o qual a natureza e a cultura são forças produtivas 

(LEFF, 2008). 

Essa racionalidade produtiva se baseia na distribuição do poder e na descentralização das 

atividades produtivas, através da mobilização da sociedade para adotar novo estilo de vida, no 

qual prevaleça uma gestão ambiental participativa. 

Leff (1992, p. 51) afirma que “Los principios de la gestión ambiental conjugan así los 

objetivos de la democracia política e económica, com la social e cultural, a través de un proceso 

de descentralización económica e política [...]”. Com isso, o ambientalismo procura sobrepor uma 

democracia ambiental à racionalidade econômica do sistema capitalista, descentralizando o poder 

e promovendo a sustentabilidade com equidade social. A democratização ambiental se dá por 

uma gestão capaz de incentivar a participação da sociedade na tomada de decisões políticas que 

lhes dizem respeito, tornando possível conciliar seus interesses com a sustentabilidade no manejo 

dos recursos naturais adaptado às condições ambientais e aos valores e costumes culturais das 

comunidades, garantindo uma melhoria na qualidade de vida dessas populações. 

 De acordo com Leff (1994), a sustentabilidade é alcançada no momento em que se 

estabelece uma relação harmônica entre as práticas produtivas que satisfazem as necessidades das 

comunidades e os limites ecológicos dos recursos naturais. Nessa conjunção se dá a 

sustentabilidade ambiental e a equidade social dentro das comunidades. No entanto, os atores 

sociais passam a disputar seus interesses com os de agentes econômicos, levando a conflitos 

ambientais em torno de formas diferentes de uso e apropriação dos recursos naturais. Cabe, então, 

ao Estado ser um mediador da cooperação entre o mercado, a sociedade e a organização 
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produtiva das comunidades, enfrentando a dissociação entre a esfera econômica que comanda o 

mercado e a esfera social. Com isso, configura-se uma gestão democrática e sustentável dos 

recursos naturais ou uma nova racionalidade produtiva. 

 Na condição de mediador responsável pela implantação de uma gestão ambiental que 

coordene os interesses dos diversos atores sociais, o Estado promove a mediação dos conflitos 

através de conselhos de representação pública e instâncias de negociação entre as partes 

envolvidas em um conflito. Os mediadores (técnicos e profissionais) não devem limitar-se a 

aplicar leis, mas, prioritariamente, devem exercer o papel de articuladores entre os diversos 

interesses em contextos variados, apoiando, legitimando, ou mesmo, coordenando as demandas, 

de maneira a representarem o Estado (NEVES, 2008).   

Tanto no caso dos conflitos potenciais quanto nos manifestos, apesar de ser difícil, o 

diálogo deve ser buscado como tentativa de negociação, ou seja, de troca entre as partes 

envolvidas. O processo de negociação pressupõe uma interdependência entre os atores, haja vista 

ambas as partes necessitarem uma da outra para resolver o conflito.  

Por outro lado, para Vargas (1999, apud Platiau et al., 2005) além da negociação existem 

também outras formas de resolução dos conflitos, quais sejam: imobilismo – a falta de ação ou 

indiferença –; confronto – baseado nas relações de força e de poder –; consenso – visa a 

concordância de todos os envolvidos no processo –; via hierárquica – quando uma das partes tem 

maior poder –; e recurso à lei ou adjudicação – quando se recorre ao processo judiciário. Partindo 

desse pressuposto, a gestão ambiental é um instrumento capaz de viabilizar os mecanismos para 

intervir na redução dos conflitos. 

Ao discutir gestão ambiental como instrumento de mediação dos conflitos, Quintas (2009) 

parte do pressuposto de que o processo de apropriação dos recursos naturais envolve uma disputa 

por interesses, necessidades, racionalidades e poderes de atores sociais divergentes, acarretando 

os conflitos que se caracterizam pela atuação diferenciada dos atores sociais sobre os recursos, 

visando seu uso e controle, ou mesmo, a sua defesa.

Nesse espaço de conflitos, no qual é inerente a relação sociedade-natureza e o 

consequente problema ambiental, sobressai a dificuldade para assegurar o direito difuso dos 

recursos naturais – a responsabilidade e defesa do meio ambiente cabem tanto ao Poder Público, 

quanto à coletividade – que entende o meio ambiente como sendo um bem de uso comum da 

população. Conciliar tal direito e a apropriação adequada e justa dos recursos naturais é uma 
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tarefa extremamente delicada, cuja responsabilidade recai sobre o Estado. É dever do Estado 

promover a gestão ambiental pública de forma a mediar os conflitos em torno do controle e uso 

dos recursos naturais, seguindo o que determina a legislação brasileira quanto à garantia de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado de uso comum do povo. 

Dessa forma, cabe ao Estado assegurar as condições para a sociedade assumir os custos e 

usufruir os benefícios do meio ambiente social e ecologicamente sustentável. No espaço público 

da gestão ambiental, o Estado é incumbido a considerar os territórios e grupos sociais 

culturalmente diversos bem como a distribuição de poder entre os atores sociais envolvidos nos 

conflitos, garantindo que não haja privilégio dos interesses dos atores com maior influência na 

sociedade em detrimento dos que não possuem meios materiais, nem capacidades nos planos 

cognitivo e organizativo para defender suas necessidades no processo de gestão. As assimetrias 

não se restringem, portanto, ao plano material, mas aparecem também no simbólico e cabe ao 

Estado, por meio de uma gestão ambiental pública e democrática que permita a participação da 

sociedade nos processos decisórios, mitigar tais assimetrias com vistas à justiça socioambiental.  

A este respeito Philippi Jr. e Maglio (2005, p. 219) declaram que 

  

A gestão ambiental é, portanto, a implementação pelo governo de sua política 
ambiental, pela administração pública, mediante a definição de estratégias, 
ações, investimentos e providências institucionais e jurídicas, com a finalidade 
de garantir a qualidade do meio ambiente, a conservação da biodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, a gestão ambiental é um processo político administrativo que tem uma 

participação compartilhada entre os diversos atores sociais e seu representante institucional, o 

governo, cujo objetivo é o de implementar políticas ambientais, levando em consideração os 

aspectos culturais e históricos de cada região, bem como suas potencialidades, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável.  

Nas palavras de Quintas (2006, p. 30), 

Gestão ambiental, portanto, é vista aqui como o processo de mediação de 
interesses e conflitos (potenciais ou explícitos) entre atores sociais que agem 
sobre os meios físico-natural e construído, objetivando garantir o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina a Constituição 
Federal.  
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Quintas (2006) ainda chama a atenção para o fato de que a gestão ambiental praticada 

pelo Poder Público – entendido como o mediador dos interesses e conflitos – não é neutra, pois 

aos atores são atribuídos poderes em diferentes graus, com uma capacidade de influência 

assimétrica, o que gera uma solução, muitas vezes, parcial dos  conflitos por não levar em 

consideração as necessidades das diversas camadas sociais envolvidas. A viabilidade está, 

portanto, em uma gestão ambiental participativa, na qual o Poder Público assuma a função de 

proteger os interesses da coletividade perante os interesses particulares de atores sociais 

específicos e não o contrário. 

Na opinião de Platiau et al. (2005), a gestão ambiental constitui um conjunto de 

instrumentos que visam mediar conflitos e interesses entre atores sociais que usam os recursos 

naturais. Visa uma reintegração dos valores da natureza com as externalidades sociais, de 

maneira a alterar a relação sociedade-natureza. 

De acordo com os autores, as funções da gestão ambiental são o planejamento, a 

organização, a direção e o controle. Porém, para que possa ser efetivada é preciso que a gestão 

ambiental esteja embasada em três pilares que devem estar consolidados e funcionar 

complementarmente. Os pilares são: uma legislação ambiental sólida; instituições públicas 

fortalecidas – capazes de garantir a coordenação e a implementação dessa legislação –; e a 

legitimidade social, traduzida na participação social. 

É certo que para se praticar uma gestão ambiental pública participativa são necessários os 

seguintes instrumentos fundamentais: Educação Ambiental; Fiscalização; Licenciamento e 

Monitoramento (Controle). 

Por outro lado, na relação entre Estado e sociedade os processos participativos aparecem 

como intrínsecos e diferenciadores de uma gestão pública que seja de fato participativa. As 

decisões no espaço público devem ser tomadas em uníssono, de forma que o Estado permita a 

intervenção dos atores sociais e o conhecimento dos mesmos sobre as decisões tomadas para a 

administração pública de um território (SOUZA, 2008).  

Sendo ponto central de uma gestão que se queira participativa, a participação social pode 

ocorrer das seguintes formas: participação individual, coletiva, passiva, ativa, voluntária e 

instrumental. 
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É através dessa participação que a gestão pública possibilita uma relação democrática e 

eficiente entre o Estado e a sociedade, pois permite um controle social dos atos administrativos 

estatais. 

Tendo isso como foco, o Banco Mundial lançou as bases do que viria a ser “governança” 

com a publicação do livro Governance and Development, em 1992. Segundo esse documento a 

governança foi definida como sendo “a maneira pela qual o poder é exercido na administração 

dos recursos econômicos e sociais do país, com vistas ao desenvolvimento” (World Bank, 1992, 

p. 1, apud BORGES, 2003, p. 126). 

De acordo com tal afirmativa a governança deve ser construída com base em uma 

administração pública que garanta o gerenciamento econômico e dos serviços sociais com 

transparência e legalidade, permitindo a participação da sociedade. O documento do Banco 

Mundial defende a descentralização das funções do Estado para que este possa atuar em uma 

escala local e o empowerment da sociedade civil, através do mesmo, a fim de possibilitar uma 

ampliação da participação popular. A boa governança pode ser entendida como meio e processo 

que permite resultados eficazes na administração pública. Apesar de considerar a dimensão não-

estatal, não exclui o Estado, mas sim, considera-o como legitimamente neutro e capaz de suprir 

as necessidades da sociedade civil com caráter participativo. Governança, portanto, é um 

instrumento de um desenvolvimento sustentável que possibilita a execução de um Estado 

democrático, incorporando a equidade social e o respeito aos direitos humanos ao crescimento 

econômico (GONÇALVES, 2005).   

Em resumo, os conflitos ambientais devem ser encarados a partir de sua complexidade e 

não como uma unidade homogênea, tendo em vista abrangerem todos os valores culturais dentro 

da sociedade. 

1.5 O PAPEL DA POLÍTICA AMBIENTAL NA MEDIAÇÃO DOS CONFLITOS 

A fim de contribuir para a melhor compreensão dos conflitos ambientais mapeados e 

discutidos nesta pesquisa, é mister fazer uma análise das políticas públicas voltadas para a 

questão ambiental, de maneira a apontar a contribuição das mesmas para a solução ou para o 

agravamento dos conflitos identificados. 
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Primeiramente é preciso entender que a política ambiental está inserida no universo das 

políticas públicas, o qual se traduz como o conjunto de princípios e diretrizes normativas e legais 

instituídos pela sociedade para orientar as ações do Estado e dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Cabe ao Estado, nesse contexto, enquanto representante constitucionalmente definido 

do poder social, promover a realização dos interesses públicos (PHILIPPI JR.; MAGLIO, 2005). 

Na concepção de Little (2003, p. 18) a expressão “políticas públicas” pode ser entendida 

como “[...] o conjunto de decisões inter-relacionadas, definido por atores políticos, que tem como 

finalidade o ordenamento, a regulação e o controle do bem público.” Seguindo esse mesmo 

raciocínio “políticas ambientais” “[...] seriam aquelas políticas públicas que procuram garantir a 

existência de um meio ambiente de boa qualidade para todos os cidadãos do país.” (LITTLE, 

2003, p. 18) 

As políticas públicas dividem-se em dois grandes grupos: o das políticas econômicas e o 

das políticas sociais. A política ambiental encontra-se no campo social, apesar de abranger tanto 

os aspectos econômicos como os sociais e os ambientais. Para instituir uma política ambiental, o 

Estado precisa definir os fatores que irão nortear a aplicabilidade da legislação, como os objetivos 

e as estratégias de ação. Nesse momento, surge a gestão ambiental como um instrumento para 

implementação da política ambiental (PHILIPPI JR.; MAGLIO, 2005). 

Até o século XIX as questões ambientais estavam restritas a preocupações locais e 

pontuais que não enxergavam a macro-relação da sociedade com a natureza a nível global. 

Contudo, com a bipolarização do mundo, dividido entre os sistemas capitalista e socialista, a 

ideia de desenvolvimento se tornou mais forte, estando vinculada ao progresso tecnológico e, 

posteriormente, à modernização das nações em conflito. Ganha visibilidade, então, a crítica ao 

desenvolvimento como um projeto civilizatório, segundo o qual a dominação da natureza ocorre 

com o objetivo de levar à industrialização e ao crescimento econômico dos países (PLATIAU et 

al., 2005; PORTO-GONÇALVES, 2006). 

No intuito de reverter ou desacelerar o quadro de degradação ambiental resultante do 

modelo de desenvolvimento que já não atendia adequadamente às necessidades da humanidade, 

nas décadas de 1950/60, foram realizadas algumas iniciativas, como foi o caso do Clube de Roma 

– encontro promovido por cientistas, humanistas e industriais, em 1968. Já no ano de 1972 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a Conferencia das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e os Direitos Humanos, em Estocolmo, na qual foi atestada a necessidade de 
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controlar os danos ambientais da sociedade em seu processo de crescimento. Apesar disso, 

segundo Platiau et al. (2005), foi somente nos anos 1980 que as questões ambientais deixaram de 

ser, de fato, um assunto marginal para ganharem visibilidade em escala global. De tal forma que, 

em 1983, uma comissão presidida pela ONU fez um levantamento dos principais problemas 

ambientais e propôs soluções para a preservação do meio ambiente, culminando em uma reunião 

na Noruega que gerou o Relatório Brundtland. Foi nesse relatório que o termo desenvolvimento 

sustentável surgiu em substituição à expressão ecodesenvolvimento. 

No que concerne ao Brasil, apesar de a preocupação com a degradação ambiental ser 

antiga, as primeiras atitudes concretas e eficazes no sentido de tentar mitigar tal problemática só 

foram tomadas por volta dos anos 1930, quando houve uma intensa atividade conservacionista e 

foram criados os primeiros Parques Nacionais (LITTLE, 2003). 

A questão ambiental ganhou uma amplitude global nas últimas décadas do século XX e 

nas décadas de 60 e 70 ingressou no universo das políticas públicas governamentais, o que 

resultou em maior participação da sociedade civil na discussão em torno dos problemas 

ambientais. A institucionalização das questões ambientais passou a se refletir em problemas de 

ordem pública, acarretando a necessidade de buscar soluções que estejam submetidas às 

determinações administrativas pragmáticas, de forma a considerar a defesa do meio ambiente e os 

interesses sociais e econômicos. Com o caráter global, a problemática ambiental ganhou um 

enfoque eminentemente sociológico, o que acarretou a discussão sobre os conflitos em torno do 

uso dos recursos naturais, chamados conflitos socioambientais (ALONSO; COSTA, 2002). 

Entre os anos de 1975 e 1979 a política ambiental ganhou novo fôlego com a delimitação 

de regiões prioritárias para o controle da poluição e a criação de Sistemas de Licenciamento 

Ambiental nos Estados mais críticos do território nacional. Com isso, o governo assumiu o 

comando e o controle sobre as atividades econômicas através da atuação das agências de proteção 

estaduais que aplicam as sanções e penalidades às instituições, cujas atividades não se enquadram 

na legislação. Seguindo um caminho de burocratização administrativa e falta de articulação, a 

constitucionalização da política ambiental brasileira culminou com a criação da Política Nacional 

de Meio Ambiente através da Lei nº 6.938/1981 (ACSELRAD, 2001; PHILIPPI JR.; MAGLIO, 

2005). 

Ainda na década de 1970 o Brasil passou a contar com uma base legal específica para o 

meio ambiente, formada por um conjunto de normas, decretos e leis que determinavam formas de 
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uso racional dos recursos naturais. Além da supracitada Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) os autores destacam, dentre os instrumentos legais: o Decreto-Lei n° 76.389/75 que 

dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente e a adoção do Licenciamento Ambiental e 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O meio ambiente passou, então, a ser um patrimônio 

público que deve ter sua preservação assegurada. Contudo, foi somente com a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, que o meio ambiente foi entendido “como bem de uso comum do 

povo”. A Constituição foi um marco para as gestões ambientais, pois determinou importantes 

princípios para legitimar a defesa do meio ambiente. 

No entanto, somente em meados da década de 1980 as políticas públicas no Brasil 

começaram de fato a introduzir a causa ambientalista em sua legislação. Juntamente com as 

ciências que passaram a dar maior visibilidade às questões ambientais, de tal forma que houve 

uma fragmentação e excesso de especialização entre os cientistas, haja vista o conhecimento ter 

sido subdividido, requerendo grande aprofundamento teórico e metodológico em áreas cada vez 

mais específicas e focadas (ALONSO; COSTA, 2002). 

Com a adoção do Plano Real o Estado perdeu autonomias, pois, na tentativa de ajustar a 

moeda nacional à moeda dominante, o governo perdeu poder regulatório sobre o mercado e 

passou a atuar na atração de capitais. Passou, então, a se desencadear um processo de 

desregulamentação ambiental, ratificado, por exemplo, pela ausência de política de prevenção na 

seca que assolou o Nordeste no ano de 1998.  

Isso caracteriza a pouca ou nenhuma ação do Estado em meio às políticas ambientais, 

cujos mecanismos de gestão e órgãos estão fragmentados e desarticulados. Entende-se, portanto, 

que a questão ambiental no Brasil não se consolidou ainda como uma questão de Estado, na 

verdade é mais uma questão de interesse do mercado. A mesma lei que criou o IBAMA no final 

da década de 1980 também foi responsável por extinguir a Superintendência do Desenvolvimento 

da Pesca (SUDEPE) e transferir suas funções para aquela autarquia (BRASIL, 1989). 

Nos anos 1990, houve um crescimento da ação ambientalista governamental com a 

criação de projetos e órgãos institucionais – como foi o caso do Ministério do Meio Ambiente –, 

e ainda com a atualização e a implementação de leis, decretos e normas que ratificaram o avanço 

nas políticas públicas brasileiras. Dentre as leis destacam-se: a Lei n° 9.605/98, institui a Lei de 

Crimes Ambientais; a Lei n° 9.433/97, define a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o 



���

�

Sistema Nacional de Recursos Hídricos; e a Lei n° 9.985/00, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) (ACSELRAD, 2001; LITTLE, 2003). 

Na opinião de Platiau et al. (2005), embora tenha avançado muito na criação de um 

arcabouço institucional e de normas e instrumentos jurídicos para proteger o meio ambiente, o 

Brasil precisa ainda efetivar a implementação e o cumprimento das leis ambientais, disciplinando 

a atuação governamental e do setor produtivo. A aplicação do aparato legal levou a gestão 

ambiental a ser um campo potencial de conflitos não só decorrentes dos interesses econômicos e 

ecológicos, mas devido à diversidade de atores que se utilizam dos recursos naturais e às 

consequências da implantação de projetos e programas de desenvolvimento. 

As políticas ambientais no Brasil surgem no contexto da apropriação do território para a 

acumulação do capital, ou melhor, na ideia de desenvolvimentismo sob as premissas do 

neoliberalismo (ACSELRAD, 2001).  

Alonso e Costa (2002) sustentam que os mecanismos legais de atuação frente às questões 

ambientais no Brasil deixam uma lacuna no tratamento dos mesmos, pois não permitem uma 

aborgadem sistêmica dos problemas ambientais que considere seu caráter complexo e integrado 

na resolução dos conflitos ambientais. Esses mecanismos de resolução dos problemas ambientais 

devem estar voltados para a negociação eficaz de valores e interesses por meio de um tratamento 

analítico que enxergue a questão ambiental sob a ótica dos conflitos a ela relacionados. 

Para se entender os conflitos ambientais considerando-se a legislação ambiental, é 

necessário ver o meio ambiente de forma sistêmica, integrando as distintas valorações ambientais 

dos bens naturais que podem ser analisados das seguintes formas: através da sustentabilidade 

biológica que considera a relação de simbiose homem-natureza com o fornecimento de 

suprimentos para as atividades humanas; por meio da sustentabilidade ecológica que utiliza os 

conceitos de capacidade de suporte e de resiliência; através da dimensão ambiental, na qual a 

valoração dos recursos se dá em função da necessidade de manutenção das atividades econômicas 

e das futuras gerações; e por meio dos aspectos econômicos que proporcionam o pagamento 

pelos agentes, decorrente dos danos ambientais causados. Apesar disso, muitos conflitos 

apresentam uma interligação com vários fatores como os aspectos históricos, culturais e éticos 

que tornam a disputa mais complexa. 

Para Carvalho (2002), os conflitos ambientais são importantes no contexto atual por 

trazerem à tona a contestação acerca do uso privado do patrimônio natural e do consequente 
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prejuízo ambiental e social, tendo em vista que este uso deixa de suprir as necessidades de uma 

parte menos favorecida da população. Por se tratar de uma luta entre interesses públicos e 

privados, naturalmente divergentes, esses conflitos se configuram também como uma luta pela 

cidadania. A luta ecológica se torna cidadã, na medida em que as preocupações ambientais são 

entronizadas pelo caráter político e emancipatório da população que reivindica. Através desses 

conflitos, a problemática ecológica se torna socioambiental, pois a natureza é incorporada às 

questões políticas, promovendo uma politização da mesma por meio dos movimentos sociais.  

De todo modo, a base fundamental do conflito está na diversidade de percepções sobre a 

realidade. Seu agravamento pode ocorrer quando a essas variadas percepções são somados os 

diferentes interesses dos atores sociais. Por isso, a gestão ambiental deve considerar essas 

diversidades e também os valores que permeiam a emoção e os sentimentos dos atores para que 

seja um instrumento, de fato, viável e eficaz na mediação dos conflitos ambientais. 
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2 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE-PE E O RESERVATÓRIO DE    
CARPINA 

2.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA BACIA DO RIO CAPIBARIBE  

O Estado de Pernambuco possui cinco mesorregiões geográficas: as mesorregiões do 

Sertão Pernambucano, do São Francisco Pernambucano, do Agreste Pernambucano, da Mata 

Pernambucana e Metropolitana do Recife (Fig. 02). 

A bacia do rio Capibaribe está inserida nas mesorregiões Metropolitana do Recife, da 

Mata Pernambucana e do Agreste Pernambucano.  

 FIGURA 02 – Divisão do Estado de Pernambuco segundo Meso e Microrregiões Geográficas.  

Legenda: 

           Limite de Mesorregião 

           Limite Municipal 

           Rio 

           Açude 

Fonte: PERNAMBUCO, 2011a.  
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A mesorregião da Mata Pernambucana, com uma área de 8.827,6 km2ocupa cerca de 9,0% 

do território do Estado. Compreende 43 municípios e 3 microrregiões. A mesorregião do Agreste 

Pernambucano tem uma extensão de 23.972,8 km2, o que corresponde a 24,4% da área estadual. 

Abrange 6 microrregiões e 71 municípios. A mesorregião Metropolitana do Recife (RMR) possui 

área de 2.785,4 km2, o que equivale a 2,8% do território pernambucano, reunindo 4 

microrregiões, 14 municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha (ANDRADE, 2009). 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de 1998, o Estado de Pernambuco 

está dividido, quanto à hidrografia, em 29 Unidades de Planejamento (UP) que são compostas por 

13 Bacias Hidrográficas, 06 Grupos de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos (que deságuam no 

Oceano Atlântico), 09 Grupos de Bacias de Pequenos Rios Interiores (que deságuam no Rio São 

Francisco) e 01 bacia de pequenos rios que compõem a rede de drenagem do Arquipélago de 

Fernando de Noronha (PERNAMBUCO, 2006). A Unidade de Planejamento Hídrico UP2, que 

corresponde à bacia hidrográfica do rio Capibaribe, está localizada entre 07º 41’ 20” e 08º 19’30” 

de latitude Sul e 34º 51’ 00” e 36º 41’ 58” de longitude Oeste de Greenwich (Fig. 03). 

FIGURA 03 – Distribuição espacial das Unidades de Planejamento no Estado de Pernambuco.  

Legenda: 

           Limite de Unidade de Planejamento (UP) 

           UP2 – Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

Fonte: PERNAMBUCO, 1998. 
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A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, que é a maior bacia do Agreste Pernambucano, 

está localizada na porção norte-oriental do Estado de Pernambuco e ocupa uma área de 7.454,88 

km2 que corresponde a 7,58% da superfície estadual. Encontra-se inserida nas microrregiões do 

Recife, da Mata Setentrional Pernambucana (parte Sul), de Vitória de Santo Antão, do Médio e 

Alto Capibaribe e do Vale do Ipojuca (parte norte).  

A bacia limita-se, ao norte, com o Estado da Paraíba, com a bacia do rio Goiana (UP1) e 

ainda com o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 1 – GL1(UP14), representado, na área, 

pelos rios Beberibe, Paratibe, Timbó, Bonança, Botafogo, Itapirema e Itapicuru; ao sul, com a 

bacia do rio Ipojuca (UP3) e com o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 2 – GL2 (UP15), 

constituído basicamente pelos rios Jaboatão e Pirapama, com seus afluentes; a leste, com o 

Oceano Atlântico e com os grupos GL1 e GL2; e, a oeste, com o Estado da Paraíba e com a bacia 

do rio Ipojuca (PERNAMBUCO, 2009). 

Abrange 42 municípios integrantes das mesorregiões do Agreste e Mata pernambucana, 

dos quais Brejo da Madre de Deus, Chã da Alegria, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, Glória 

do Goitá, Jataúba, Lagoa de Itaenga, Passira, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do 

Cambucá, Surubim, Toritama, Vertentes e Vertente do Lério estão totalmente inseridos na bacia. 

Já os municípios de Camaragibe, Casinhas, Limoeiro, Paudalho, Pombos, Recife, Riacho 

das Almas, Salgadinho, São Lourenço da Mata, Taquaritinga do Norte e Vitória de Santo Antão 

possuem sede na bacia. 

Os municípios parcialmente inseridos na bacia são Belo Jardim, Bezerros, Bom Jardim, 

Carpina, Caruaru, Chã Grande, Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Carro, Moreno, Pesqueira, 

Poção, Sanharó, São Caetano, Tacaimbó e Tracunhaém (PERNAMBUCO, 2009). No total são 15 

municípios totalmente inseridos na bacia e 27 com sede na mesma (Quadro 01). 
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QUADRO 01 – Relação dos Municípios da UP2 – Capibaribe, Pernambuco. 

MUNICÍPIOS
Sede 

Localizada na 
UP

Área do Município
Total 
(km2) 

Pertencente à UP
km2 %

Belo Jardim 653,6 421,6 64,5
Bezerros 545,7 247,7 45,4

Bom Jardim 208,3 56,9 27,3
Brejo da Madre de Deus * 782,6 782,6 100,0

Camaragibe * 48,3 40,5 83,8
Carpina * 153,8 36,3 23,6
Caruaru 932,0 529,4 56,8
Casinhas * 140,0 132,2 94,4

Chã da Alegria * 58,2 58,2 100,0
Chã Grande 83,7 13,9 16,6

Cumaru * 278,4 278,4 100,0
Feira Nova * 118,8 118,8 100,0

Frei Miguelinho * 215,8 215,8 100,0
Glória do Goitá * 211,8 211,8 100,0

Gravatá 491,5 228,5 46,5
Jataúba * 715,7 715,7 100,0

João Alfredo 150,0 64,4 42,9
Lagoa de Itaenga * 62,0 62,0 100,0
Lagoa do Carro 59,7 34,1 57,2

Limoeiro * 277,5 144,6 52,1
Moreno 192,1 19,6 10,2
Passira * 364,8 364,8 100,0

Paudalho * 270,3 265,7 98,3
Pesqueira 1.036,0 0,0 0,0

Poção 212,1 17,0 8,0
Pombos * 236,1 147,3 62,4
Recife * 218,7 67,6 30,9

Riacho das Almas * 313,9 302,6 96,4
Salgadinho * 71,9 71,9 100,0

Sanharó 247,5 6,9 2,8
Santa Cruz do Capibaribe * 369,6 369,6 100,0
Santa Maria do Cambucá * 94,5 94,5 100,0

São Caetano 373,9 13,1 3,5
São Lourenço da Mata * 264,4 212,3 80,3

Surubim * 221,1 221,1 100,0
Tacaimbó 210,9 24,9 11,8

Taquaritinga do Norte * 450,7 450,7 100,0
Toritama * 34,8 34,8 100,0

Tracunhaém 141,6 12,0 8,5
Vertente do Lério * 84,1 84,1 100,0

Vertentes * 172,7 172,7 100,0
Vitória de Santo Antão * 345,7 210,9 61,0

TOTAL 27 7.557,4

Fonte: PERNAMBUCO, 1998. 
           Municípios da área de alimentação do reservatório de Carpina. 
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2.1.1 Aspectos Naturais 

O rio Capibaribe nasce nas encostas da Serra de Jacarara a uma altitude aproximada de 

1.000 metros, na divisa dos municípios de Jataúba e Poção e deságua no Oceano Atlântico, após 

percorrer uma extensão total de cerca de 280 km na direção geral oeste-leste. Apresenta direção 

inicial sudeste-nordeste até as proximidades da cidade de Santa Cruz do Capibaribe quando seu 

curso toma a direção oeste-leste (Fig. 04). Seu regime fluvial é intermitente no alto e médio 

cursos, tornando-se perene somente a partir do Município de Limoeiro, no baixo curso. Banha, 

em seu percurso, vários centros urbanos, inclusive da Região Metropolitana do Recife, nos quais 

serve de “corpo receptor de resíduos industriais e domésticos.” (PERNAMBUCO, 2009).  

Seus principais afluentes pela margem direita são: riacho do Mimoso, riacho Tabocas, 

riacho da Onça, riacho Carapatós, riacho das Éguas, riacho Caçatuba, riacho Batatã, rio 

Cotunguba, rio Goitá e rio Tapacurá. Pela margem esquerda, destacam-se: os riachos Jataúba, 

Doce, Topada, do Manso e Cajaí. O maior deles, em extensão, é o rio Onça com 52 km. 

Quanto à formação geológica a extensa bacia do rio Capibaribe possui a maior área (cerca 

de 90%) localizada em rochas pré-cambrianas dos Complexos Migmatítico-Granitóide e 

Gnáissico-Migmatítico.  

A unidade dominante é o Complexo Migmatítico-Granitóide – pCmi –, do Pré-Cambriano 

Indiviso, com maior ocorrência de migmatitos, na porção mais oriental, desde o Município de 

Passira até São Lourenço da Mata. Sua composição é predominantemente granodiorítica com 

paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático, em grande parte são granitizados 

incluindo corpos graníticos de difícil distinção e separação em campo (SECTMA, 2011). Do 

Município de Toritama até o alto curso da bacia, em Brejo da Madre de Deus e Jataúba, 

predominam granitos, que também aparecem numa faixa de Salgadinho a Bom Jardim, além de 

granodioritos em Fazenda Nova.  

O Complexo Gnáissico-Migmatítico, por sua vez, – pCgn – se restringe a uma faixa de 

direção ENE-WSW que ocorre nos limites do Estado da Paraíba, na porção Setentrional dos 

municípios de Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe.  
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As mega-estruturas geológicas da bacia são os falhamentos transcorrentes com direção 

NE-SW que ocorrem, principalmente, na porção mediana da referida unidade hidrográfica, em 

Riacho das Almas, Surubim-Orobó e Limoeiro, além dos falhamentos transcorrentes destrógiros 

de direção E-W, ocorrentes em Brejo da Madre de Deus.  

No baixo curso do Capibaribe, na Planície Sedimentar do Recife, encontram-se, sob o 

pacote sedimentar, evidências do extenso falhamento transcorrente de direção E-W que separou 

as bacias sedimentares Pernambuco-Paraíba ao norte e Cabo ao sul (SECTMA, 2011).  

Os depósitos sedimentares areno-argilosos da Formação Barreiras ocorrem 

extensivamente no Município de Olinda, estendendo-se para oeste em testemunhos isolados de 

erosão, até Paudalho, Carpina, Gloria do Goitá e Feira Nova.  

Quanto aos solos, no terço inferior da bacia do rio Capibaribe, da foz até a altura da 

cidade de Carpina, predominam solos desenvolvidos, profundos apropriados para cultivos 

temporários e perenes. Ocorrem, Latossolo Vermelho Amarelo Eutróficos e Distróficos e 

Podzólico Vermelho Amarelo e Distrófico com grande domínio de solos com relevo entre plano a 

ondulado. Solos com relevo forte ondulado e montanhoso não são apropriados para cultivos, 

sobretudo, temporários, face às complexas práticas conservacionistas que requerem, mas, na 

prática, são utilizados por cultivos de cana de açúcar.  

Na porção mais oeste do Baixo Capibaribe destacam-se solos pouco desenvolvidos, tendo 

em vista a transição para o cristalino. Ocorrem Luvissolos que se estendem desde Limoeiro até 

próximo a sede municipal de Paudalho. São pouco desenvolvidos e apresentam baixa capacidade 

de retenção hídrica em face da condição de solos rasos, o que os faz pouco apropriados para 

agricultura, mesmo temporária e de sistema radicular superficial. São utilizados, via de regra, 

com pastagens e, quando utilizados com gramíneas para corte, oferecem baixa capacidade de 

regeneração dos pastos no período seco, acarretando baixa produtividade anual.  

Ocorrem ainda solos Litólicos que são muito pouco desenvolvidos e fortemente sujeitos à 

erosão face ao relevo forte ondulado que apresentam. Na prática, são utilizados como áreas de 

pastoreio extensivo, oferecendo baixa capacidade de suporte aos rebanhos.  

No Médio Capibaribe dominam solos pouco desenvolvidos como Regossolos, 

Planossolos, Solos Litólicos, Vertissolos e Podzolicos plínticos. Ocorrem desde Salgadinho até o 

oeste de Toritama (SECTMA, 2011).  
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Os Planossolos Solódicos representam grandes áreas do médio e do alto curso da bacia e 

do rio Capibaribe e, por isso, são responsáveis por grandes deflúvios. São moderadamente 

sujeitas a erosão hídrica, requerendo práticas conservacionistas se cultivadas ano após ano.  

Já o terço superior, compreende áreas dos municípios a oeste de Vertentes, incluindo 

Jataúba, Brejo da Madre de Deus e Santa Cruz do Capibaribe. Nessa área, ocorrem várias classes 

de solos com ênfase nos Latossolos, Podzolicos Eutróficos e Distroficos, Planossolos Solodicos, 

Solonetz Solodizados, Regossolos, Vertissolos, Luvissolos e solos Litólicos. Destacam-se como 

solos apropriados para a agricultura, os Latossolos que ocorrem em Taquaritinga do Norte.  

Com grande número de classes de solo, a bacia do rio Capibaribe apresenta alguns solos 

com potencial agricultável, como é o caso dos Podzólicos que representam 3,83% da área da 

bacia. Quanto aos solos vocacionados para pastagens, o destaque fica para os Planossolos que 

cobrem cerca de 25% da bacia, com grande domínio no Médio e Alto Capibaribe (SECTMA, 

2011). 

O relevo ao longo da bacia do Capibaribe não é homogêneo por abranger uma grande 

extensão no sentido oeste-leste. Apresenta-se como montanhoso e forte ondulado nas porções do 

extremo oeste, sudoeste e sul, assim como ao norte, na linha de fronteira com o Estado da 

Paraíba. Nessas áreas destacam-se os centros orográficos da serra de Brejo da Madre de Deus, a 

sudoeste, com elevações em torno de 1.200 m acima do nível do mar e a serra de Taquaritinga do 

Norte, com altitude de 900 m, mais a noroeste do Alto Capibaribe (ANDRADE, 2006).  

Ao atravessar a mesorregião do Agreste Pernambucano, que é uma área de transição entre 

a Zona da Mata e a região semiárida, o Sertão, a bacia apresenta um relevo bastante acidentado e 

dominado pelo Planalto da Borborema, formado por terrenos cristalinos pré-cambrianos, 

apresentando altitudes médias entre 500 e 800 metros (ALBUQUERQUE, 2006).  

Já na zona central da bacia o relevo é, predominantemente, suave e ondulado, 

amenizando-se no sentido leste, passando a suave ondulado e plano, na parte litorânea.  

Tomando-se como referência a classificação climática de Thornwaite, o clima da bacia do 

rio Capibaribe é do tipo úmido B2s em Recife e São Lourenço da Mata; subúmido C2s entre 

Glória do Goitá e Paudalho; subúmido seco C1s em Carpina, e semi-árido Dd a partir da cidade 

de Limoeiro até os limites do Alto Capibaribe (REIS e LIMA, 1970, apud ANDRADE, 2006). 

No Alto e Médio Capibaribe, a precipitação média anual é da ordem de 600 mm, 

caracterizada por uma má distribuição no espaço e no tempo. O período chuvoso compreende os 
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meses de março a julho, concentrando-se nesses meses cerca de 65% a 68% da precipitação 

anual. O trimestre mais seco vai de setembro a novembro. Em algumas áreas isoladas, 

regionalmente conhecidas como brejos de altitude, como é o caso das Serras de Brejo da Madre 

de Deus e Taquaritinga do Norte, registram-se totais anuais de 800 a 1.000 mm. No Baixo 

Capibaribe, a precipitação média anual oscila entre 1.000 e 2.000 mm, sendo mais elevado na 

faixa litorânea, com meses mais chuvosos entre maio e junho (ANDRADE, 2006). 

Dentre os seis sistemas climáticos que atuam no Estado de Pernambuco, apenas dois 

atuam na área da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, quais sejam, a Zona de Convergência 

Intertropical – ZCIT – e as ondas de leste.  

A ZCIT é formada pela convergência dos ventos alísios do hemisfério norte (alísios de 

nordeste) e os do hemisfério sul (alísios de sudeste), que sopram dos trópicos para a linha do 

Equador, dos centros de maior pressão para os de menor pressão. É facilmente identificada pela 

presença constante de nebulosidade, com alta taxa de precipitação e se constitui no principal 

sistema de produção de chuva no Sertão de Pernambuco – com máximas precipitações durante 

fevereiro e março – e Agreste – com período chuvoso de fevereiro a julho e máximas 

precipitações durante abril e maio. 

As Ondas de Leste, por sua vez, são perturbações de pequena amplitude geralmente 

observadas nos ventos alísios que atuam no leste de Pernambuco e do Nordeste como um todo, 

principalmente entre os meses de maio e agosto. O deslocamento dessas ondas se dá de leste para 

oeste a partir do Oceano Atlântico até atingir o litoral da região, sendo capazes de produzir 

chuvas intensas e inundações (PERNAMBUCO, 2010a). 

A vegetação da bacia do rio Capibaribe varia, no sentido oeste-leste, começando com uma 

vegetação de Caatinga do tipo hipo e hiperxerófila, com alguns enclaves de mata serrana nas 

elevações que constituem pequenos brejos de altitude, como em Taquaritinga do Norte e Brejo da 

Madre de Deus.  

Fora dessas áreas a vegetação é de Caatinga hipoxerófila densa de porte arbustivo ou 

arbóreo-arbustivo nos municípios com totais pluviométricos mais elevados e melhor distribuídos, 

e Caatinga hiperxerófila nos municípios com menores índices pluviométricos (ANDRADE, 

2009).  

Na porção mais oriental, a bacia possui uma área de domínio da Floresta Costeira ou Mata 

Atlântica que se estende por todo o litoral brasileiro e apresenta grande biodiversidade e 
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variedade de ecossistemas. Essa floresta tropical possui diferenças internas devido às variações 

climáticas, edáficas e fisiográficas (ANDRADE, 2009). 

O trecho inferior da bacia do rio Capibaribe abrange resquícios de Mata Atlântica – 

vegetação nativa da região –, visto que boa parte dos municípios é recoberta por cana-de-açúcar 

que representa 33,76% da área cultivada, enquanto a Mata Atlântica conta apenas com 3,72% da 

área (SECTMA, 2011). 

2.1.2 Aspectos Socioeconômicos 

Englobando, no médio e baixo cursos, áreas com intensa atividade produtiva (rural e 

urbana) e elevados índices de urbanização, a bacia do Capibaribe tem como um de seus traços 

característicos os usos múltiplos de seus reservatórios, figurando como principais: abastecimento 

doméstico das comunidades rurais e urbanas, irrigação, dessedentação animal, pesca e 

piscicultura, além da função de contenção de enchentes que motivou a construção de alguns 

desses reservatórios. 

A bacia do rio Capibaribe encontra-se poluída por resíduos sólidos e líquidos, orgânicos e 

inorgânicos, industriais e agrícolas1, com altas taxas de assoreamento dos corpos hídricos, 

embora ainda apresente potencial para usos diversos, como agricultura, pesca, abastecimento de 

água, industriais e de serviços, entre outras atividades (PERNAMBUCO, 2010a).  

A bacia apresenta um setor industrial bastante diversificado, com importante pólo de 

confecções no Alto Capibaribe, demandando fornecimento hídrico adequado e com fortes 

impactos ambientais pelos efluentes dos processos de lavagem e destonagem de tecidos. Nas 

porções média e baixa da bacia situa-se a cadeia produtiva sucroalcooleira que gera elevado 

volume de efluentes, tendo como consequência a contaminação de solos e mananciais hídricos. 

As atividades industriais mais comuns na bacia hidrográfica em causa são dos 

gêneros/produtos alimentares, minerais não-metálicos, têxtil, metalúrgica, química, produtos de 

matéria plástica, perfumes, sabões, velas, bebidas, mecânica, material elétrico e de comunicação 

e móveis. 

���������������������������������������� �������������������
1 Sobre a problemática da poluição dos corpos hídricos do Estado de Pernambuco vide: PERNAMBUCO. Secretaria 
de Recursos Hídricos (SRH). Plano Estratégico de Recursos Hídricos e Saneamento. Recife: A Secretaria, 2008. 



���

�

No que diz respeito à indústria têxtil, os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama vêm-se destacando, nas últimas décadas, com a fabricação de roupas, existindo 

numerosas unidades de produção de médio e pequeno porte, não formalizadas, que representam 

um nicho industrial de alta relevância para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Na porção da bacia localizada no Agreste, setores como o turismo, a fabricação de móveis 

populares, a avicultura, a floricultura e a exploração mineral (granitos), apresentam-se com 

perspectivas de expansão. O setor terciário apresenta-se, na maioria dos municípios, ineficiente, 

concentrando-se os maiores estabelecimentos prestadores de serviços nos municípios de Santa 

Cruz do Capibaribe, Vitória de Santo Antão, Limoeiro e Carpina, este na Zona da Mata 

(ANDRADE, 2006). 

Em 38% da área da bacia predominam pastagens, lavouras de subsistência (feijão, 

macaxeira, milho, mandioca, batata doce) e fruticultura (côco, banana, abacaxi, mamão, 

graviola), em geral, cultivados sem irrigação. É, portanto, o setor sucroalcooleiro, fortemente 

presente na bacia do Capibaribe, que necessita de grande quantidade de água e apresenta alto 

potencial poluidor, sendo a maior demanda de água para a irrigação das plantações de cana-de-

açúcar das usinas sucroalcooleiras Petribu e São José (PERNAMBUCO, 2010b). 

No Quadro 02, são apresentadas as principais características dos reservatórios da bacia do 

rio Capibaribe, com capacidade máxima acima de 1 milhão de m³. 

De um total de 911 açudes (reservatórios) da bacia, apenas oito possuem capacidade 

superior a 10 milhões de metros cúbicos. 

Dentre os reservatórios da bacia, a barragem de Carpina é o segundo maior em capacidade 

de armazenamento de água, perdendo apenas para o de Jucazinho. Estes, juntamente com o 

Tapacurá, Goitá e Poço Fundo têm capacidade para armazenar 94,7% de toda a água acumulada 

na bacia (PERNAMBUCO, 2010). 
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QUADRO 02 – Reservatórios da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, Pernambuco. 

Reservatório Capacidade 
(m3) 

Município Finalidade 

Carpina 270.000.000 
Lagoa de Itaenga /Lagoa 

do Carro 
Controle de enchentes, 
abastecimento e pesca 

Cursaí 13.000.000 Paudalho Abastecimento 

Eng. Gercino Pontes 
(Tabocas) 

13.600.000 
Caruaru/Brejo da Madre 

de Deus 
Abastecimento e 

irrigação 

Goitá 52.000.000 
Paudalho/São Lourenço 

da Mata 
Controle de enchentes 

Jucazinho 327.035.818 Cumaru/Surubim 
Abastecimento e 

piscicultura 

Machado 6.800.000 Brejo da Madre de Deus Abastecimento 

Mateus Vieira 2.752.000 Taquaritinga do Norte Abastecimento 

Matriz da Luz 1.250.000 Camaragibe Abastecimento 

Oitis 3.020.159 Brejo da Madre de Deus 
Abastecimento e 

irrigação 

Poço Fundo 27.750.000 
Brejo da madre de Deus 

/Santa Cruz do Capibaribe 
Abastecimento e 

irrigação 

Sítio Piaça 1.167.924 Belo Jardim 
Abastecimento e 

irrigação 

Tapacurá 94.200.000 São Lourenço da Mata 
Abastecimento e 

controle de enchentes 

Várzea do Una 11.568.010 São Lourenço da Mata Abastecimento 

Fonte: PERNAMBUCO, 2009; 2010a. 

Em uma disposição espacial, nota-se que, além da barragem de Carpina, os reservatórios 

da bacia que encontram-se inseridos dentro do Baixo Capibaribe são o da Prata, o de Jangadinha, 

o da Várzea do Una, o de Tapacurá, o de Goitá e o de Cursaí. No Médio Capibaribe encontra-se o 

reservatório de Jucazinho e no Alto Capibaribe, estão o Tabocas, o Machado e Poço Fundo (Fig. 

05).  
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FIGURA 05 – Disposição dos Reservatórios da Bacia do Rio Capibaribe, Pernambuco.  

Fonte: PERNAMBUCO, 2011b. 

Situados estrategicamente onde podem controlar e regularizar maiores vazões, os 

reservatórios de Jucazinho, Carpina, Goitá e Tapacurá são considerados de grande porte e 

relevância, tanto para o Médio/Baixo Capibaribe, quanto para a região metropolitana do Recife. 

São operados para usos múltiplos, especialmente abastecimento de água e controle de enchentes a 

jusante de suas barragens e juntos formam o Sistema Adutor Capibaribe (Fig. 06). 

FIGURA 06 – Representação Esquemática do Sistema Adutor Capibaribe, Pernambuco.  

Fonte: PERNAMBUCO, 2010a. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA BARRAGEM DE CARPINA 

O reservatório de Carpina está localizado no Município de Lagoa do Carro, enquanto que 

sua área de alimentação abrange parte dos municípios de Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Feira 

Nova e Limoeiro. Os dois primeiros municípios encontram-se inseridos na microrregião da Mata 

Setentrional Pernambucana, dentro da mesorregião da Mata Pernambucana. Já os municípios de 

Feira Nova e Limoeiro estão na microrregião do Médio Capibaribe que integra a mesorregião do 

Agreste Pernambucano (ANDRADE, 2009). 

Nos municípios de Lagoa do Carro e Feira Nova, que estão na área de alimentação do 

reservatório de Carpina, encontram-se dois locais onde foi constatada a maior parte dos conflitos 

ambientais tendo como objeto o uso da água do citado reservatório: a Agrovila da Barragem, 

povoado onde se localiza a Colônia de Pescadores Z-18, no Município de Lagoa do Carro, e a 

Colônia de Pescadores Z-36, no Município de Feira Nova2 (Mapa 01). 

Além da função original de contenção de enchentes, a barragem é utilizada para 

abastecimento público e para pesca. 

���������������������������������������� �������������������
2 O Município de Limoeiro criou recentemente uma Colônia de Pescadores. 



���

�

MAPA 01: Localização da Área de Estudo 

Fonte: IBGE. Malhas digitais, 2010; EMBRAPA SOLOS. ZAPE Digital, 2001. 
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O principal afluente do rio Capibaribe na bacia de contribuição do reservatório de Carpina 

é o Rio Cotunguba pela margem direita que divide os municípios de Limoeiro e Feira Nova. O 

rio Cotunguba possui os seguintes afluentes na área da barragem: riacho Ribeiro, riacho 

Cachoeira e riacho Lagoa da Vaca. 

A bacia de alimentação possui estrutura cristalina capeada, em alguns trechos, por 

sedimentos da Formação Barreiras com relevo de colinas e tabuleiros de topo plano ou 

ligeiramente ondulado. Apresenta níveis cristalinos com predominância do relevo forte ondulado 

na porção situada na Mata Setentrional, com altitudes variando de 10 a 350 metros. Esses níveis 

constituem degraus de transição entre a Faixa Sedimentar Costeira e a Borborema (Maciço da 

Borborema) propriamente dita (PERNAMBUCO, 2006).  

Na porção oeste do Baixo Capibaribe destacam-se solos pouco desenvolvidos devido à 

transição para o cristalino, onde ocorrem Bruno não Cálcicos, desde Limoeiro até próximo à sede 

municipal de Paudalho, que são solos pouco desenvolvidos e apresentam baixa capacidade de 

retenção hídrica face à condição de solos rasos, o que os faz pouco apropriados para a agricultura, 

mesmo que temporária e de sistema radicular superficial. São utilizados, normalmente, com 

pastagens. Já na parte do Médio Capibaribe dominam solos pouco desenvolvidos como 

Regossolos, Planossolos, Solos Litólicos, Vertissolos e Podzólicos plínticos (ANDRADE, 2006). 

O clima é o quente e úmido nos municípios de Lagoa do Carro e Lagoa de Itaenga e 

subúmido em Limoeiro e Feira Nova, visto que os dois primeiros municípios estão localizados na 

Mata Setentrional e os dois últimos, no Médio Capibaribe. As chuvas concentram-se geralmente 

no período de outono-inverno, entre os meses de março e agosto. As temperaturas médias anuais 

sofrem pouca variação: as máximas ocorrem nos meses de verão e oscilam entre 29 e 31ºC e as 

mínimas, no período chuvoso, girando em torno de 20 e 21ºC. A temperatura média anual é de 

24,8ºC (PERNAMBUCO, 2010a). Enquanto o total anual de precipitação na bacia de 

contribuição da barragem de Carpina é de 762 mm (ANDRADE, 2006). 

 As contribuições dos sistemas de Leste são mais importantes, nessa área, do que as da 

ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), com o mês mais chuvoso deslocando-se para junho. 

Ocorre também a influência dos ventos alísios de nordeste e dos aglomerados de cúmulo-nimbos 

associados à brisa marítima e ainda a alta subtropical do Atlântico Norte e do Atlântico Sul 

(ARAÚJO FILHO, 2000). 
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A vegetação é tanto de floresta subcaducifólia, quanto de Caatinga hipoxerófila. Quase 

que totalmente substituída pela cana-de-açúcar e culturas diversas, a formação florestal tem porte 

em torno de 20 metros (estrato mais alto) e apresenta como característica importante uma 

razoável perda das folhas, no período seco, notadamente do estrato arbóreo. Na época chuvosa a 

sua fisionomia confunde-se com a da floresta subperenifólia, no entanto, no período seco, nota-se 

a diferença entre elas (ARAÚJO FILHO, 2000).  

De acordo com os dados do IBGE (2010) a maior concentração populacional da bacia de 

alimentação do reservatório de Carpina está no Município de Limoeiro, com cerca de 49% do 

total da população da área de alimentação. Embora Lagoa de Itaenga seja o segundo município 

em população absoluta, é o que se destaca por ter maior taxa de urbanização (83%) em oposição 

à zona rural que possui apenas cerca de 17% do total da população. Em termos de urbanização, 

Limoeiro vem logo atrás com 80% da população na área urbana, Feira Nova fica em terceiro 

lugar com 79% da população no centro urbano e, por último, apresentando menor taxa de 

urbanização, vem o Município de Lagoa do Carro com 73% de população urbana. Este último, 

por sinal, é o município que possui menor população absoluta (Tabela 01). 

TABELA 01: População Residente (Urbana e Rural) dos Municípios da Bacia de 
Contribuição do Reservatório de Carpina, Pernambuco – 2010 

MUNICÍPIOS 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

Urbana Rural 
Total 

Absoluta % Absoluta % 

Lagoa do Carro 11.632 73 4.375 27 16.007 

Lagoa de Itaenga 17.118 83 3.541 17 20.659 

Feira Nova 16.313 79 4.258 21 20.571 

Limoeiro 44.560 80 10.879 20 55.439 

Total dos municípios 89.623 23.053 112.676 

Fonte: IBGE, 2010. Organização: Natália Araújo.  
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No que concerne aos estabelecimentos agropecuários (Tabela 02) constata-se uma 

disparidade no número de estabelecimentos comparado à área que ocupam. Isso, porque embora 

os pequenos estabelecimentos agropecuários (menores que 5 ha), do entorno do reservatório, 

predominem em número (4.801), ocupam apenas 4.674 ha da área total das unidades produtivas. 

 Quando são analisados os dados por município, percebe-se que todos eles possuem maior 

percentual no número de estabelecimentos na classe inferior a 5 ha. Com destaque para os 

municípios de Lagoa de Itaenga (90,7%) e Lagoa do Carro (86,9%). A maior concentração de 

terras em relação ao número de estabelecimentos está na classe de 100 a menos de 500 há, em 

especial, no Município de Lagoa de Itaenga, onde 0,8% do total dos estabelecimentos 

agropecuários comportam 45,6% da área total de estabelecimentos do município.  

Esse fato mostra a grande concentração de terras que domina no entorno do reservatório 

de Carpina, principalmente associada à pecuária e ao cultivo da cana-de-açúcar.   

A bacia de alimentação do reservatório tem parte de suas terras recobertas pela 

monocultura da cana-de-açúcar – matéria-prima para a produção de açúcar, álcool, melaço, 

aguardente – que se tornou a base econômica da região, desde os tempos coloniais (ANDRADE, 

2003; 2009). A cana-de-açúcar é predominante na paisagem do Município de Lagoa de Itaenga.  

Porém, é significativo o perfil produtivo baseado na agricultura e na pecuária extensiva, 

apresentando pouca utilização de tecnologia nos sistemas de produção. A agricultura é tradicional 

e com baixa produtividade, o que torna o sistema incapaz de reter mão-de-obra, criar e 

redistribuir renda. Predomina a agricultura de sequeiro, devido à escassez da água. A agricultura 

irrigada só ocorre nas margens do reservatório (PERNAMBUCO, 2010b). 

A pecuária, que assistiu a um crescimento vertiginoso após a crise da cultura do algodão, 

em meados da década de 1970, com a quase erradicação dos algodoais e o fechamento de 

estabelecimentos fabris de grande porte, representa, hoje, a base econômica, principalmente, para 

os fazendeiros do entorno do reservatório com os pastos dominando a paisagem.
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Conforme se pode verificar na Tabela 03, relativo à utilização das terras dos 

estabelecimentos agropecuários, as lavouras, tanto permanentes quanto temporárias, aparecem 

como forma de uso predominante em todos os quatro municípios estudados (39.436 ha no total), 

seguida pelas pastagens (15.174 ha no total), como se pode observar na área do entorno do 

reservatório. 

O município que aparece com maior área de lavouras é Lagoa de Itaenga com 27.333 ha, 

enquanto Limoeiro se destaca em área de pastagens (7.028 ha) e de matas e florestas (1.477 ha). 

De maneira geral o entorno do reservatório apresenta muita área de lavouras temporárias e 

permanentes e pastagem para pecuária, restando pouca área de mata e/ou floresta. 

TABELA 03: Utilização das Terras dos Estabelecimentos Agropecuários nos Municípios da 
Bacia de Contribuição do Reservatório de Carpina, Pernambuco – 2006 

MUNICÍPIOS ÁREA TOTAL

(ha) 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS (ha) 

Lavouras1 Pastagens2 Matas e 
florestas3

Lagoa do Carro 5.630 1.265 3.975 97 

Lagoa do Itaenga 41.837 27.333 280 12 

Feira Nova 8.544 3.460 3.891 752 

Limoeiro 19.907 7.378 7.028 1.477 

Total dos 

municípios 
75.918 39.436 15.174 2.338 

Fonte: IBGE, 2006. Organização: Natália Araújo.  

(1) Lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura, 
viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação e forrageiras para corte.  

(2)  Pastagens naturais, plantadas (degradadas e em boas condições).  

(3) Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, matas 
e/ou florestas naturais, florestas em essências florestais e áreas florestais também usadas para 
lavouras e pastoreio de animais. 
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No entorno do reservatório observa-se a presença de pequenos sítios com fruteiras, 

agricultura de subsistência e fazendas de criação de gado com pasto. Antes da construção do 

reservatório de Carpina era comum a plantação de fruteiras e hortaliças nas propriedades 

ribeirinhas. Nas fazendas, a área posteriormente inundada pelas águas da barragem era coberta 

por cana forrageira para a pecuária de corte. 

O Município de Feira Nova foi um pólo de produção de mandioca de grande relevância 

para o Estado. No entanto, esse cultivo entrou em decadência e foi interrompido devido a uma 

doença que acometeu a raiz da mandioca, levando a maior parte das casas de farinha da área rural 

a fecharem. Com isso, a pecuária foi-se expandindo de forma que, atualmente, grande parte das 

propriedades rurais planta capim para servir de alimento para o gado (Fig. 07). 

FIGURA 07 – Área de propriedade rural com pastagem para criação de 
gado.  

Propriedade referente ao Sítio Cachoeira do Cumbe, localizado no Município 
de Feira Nova, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 01 dez. 2011.  

Os dados da tabela 04 indicam a quantidade produzida e a área plantada das lavouras 

permanentes e temporárias, nos municípios do entorno do reservatório de Carpina. 



��
�

�

T
A

B
E

L
A

 0
4:

 Q
ua

nt
id

ad
e 

P
ro

du
zi

da
 (

T
) 

e 
Á

re
a 

C
ul

ti
va

da
 d

as
 L

av
ou

ra
s 

(h
a)

 P
er

m
an

en
te

s 
e 

T
em

po
rá

ri
as

 s
eg

un
do

 o
s 

M
un

ic
íp

io
s 

da
 B

ac
ia

 d
e 

C
on

tr
ib

ui
çã

o 
do

 R
es

er
va

tó
ri

o 
de

 C
ar

pi
na

, P
er

na
m

bu
co

 –
 2

00
6

M
U

N
IC

ÍP
IO

S

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 P

R
O

D
U

Z
ID

A
 (

T
) 

E
 Á

R
E

A
 P

L
A

N
T

A
D

A
 D

A
S 

L
A

V
O

U
R

A
S 

(H
A

) 

B
an

an
a1  

L
ar

an
ja

1
C

an
a-

de
-

aç
úc

ar
2

F
ei

jã
o 

em
 g

rã
o2

M
an

di
oc

a2
M

ilh
o 

em
 g

rã
o2

*Q
ua

nt
. 

pr
od

uz
id

a
Á

re
a

*Q
ua

nt
. 

pr
od

uz
id

a
Á

re
a

*Q
ua

nt
. 

pr
od

uz
id

a
Á

re
a 

*Q
ua

nt
. 

pr
od

uz
id

a
Á

re
a 

*Q
ua

nt
. 

pr
od

uz
id

a
Á

re
a 

*Q
ua

nt
. 

pr
od

uz
id

a
Á

re
a 

L
ag

oa
 d

o 

C
ar

ro
 

67
 

0 
5 

0 
12

.5
58

 
2.

00
0

83
 

0 
47

.5
05

 
60

 
71

6 
0 

L
ag

oa
 d

o 

It
ae

ng
a 

12
8 

5 
0 

0 
80

0.
76

7 
4.

70
0

10
 

40
 

2.
60

8 
10

0 
34

4 
80

 

Fe
ir

a 
N

ov
a 

30
3 

0 
2 

0 
7.

81
2 

16
0

37
0 

40
 

14
.5

37
 

50
0

2.
11

0 
30

0

L
im

oe
ir

o 
22

.9
62

 
75

0
3 

0 
24

.1
37

 
77

0 
10

7 
42

0
15

.4
70

 
0 

7.
97

2 
60

0 

T
ot

al
 d

os
 

m
un

ic
íp

io
s 

23
.4

60
 

75
5 

10
 

0 
84

5.
27

4 
7.

63
0

1.
10

3 
50

0 
80

.1
20

 
66

0 
11

.1
42

 
98

0 

Fo
nt

e:
 I

B
G

E
, 2

00
6.

 O
rg

an
iz

aç
ão

: N
at

ál
ia

 A
ra

új
o.

  
(*

) 
E

st
ab

el
ec

im
en

to
s 

ag
ro

pe
cu

ár
io

s 
co

m
 m

ai
s 

de
 5

0 
pé

s 
ex

is
te

nt
es

. 
(1

) 
L

av
ou

ra
 P

er
m

an
en

te
 

(2
) 

L
av

ou
ra

 T
em

po
rá

ri
a



���

�

Constata-se que os municípios de Lagoa do Carro e Feira Nova têm maior quantidade 

produzida de mandioca, sendo seguida pela produção de cana-de-açúcar, enquanto Lagoa de 

Itaenga e Limoeiro possuem maior produção de cana-de-açúcar, seguida pelo cultivo de 

mandioca, no primeiro, e de banana no segundo município. Vale ressaltar que, no caso específico 

do Município de Limoeiro, a cana-de-açúcar concentra-se na bacia do rio Tracunhaém e não na 

bacia do rio Capibaribe. Na realidade, o Município de Lagoa de Itaenga aparece como o maior 

produtor de cana-de-açúcar, dentre os municípios que compõem a bacia de alimentação do 

reservatório de Carpina, de modo que apenas, nesse município, a lavoura canavieira ocorre na 

margem do reservatório.  

Em segundo lugar vem a mandioca, destacando-se o Município de Lagoa do Carro, 

seguido de Limoeiro e Feira Nova e, em terceiro lugar, a banana em cujo cultivo destaca-se o 

Município de Limoeiro.

No que se refere à pecuária, os municípios do entorno do reservatório de Carpina com 

maiores efetivos bovinos são Limoeiro (15.907 cabeças) e Feira Nova (8.114 cabeças) (Tabela 

05).  

TABELA 05: Efetivo da Pecuária nos Municípios da Bacia de Contribuição do 
Reservatório de Carpina, Pernambuco – 2006 

MUNICÍPIOS 

EFETIVO DA PECUÁRIA (Nº DE CABEÇAS) 

Bovinos Caprinos Ovinos Suínos Aves 

Lagoa do Carro 5.636 714 457 2.059 88.4157 

Lagoa do Itaenga 1.682 538 93 268 54.557 

Feira Nova 8.114 1.456 2.206 935 67.575 

Limoeiro 15.907 2.822 3.095 2.746 248.864 

Total da área 

dos municípios 
31.339 5.530 5.851 6.008 1.255.153 

Fonte: IBGE, 2006. Organização: Natália Araújo.  
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Enquanto isso, os municípios de Lagoa do Carro e Limoeiro se destacam na criação de 

aves. Limoeiro, no entanto sobressai com os maiores efetivos de bovinos, ovinos, caprinos e 

suínos.  

No que diz respeito à produção de origem animal nos municípios da bacia de contribuição 

da barragem de Carpina (Tabela 06), sobressaem os municípios de Lagoa de Itaenga e Lagoa do 

Carro na produção de galinha e Limoeiro na produção de leite de vaca e leite de cabra. 

TABELA 06: Produção de Origem Animal nos Municípios da Bacia de Contribuição do 
Reservatório de Carpina, Pernambuco – 2006 

MUNICÍPIOS 

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL 

Leite de vaca Leite de cabra Ovos de galinha 

Quant. (1.000 l) Quant. (1.000 l) Quant. (1.000 dúzias)

Lagoa do Carro 235 x 4.622 

Lagoa do Itaenga 10 0 6.253 

Feira Nova 178 2 13 

Limoeiro 4.029 22 61 

Total dos municípios 4.452 24 10.949 

Fonte: IBGE, 2006. Organização: Natália Araújo.  

No entorno do reservatório de Carpina observa-se algumas propriedades rurais com áreas 

de pasto (Fig. 08).  

Paralelamente à agropecuária, a pesca, que ganhou expressão com a construção do 

reservatório, se destaca no quadro socioeconômico da região como fonte de renda para várias 

famílias que vivem nos municípios em questão. 
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FIGURA 08 – Pasto plantado nas margens da barragem de Carpina.  

Área localizada no Município de Lagoa do Carro, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 17 dez. 2009. 

2.3 A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM E OS USOS DA ÁGUA PELOS ATORES SOCIAIS 
     (RURAIS E URBANOS) DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

A barragem de Carpina foi construída, em 1978, pelo DNOS – Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento – inicialmente para represar as águas de chuvas e evitar enchentes nas 

cidades da Região Metropolitana do Recife. Sua capacidade de armazenamento é de até duzentos 

e setenta milhões de metros cúbicos (270.000.000 m3) de água. A gestão da barragem é de 

responsabilidade do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional, juntamente 

com o Governo do Estado, através da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). 

Como se trata de um manancial, a dominialidade do terreno da barragem pertence à União. 
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O reservatório de Carpina, juntamente com o de Jucazinho, compõem o binômio de 

controle de cheias no Médio e Alto Capibaribe. Além deles, o reservatório de Goitá também é 

utilizado para contenção das enchentes na bacia do rio Capibaribe (PERNAMBUCO, 2010a). 

A construção da barragem de Carpina fez parte do Projeto de Controle de Enchentes do 

Rio Capibaribe do Governo Federal, inserido no Programa Especial de Controle de Enchentes e 

Recuperação de Vales, coordenado pelo Ministério do Interior, em setembro de 1975 e executado 

pelo DNOS. Na ocasião foi dado início às obras do Projeto Capibaribe que tiveram o intuito de 

melhorar o escoamento das águas do rio Capibaribe, a fim de interromper o ciclo trágico de 

inundações que estava atingindo a Região Metropolitana do Recife. Entre os anos de 1854 e 

1975, o Recife havia sofrido, pelo menos, dezessete vezes com enchentes excepcionais, 

perfazendo uma média de uma inundação a cada sete anos, destacando-se as enchentes de 1966, 

1970 e 1975 (BRASIL, 1977).  

Como parte do Projeto Vale do Capibaribe foi, então, construída a barragem de Carpina, 

assim como a do rio Goitá, tendo em vista que este é um dos principais afluentes do rio 

Capibaribe. Com o objetivo de facilitar o escoamento do excesso de água do Capibaribe, foi 

executada também a dragagem para alargamento do leito do baixo curso do rio, assegurando-se 

uma capacidade de vazão suficiente para que escoem, sem transbordar, as águas das chuvas. 

Essas obras somaram-se à barragem do rio Tapacurá, concluída em 1973, com a finalidade de 

controlar a vazão desse afluente do Capibaribe (BRASIL, 1977). 

Em condições normais a barragem de Carpina controla a vazão do Capibaribe em 300 

metros cúbicos por segundo. O Rio Goitá, represado, escoa cerca de 100 metros cúbicos por 

segundo e o Tapacurá, nas mesmas condições, 150 metros. 

No Quadro 03 encontram-se os principais dados referentes ao reservatório de Carpina.  
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QUADRO 03 – Características da Barragem de Carpina, Pernambuco. 

Localização (município) Lagoa do Carro 

Coordenadas geográficas 
7º53’41” latitude Sul 
35º20’14” longitude Oeste 

Bacia Hidrográfica Rio Capibaribe 

Área da barragem 5.999 km2

Construção no ano 1978 

Volume de acumulação máximo 270.000.000 m3

Volume de atenuação de enchentes 189 x 106 m3

Volume anual médio (90%) 79,78 x 106 m3

Volume útil 81 x 106 m3

Vazão afluente média (100%) 6.918,90 L/s 

Evaporação média 1.255,30 L/s 

Vertimento médio 4.483,30L/s 

Vazões regularizadas: --------------- 

            com 100% de garantia 1.690,50L/s 1.690,50L/s 

            com 90% de garantia 2.529,80L/s 2.529,80L/s 

            com 80% de garantia 3.165,50L/s 3.165,50L/s 

Cota do coroamento 124m 124m 

Extensão do coroamento 1.720m 

Fontes: BRASIL, 2010; PERNAMBUCO, 2010a; SECTMA, 2011. Organização: Natália Araújo.  
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Embora a capacidade máxima do reservatório de Carpina seja de 270 milhões de m3
, o 

volume da barragem chega, no máximo, a 114 milhões de m3. Isso, porque se ultrapassar tal cota 

inundará uma área muito maior e atingirá a população ribeirinha do entorno do reservatório. 

O reservatório de Carpina só ultrapassou o volume de 100.000.000 m3 em quatro 

períodos, ao longo dos dez anos de monitoramento, quais sejam: em setembro de 2000, em março 

de 2004, em agosto de 2005 e em julho de 2010 (Fig. 09). 

FIGURA 09 – Evolução do volume de acumulação, entre os anos de 2000 e 2010, da barragem 
de Carpina, Pernambuco.  

Fonte: BRASIL, 2010. 
  

 A barragem foi represada nos anos de 1981, 1983, 1985, 1994 e 2000. A partir de 2000 

ficou represada até o momento presente, quando o reservatório foi fechado pelo Governo e 

entregue à Compesa, passando a ser responsável pelo abastecimento dos municípios de Feira 

Nova, Glória do Goitá, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga e Limoeiro. O sistema de 

abastecimento passou, então, a ser gerido pela Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa). 
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A coexistência de múltiplas demandas e formas de manejo da água (nem sempre 

compatíveis entre si) com o acesso desigual a esse recurso natural pelas diferentes categorias de 

usuários tem resultado em um número elevado de conflitos, envolvendo o uso e o acesso à água, 

bem como na degradação crescente dos corpos hídricos da bacia, demandando políticas e ações 

de gestão capazes de articular interesses com vistas ao uso sustentável desses recursos hídricos.  

Tomando-se como ponto de partida o fato de existirem choques de interesses quando se 

trata de usos múltiplos da água, constata-se a existência de diversos conflitos no entorno do 

reservatório de Carpina. Esses conflitos são diretos ou explícitos, como é caso da disputa entre os 

pescadores e os proprietários rurais locais.  

Dentro do conjunto de atividades em que são utilizados os recursos hídricos da barragem 

de Carpina ocorrem as seguintes formas de usos: agricultura, pecuária, abastecimento público e 

pesca. A agricultura irrigada inclui o cultivo de lavouras como limão, milho, feijão e pimentão 

que são comercializadas nas feiras da região. Além disso, a água da barragem é utilizada no 

cultivo de camarão e de peixe. 

Os usos preponderantes da água nesse reservatório são: abastecimento público, irrigação, 

pesca, contenção de enchentes e proteção das comunidades aquáticas. A atividade mais presente 

no reservatório é a pesca que aumentou, de forma significativa, com o fechamento das comportas 

da barragem, fato que motivou a transformação de grande parte dos moradores agricultores em 

pescadores. 

Essa atividade é, portanto, a que gera a situação mais conflituosa em meio às disputas por 

terra e água no entorno do reservatório de Carpina. No contexto geral, a barragem é o objeto de 

conflitos e os pescadores são os maiores prejudicados, em função de serem diretamente 

dependentes da qualidade e da disponibilidade desse recurso (FURTADO, 2004). 

A Prefeitura de Lagoa do Carro tem um projeto para transformar a barragem de Carpina 

em um atrativo turístico. Para isso, lançou uma proposta de reordenação territorial a fim de 

receber turistas no entorno do reservatório, em particular na Agrovila da Barragem. Acreditam 

que com a construção da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata – Município próximo à 

Lagoa do Carro – que fará parte da estrutura para a Copa do Mundo de 2014, os turistas poderão 

visitar a barragem de Carpina, tendo em vista que o deslocamento já terá sido feito de Recife até 

São Lourenço da Mata.  
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A intenção é de promover um turismo ecológico que conserve as tradições dos pescadores 

e não agrida o meio ambiente, por meio da utilização de barcos e canoas para passeios e da 

construção de infra-estrutura suficiente para receber os turistas. Os passeios turísticos e a 

administração de restaurantes e outros estabelecimentos ficariam a cargo dos próprios moradores. 

Paralelamente, existe ainda um projeto em andamento na Agrovila da Barragem para 

viabilizar a proteção do meio ambiente, idealizado pela ONG (Organização Não-Governamental) 

AMATUR (Sociedade de Apoio ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e executado 

pela Secretaria de Recursos Hídricos. O projeto prevê a implantação de uma faixa de arborização 

frutífera e nativa na APP (Área de Preservação Permanente) do reservatório. Serão 2 ha de terra a 

serem beneficiados em cada município do entorno do reservatório – Lagoa do Carro, Lagoa de 

Itaenga, Feira Nova e Limoeiro –, totalizando 8 ha.

Os moradores também aguardam a instalação de tanques-rede, no manancial ou a 

construção de viveiros, em terra, para organizar e melhorar a economia dos que dependem da 

pesca. 

2.4 AGROVILA DA BARRAGEM: Origem e Organização Atual 

  

Apesar do nome Carpina dado à barragem, esta encontra-se localizada no Município de 

Lagoa do Carro que ainda era distrito de Carpina no momento da construção da barragem. A Lei 

Estadual nº4949 de 20 de dezembro de 1963 criou o Município de Lagoa do Carro, 

desmembrando-o de Carpina, mas essa criação não se efetivou e o mesmo continuou como 

distrito daquele município. Somente através da Lei Estadual nº10619 de 01 de outubro de 1991 é 

que Lagoa do Carro se tornou município. Com esse desmembramento, Lagoa do Carro perdeu 

toda a área de cultivo de cana-de-açúcar para Carpina. Por essa razão, a base da economia de 

Lagoa do Carro, hoje, é a pecuária. 

No Município de Lagoa do Carro, no lado norte da barragem de Carpina, localiza-se a 

comunidade denominada Agrovila da Barragem, o mais importante povoado do município e o 

que mais cresceu em função da construção do reservatório (Fig. 10). É uma Agrovila, porque 

possui moradias e áreas agrícolas. 
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FIGURA 10 – Visualização de moradias na Agrovila da Barragem. 

Vista de duas casas no setor Sul da Agrovila da Barragem, povoado do 
Município de Lagoa do Carro, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 23 ago. 2011. 

Segundo os moradores mais antigos da comunidade, antes da construção do reservatório 

de Carpina, existiam, no local, duas grandes propriedades, a Fazenda Apuá do Rio (a jusante da 

barragem) e a Fazenda Jurema, além de vários sítios às margens do Capibaribe, todos a montante 

do local onde foi construído o paredão da barragem de Carpina. Os moradores desses sítios 

trabalhavam nas fazendas e pescavam só para consumo. Plantavam feijão-verde, milho, quiabo, 

maxixe, batata doce e jerimum, cuja produção levavam para o Ceasa (Centro de Abastecimento 

Alimentar de Pernambuco). Também criavam gado, ovelha e galinha para consumo e para venda. 

A água do rio Capibaribe era utilizada somente para a pecuária.  

A maior parte dos produtores ocupava terras ribeirinhas localizadas a montante da 

barragem, até próximo ao Município de Limoeiro. Plantavam na área de várzea do rio, quando a 

água baixava no final do inverno (cultura de vazante). Com a construção da barragem, a água 

inundou as margens do rio onde esses produtores plantavam. 
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Por se encontrar abaixo da barragem, a Fazenda Apuá do Rio não foi indenizada quando 

se deu a construção do reservatório. Já a Fazenda Jurema foi indenizada e parte de suas terras se 

transformou na atual Agrovila da Barragem. Também foi indenizada a área localizada às margens 

do rio Cotunguba – que se estende desde o Município de Lagoa de Itaenga até o Município de 

Feira Nova –, cujas terras seriam inundadas pelo reservatório. 

Algumas propriedades só tiveram uma pequena parte das terras recobertas pelas águas, 

por isso, quando consultados, os proprietários optaram por terem apenas as benfeitorias 

indenizadas. Por essa razão, quando as comportas da barragem são fechadas e a água inunda parte 

da propriedade, essa área fica improdutiva e quando as comportas são abertas o proprietário usa 

as terras para a pecuária (Fig. 11).  

FIGURA 11 – Fazenda localizada às margens do reservatório de Capina.  

Propriedade rural localizada no Município de Lagoa de Itaenga, 
Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 05 mar. 2010. 
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Quando as comportas foram fechadas pela primeira vez, em 1981, a água inundou parte 

das propriedades localizadas próximo do paredão da barragem, cujos proprietários não aceitaram 

a desapropriação. Por esse motivo perderam terras. Até hoje, quando o nível da água sobe muito, 

os proprietários dessas fazendas pedem para que as comportas sejam abertas para escoar a água e 

diminuir o nível da mesma. 

As casas da Agrovila foram construídas para os trabalhadores da construção da barragem. 

Concluída a construção, as casas ficaram desocupadas e foram invadidas por criadores de gado 

que passaram a praticar pecuária na área desapropriada. 

Atendendo a reivindicação dos agricultores, cujos sítios foram desapropriados, por volta 

de 1985, a Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Carpina 

(COMTRAF), junto com o Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) de Carpina, fizeram um 

contrato com o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), segundo o qual os 

agricultores poderiam habitar as casas da Agrovila através de arrendamento. O ProRural 

(Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural de Pernambuco), através da COMTRAF, dividiu 

as terras, que foram desocupadas, em lotes para dar aos moradores. Nesse caso, o ProRural junto 

com o DNOS é que foram os responsáveis pela divisão que era feita tomando como referência o 

centro do leito do rio que dividia a propriedade na metade.  

Alguns moradores só receberam o direito de moradia enquanto os que eram associados da 

Cooperativa receberam também 3 ha de terra fora da área da Agrovila. A divisão foi feita em uma 

área total de 2.000 ha em lotes de 3 ha e o fornecimento dos documentos aos moradores ficou a 

cargo da própria Cooperativa que também controlava a entrada e saída dos mesmos da Agrovila. 

O contrato de arrendamento tinha validade de 10 anos e previa que, se o associado 

pagasse em dia à Cooperativa o arrendamento seria renovado por mais 10 anos. No entanto, antes 

de terminar o arrendamento de 10 anos o DNOS passou a ser Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS) e os arrendatários não tiveram direito a um novo arrendamento. Além 

disso, problemas com a administração da Cooperativa, obrigaram os moradores a começarem a 

administrar as terras por conta própria, vendendo suas posses a outras pessoas, inclusive a 

proprietários de terra da região. Por não terem uma situação legal definida, hoje, os moradores da 

Agrovila da Barragem são considerados posseiros, visto que as terras pertencem à União. 

As comportas do reservatório foram fechadas em 1993, mas a barragem somente começou 

a ser usada para abastecimento no ano de 2010, quando passou a abastecer os municípios de 
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Limoeiro, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro e Feira Nova. A pesca comercial na barragem 

começou entre os anos de 1996 e 1997. 

Quando as comportas foram fechadas, pescadores de outros municípios e até de outros 

estados, a exemplo do Estado da Paraíba, que já tinham experiência com pesca, passaram a 

pescar na barragem. Como os moradores do entorno do reservatório não eram experientes em 

pesca, começaram a trabalhar para os pescadores de fora. Em 1996, os pescadores da Agrovila se 

organizaram na Associação de Pescadores e Moradores da Barragem de Carpina, a fim de, 

posteriormente, ganharem independência na prática da atividade. Um ano depois, a referida 

associação transformou-se na atual Colônia de Pescadores Z-18 (Fig. 12). 

FIGURA 12– Sede da Colônia de Pescadores Z-18. 

Colônia de Pescadores localizada na Agrovila da Barragem, Município de 
Lagoa do Carro, Pernambuco.  

Foto: Natália Araújo, em 17 dez. 2009. 

Os pescadores que imigraram de outras áreas também praticavam a pesca predatória, 

utilizando uma rede de malha pequena, o que permite a captura de peixes ainda muito novos e 
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pequenos, dificultando a reprodução das espécies. Como consequência, houve uma diminuição 

considerável na quantidade do pescado, nos últimos anos, fato constatado e reclamado pelos 

pescadores da Agrovila ainda hoje.  

No passado, havia o conflito motivado pela abertura e fechamento das comportas, pois 

quando as mesmas eram abertas prejudicavam a pesca devido à diminuição da quantidade de 

peixe e, quando eram fechadas, a água inundava as plantações do entorno. Para solucionar o 

conflito, foi estipulado que a média do volume da barragem deve se manter em 90 milhões de m3. 

O acordo foi feito entre a antiga Associação de Pescadores e Moradores da Barragem de Carpina 

e a Compesa, em meados de 1997. 

Atualmente, existem cerca de 250 famílias habitando a Agrovila que conta com escola, 

posto de saúde, farmácia do PSF (Programa Saúde da Família) e 3 orelhões telefônicos (Fig. 13). 

O comércio é restrito a pequenas barracas. Os Programas do Governo que atendem a comunidade 

são o Bolsa Escola e o Projovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens). 

FIGURA 13 – Unidade de Saúde da Família da Agrovila da Barragem. 

USF localizada no Município de Lagoa do Carro, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 05 mar. 2010. 
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A base econômica da Agrovila da Barragem é, de fato, a pesca, complementada com 

agricultura. Por isso, a Agrovila é habitada por pescadores profissionais, agricultores e 

pescadores sazonais. Os moradores que praticam a agricultura possuem sítios nas margens da 

barragem e do açude Marrecas. A produção agrícola é basicamente de feijão, milho, mandioca e 

hortaliças. Pescam predominantemente tilápia e camarão. 

No todo, são 170 pescadores na Agrovila da Barragem, sendo que, destes, apenas 97 são 

profissionais com carteira e os demais 73 são pescadores informais. Dentre os pescadores, a 

maioria é constituída por mulheres, porque os homens vão tentar conseguir serviço temporário, 

geralmente na construção civil, em cidades como Recife, como uma alternativa para melhorar a 

renda. Por esse motivo, as mulheres é que são responsáveis pela pesca, na maior parte do ano. Os 

homens permanecem na Agrovila para pescar apenas na época em que a atividade está mais 

rentável. 

A água que utilizam para gasto e para a agricultura é proveniente do açude Marrecas, 

localizado a 1,4 km da comunidade, enquanto que a água para consumo doméstico vem através 

de carros-pipa enviados pela Prefeitura à comunidade da Agrovila. A água da barragem de 

Carpina só é utilizada para pesca.
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3 OS CONFLITOS DE USO DA ÁGUA NA BARRAGEM DE CARPINA 

3.1 CONFLITOS AMBIENTAIS MAPEADOS NA BARRAGEM DE CARPINA TENDO 
COMO OBJETO A QUALIDADE DA ÁGUA E OS USOS MÚLTIPLOS DO 
RESERVATÓRIO 

A pesca nos municípios do entorno do reservatório de Carpina é artesanal e a 

armazenagem do pescado, bem como sua comercialização é precária, pois os pescadores não têm 

condições de armazenar adequadamente o produto da pesca e os instrumentos utilizados só têm 

capacidade para pescar pequenos peixes, limitando a produtividade da mesma. 

Devido à pesca predatória praticada durante muitos anos por pescadores que se 

deslocavam de outras áreas para pescar no reservatório, observa-se, hoje, uma diminuição na 

quantidade do pescado capturado. Segundo os pescadores, antes, conseguiam capturar cerca de 8 

kg de peixe por dia e, atualmente, a quantidade não ultrapassa os 5 kg. Com a gradativa queda na 

produtividade da pesca, os pescadores que vinham de outros estados deixaram de vir pescar na 

barragem. Mas, com a redução do pescado, aumenta a disputa entre pescadores do próprio 

entorno do reservatório tendo como objeto o que Acselrad (2004) denomina prática de 

apropriação técnica dos recursos materiais, da barragem. 

Já em Feira Nova, as más condições de pesca aumentam a concorrência entre os 

pescadores do município e os demais, vindos de outros municípios ou Estados para pescar no 

local. Os pescadores alegam que os outros pescadores vindos de fora jogam a rede de pesca e não 

respeitam quem está pescando, além de alguns utilizarem a tarrafa e a rede de arrasto. A primeira 

danifica a rede dos pescadores do entorno do reservatório, enquanto que a rede de arrasto apanha 

os pequenos, impedindo a reprodução das espécies. Afora tal situação, há relatos de roubo de 

redes efetuado pelos pescadores de outros locais. 

Os pescadores utilizam embarcação de pequeno porte (do tipo canoa) para capturar peixes 

(Fig. 14) e covos feitos com garrafa PET para pescar camarão. 
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FIGURA 14 – Embarcação utilizada pelos pescadores do entorno do 
reservatório de Carpina. 

Trecho do Município de Feira Nova, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 17 dez. 2009. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

estipulou em 9 mm o diâmetro mínimo da malha para pescar em reservatório, ou seja, só é 

permitido pescar com redes de malha igual ou acima de 9 mm, o que não é o caso da rede de 

arrasto. Apesar disso, quando os pescadores de Feira Nova comunicaram ao IBAMA o uso de 

malha com diâmetro inferior ao determinado por lei, essa autarquia se negou a assumir qualquer 

responsabilidade pela fiscalização da pesca e punição das infrações cometidas no reservatório. 

Essa postura do IBAMA diante da pesca predatória que vem sendo praticada no reservatório, é 

justificada pelo mesmo em virtude de a barragem estar fora dos limites definidos para 

fiscalização dessa autarquia. 

Toda essa conjuntura acarreta duas consequências centrais: a primeira é que os pescadores 

do Município de Feira Nova se sentem prejudicados com a presença dos demais pescadores – 

principalmente dos de Limoeiro – que não respeitam o espaço dos pescadores locais; a segunda é 
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que o uso da rede de arrasto acaba gerando um círculo vicioso, pois os pescadores que utilizam 

esse tipo de rede começaram a fazê-lo para conseguir mais peixe, tendo em vista a diminuição na 

quantidade de pescado nos últimos anos, conforme descrito acima. Ocorre, contudo, que a própria 

prática de utilizar a rede de arrasto leva à diminuição gradual do pescado, dificultando ou 

impedindo a reprodução das espécies.  

Em virtude de tais condições, os pescadores do Município de Lagoa do Carro desaprovam 

a atitude dos pescadores de Feira Nova, impedindo que os demais pesquem no trecho da 

barragem localizado nesse município. Segundo os pescadores de Lagoa do Carro, a parte da 

barragem localizada nesse município é a mais profunda, o que dificulta a pesca, enquanto que em 

Feira Nova a pesca é considerada melhor, pois, ali, encontra-se o trecho mais raso da barragem. 

Em contrapartida, os pescadores de Limoeiro e de Lagoa de Itaenga pescam em Lagoa do 

Carro, sem que haja interdição por parte dos pescadores desse município (Fig. 15). Cada um dos 

lados reclama seus direitos e acusa os vizinhos de dificultarem a pesca. É certo que todos estão 

insatisfeitos diante das condições em que trabalham e sobrevivem.  

FIGURA 15 – Pescadores no Município de Feira Nova, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 17 dez. 2009. 
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Esse conflito, que pode ser classificado como direto ou explícito, ocorre porque uma parte 

dos pescadores se apropria de um território público, por causa do recurso natural nele existente, a 

água, que, conforme vem sendo salientado, é o objeto do conflito. Esses atores acabam exercendo 

um poder simbólico sobre um recurso público concretizado no momento em que se apossam de 

um território que, na verdade, não lhes pertence. 

As queixas sobre a diminuição da quantidade e do tamanho do pescado evidenciam 

também a existência de um outro conflito que se dá em virtude do uso de herbicidas pelas 

propriedades rurais do entorno, com o objetivo de eliminar as plantas maiores e deixar só o 

capim. Esses herbicidas, levados pela água da chuva, atingem a barragem, causando mortandade 

dos peixes a cada novo período de chuvas na região.

Há, paralelamente, outro grupo social envolvido em um conflito com os pescadores; os 

agricultores do entorno do reservatório, posseiros dos lotes distribuídos pela Cooperativa, depois 

da construção da barragem. Os agricultores não praticam a pesca, mas utilizam a água do 

reservatório para o cultivo, principalmente, de macaxeira, milho, feijão e quiabo. Alguns 

pescadores acusam esses agricultores de cortarem suas redes de pesca, configurando um conflito 

entre pescadores e agricultores que utilizam a água da barragem.  

Um outro conflito tem sua origem na época da construção da barragem, quando foi 

realizado o estudo pelos engenheiros do DNOS, a fim de determinar o nível da água represada e a 

área a ser inundada pelo reservatório. Diante disso, o órgão responsável pela construção da 

barragem deu a cada um dos proprietários a opção de ser indenizado pela terra a ser coberta pela 

água ou somente pelas benfeitorias existentes na mesma.  

Os maiores, sobretudo, preferiram receber apenas a indenização das benfeitorias, pois 

acreditavam que a água não cobriria toda a área prevista no projeto e preferiram correr o risco de 

inundação, mantendo, assim, a propriedade da área a ser inundada. 

Isto gerou o conflito que, hoje, opõe pescadores e proprietários das terras ribeirinhas, a 

exemplo de alguns proprietários de Feira Nova e de Limoeiro que impedem a pesca nas áreas 

onde a água da barragem recobre suas terras, pois a área submersa continua de domínio privado 

desses proprietários. Em alguns casos, o pescador tem que pagar uma renda ao proprietário da 

terra para pescar na propriedade. Outros proíbem totalmente a pesca e ameaçam matar quem 

pesca em “suas” terras. Há o caso do novo proprietário de uma das fazendas que confinam com a 
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barragem que construiu um “passador” (uma abertura na cerca da propriedade) para os 

pescadores entrarem exclusivamente por aquela passagem para pescarem.  

Com isso, ocorre um conflito motivado pela apropriação indébita de um bem público 

(água). É, portanto, um conflito que se dá em decorrência da posição em que o corpo hídrico se 

encontra, levando a uma disputa de território. Os pescadores alegam que oito colegas morreram 

assassinados dentro de propriedades em virtude desse conflito. 

Na Fig. 16 é possível observar claramente a divisão entre duas propriedades rurais dos 

municípios de Feira Nova e Limoeiro efetivada através de uma cerca construída dentro do rio 

Cotunguba, um dos afluentes do Capibaribe no qual se dá o represamento da barragem para o 

Município de Feira Nova. 

FIGURA 16 – Cerca dividindo propriedades rurais.  

As propriedades rurais estão localizadas nos municípios de Feira Nova (à 
esquerda da cerca na foto) e de Limoeiro (à direita), Pernambuco.  

Foto: Natália Araújo, em 01 dez. 2011. 
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Esse conflito, em virtude da apropriação indébita da água enquanto bem de domínio 

público, denota um papel importante do Estado no surgimento do mesmo, visto que o Poder 

Público não indenizou, na época da construção da barragem, as terras das propriedades rurais a 

serem inundadas, procedendo apenas à indenização das benfeitorias. A Compesa, por sua vez, 

não interfere no conflito, pois apenas se preocupa com a abertura e o fechamento das comportas�

que regula a vazão do reservatório. Concomitantemente, a pouca ou nenhuma interferência do 

Estado nesse conflito entre os grandes proprietários e os pescadores configura uma omissão na 

tomada de decisão que deveria partir do próprio Poder Público, através de uma gestão ambiental 

pública integrada e participativa. Contudo, os pescadores acabam sendo prejudicados, ainda que 

não tenham tido participação efetiva ou direta na formação de tal situação conflituosa.  

Já em Lagoa do Carro, os pescadores relatam que os proprietários do entorno só impedem 

os mesmos de passarem por dentro da propriedade para chegar até a barragem por um caminho 

mais curto, mas não proíbem a pesca. O conflito, então, se estabelece pela dificuldade de acesso 

ao manancial em função da distância. 

Uma situação que vem ocorrendo há algum tempo é a compra dos lotes de 3 ha 

distribuídos com os posseiros no entorno do reservatório na época de sua construção.  Na 

verdade, esses lotes não poderiam ser vendidos em virtude de os moradores não terem a 

propriedade dos mesmos.  

Esse conflito se dá em virtude da compra e venda ilegal dos lotes dos posseiros que 

acontece com o aval da Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de 

Carpina que até fornece os documentos para efetivar essa transação ilegal, o que resulta em perda 

de área para agricultura, uma vez que, a posse adquirida vai ser utilizada com pasto para o gado 

do novo “posseiro”, contribuindo para maior concentração de terras. Os proprietários que 

compram esses lotes acabam privando os pescadores e os agricultores de usar uma área pública 

gratuitamente. Transformam terras públicas em pasto, em lugar de serem utilizadas para 

agricultura familiar, conforme originalmente previsto. 

Constatou-se também, na pesquisa, a existência de conflito entre proprietários em que 

disputam a compra de sítios localizados no entorno do reservatório, próximos de suas 

propriedades, pois têm interesse em adquirir terras de outros proprietários que estão dispostos a 

vendê-las, a fim de aumentar o tamanho de suas propriedades. Com isso, se tem um conflito entre 

proprietários na compra de terras do entorno do reservatório.  
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Esse conflito, embora não envolva diretamente o uso da água da barragem, está 

relacionado às terras localizadas no entorno do reservatório.  

Outro conflito constatado é resultante do Projeto de Peixamento na barragem de Carpina 

realizado em 2008 pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e 

da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA). O projeto foi responsável por introduzir 

na barragem de Carpina 1 milhão e 200 mil alevinos de espécies fitossanitárias (tambaqui e  

carpa prateada), ou seja, peixes que se alimentam dos resíduos orgânicos, removendo-os da água 

e, consequentemente, promovendo sua limpeza. Contudo, para a comunidade, seria mais viável se 

fossem colocadas espécies menores, pois os pescadores não possuem equipamentos adequados 

para capturar as espécies introduzidas que são grandes e vivem na parte mais profunda do 

reservatório. Ocorre que os pescadores não têm equipamento para pescar no fundo, nem 

tampouco para capturar peixes grandes. Para se ter uma ideia, o tambaqui e a carpa prateada 

introduzidos no reservatório chegam a 8 kg e 9 kg respectivamente, enquanto a tilápia, mais 

comumente pescada pelos moradores da Agrovila, não passa de 800gr e diminuiu muito depois 

do peixamento. Além disso, os pescadores também apontam o peixamento como uma das causas 

de redução das espécies existentes anteriormente no reservatório. Para eles, a pesca ficou fraca 

depois do peixamento, porque os peixes que foram colocados comem os outros peixes, em 

particular a tilápia, principal pescado comercial do reservatório3. 

Nesse caso, o conflito se dá entre pescadores e o Poder Público, que efetuou o peixamento 

da barragem, pois o objetivo da Secretaria ao implementar esse projeto foi, na verdade, o de 

melhorar a qualidade da água do reservatório que abastece as cidades do entorno. Por não discutir 

com as Colônias de Pescadores os possíveis problemas gerados pelo peixamento, negligenciou a 

questão da pesca que poderia ter sido beneficiada se os moradores tivessem participado da 

elaboração do projeto. O resultado é um conflito, no qual os pescadores são prejudicados pelo 

Poder Público que, mais uma vez, e contraditoriamente, causou o conflito quando deveria mediar 

a solução do mesmo. 

���������������������������������������� �������������������
��Uma ressalva merece ser feita com relação a esta última reclamação dos pescadores quanto à redução do pescado 
em função do projeto de peixamento realizado pelo Governo do Estado de Pernambuco. De acordo com 
especialistas, as espécies de peixes introduzidas no reservatório são frugívoras e não carnívoras, ou seja, não se 
alimentam de outros animais, mas basicamente de frutos, contradizendo a afirmação dos pescadores de que essas 
novas espécies comem os peixes já existentes na barragem. É provável que os pescadores percebam um volume 
menor em relação ao total de peixes da barragem devido a entrada de outras espécies, mas isso não se deve ao fato de 
alguns peixes se alimentarem dos demais. 
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Um outro conflito existente tem como atores os pescadores e a Usina Petribu, instalada no 

Município de Lagoa de Itaenga há quase três séculos. Como as terras da usina estão localizadas a 

jusante da barragem, quando a mesma necessita de um grande volume de água para irrigar a 

cana-de-açúcar e também para a pecuária, solicita à Compesa a abertura das comportas (Fig. 17), 

escoando a água do reservatório juntamente com os peixes, o que deixa os pescadores a mercê 

das necessidades da empresa. O controle da água fica entre esta e a Compesa, denotando 

claramente o poder político de uma empresa privada com a parceria do Estado, acarretando 

prejuízo aos pescadores. Nesse caso, o conflito pela água opõe os pescadores e a Usina Petribu 

com apoio da Compesa, evidenciando a parceria Estado-empresa na apropriação de um bem 

público. 

FIGURA 17 – Comporta da barragem de Carpina. 

Comporta localizada na divisa dos municípios de Lagoa do Carro (à esquerda 
da comporta na foto) e Lagoa de Itaenga (à direita), Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 17 dez. 2009. 

Atualmente, existem 21 usinas instaladas, em atividade, no Estado de Pernambuco (Fig. 

18) (MOMESSO, 2011).  
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FIGURA 18 – Localização das usinas atualmente existentes no Estado de Pernambuco. 

Fonte: MOMESSO, 2011, p. 25. 
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Além dos conflitos ambientais ligados diretamente ao uso e apropriação da água da 

barragem de Carpina e, consequentemente, da terra localizada no entorno do reservatório, foi 

identificado também um conflito ambiental na área de estudo que, embora não esteja diretamente 

relacionado ao uso da água do reservatório, afeta a qualidade desse recurso hídrico e envolve os 

usuários da água da barragem. A água do reservatório recebe o esgoto dos municípios de 

Limoeiro e Feira Nova, hoje, abastecidos com água do mesmo reservatório, o que a torna poluída 

para o consumo e para a própria pesca. 

Existem de quatro a cinco associações comunitárias na Agrovila da Barragem. No 

entanto, essas associações atuam de forma isolada, e brigam entre si, em lugar de articularem os 

interesses em comum dos moradores, dificultando a tomada de decisões e o enfrentamento dos 

problemas. Do contrário, haveria um fortalecimento da comunidade para reivindicar seus direitos 

e proteger a área onde vivem. 

Visando fortalecer as organizações da comunidade, foi solicitada pela Secretaria de 

Agricultura de Lagoa do Carro a criação de um núcleo de apoio para assegurar cobertura jurídica 

às associações. Esse projeto, que não foi implementado, tinha o intuito de valorizar e unir as 

organizações existentes. 

Quanto à Colônia de Pescadores Z-36, do Município de Feira Nova, os pescadores 

reclamam que não recebem o seguro-desemprego (no período de defeso). Segundo os pescadores, 

de acordo com a legislação, eles só poderiam ter esse benefício se pescassem tucunaré, sardinha 

e/ou pescada. 

A Colônia Z-36 foi fundada em março de 2009 e tem, ao todo, 20 pescadores associados 

(Fig. 19).  

As tentativas de solucionar os conflitos são muitas. Os representantes da referida Colônia 

já entraram em contato com o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) e também já foram a 

Brasília participar de um Congresso na esperança de receberem apoio concreto para enfrentar as 

dificuldades citadas. No entanto, as promessas são feitas, mas não são concretizadas.  

Há ainda a atuação da ONG AMATUR, em Feira Nova, a qual procura apoiar os 

pescadores no que é possível, mas os mesmos alegam que a própria Prefeitura de Feira Nova não 

se dispõe a resolver os conflitos. Há exemplo do Conselho de Desenvolvimento Sustentável que 

existe, mas não funciona como deveria. Por outro lado, as Colônias de pescadores não têm 

representação no Comitê da Bacia do Rio Capibaribe.
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FIGURA 19 – Sede da Colônia de Pescadores Z-36. 

Colônia de Pescadores localizada no Município de Feira Nova, Pernambuco. 

Foto: Natália Araújo, em 01 dez. 2011. 

A Fig. 20 resume, para efeito de entendimento, os conflitos ambientais que envolvem o 

uso e a apropriação da água da barragem de Carpina, bem como dos demais recursos naturais 

implicados nesse processo. A observação do mesmo permite visualizar e sintetizar em, 

basicamente, oito, os conflitos provenientes da relação entre sete atores sociais que podem ser, 

assim, resumidos: 

1) Conflito motivado pela redução do pescado e pela pesca predatória (entre os 

pescadores de outros municípios e estados e os pescadores da barragem); 

2) Conflito devido à inacessibilidade de pescadores a outras áreas para pesca na 

barragem (entre os pescadores de Feira Nova e os pescadores de outros municípios 

do entorno do reservatório); 
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3) Conflito provocado pela proibição do acesso à barragem através de algumas 

propriedades rurais (entre os pescadores e os proprietários de terra do entorno do 

reservatório); 

4) Conflito devido à destruição das redes de pesca (entre os pescadores e agricultores 

do entorno do reservatório); 

5) Conflito em virtude da contaminação da água pelo uso de herbicidas por alguns 

proprietários de terra (entre os pescadores e os proprietários de terra do entorno do 

reservatório); 

6) Conflito proveniente da redução do produto da pesca devido ao projeto de 

peixamento (entre os pescadores da barragem e o Poder Público); 

7) Conflito proveniente da compra e venda ilegal de lotes (entre a Cooperativa Mista 

dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Carpina e os posseiros da 

barragem); 

8)  Conflito devido ao controle da abertura das comportas do reservatório, 

ocasionando a fuga do pescado (entre empresa privada-Poder Público e os 

pescadores da barragem). 

No total são sete os conflitos que apresentam os pescadores como atores centrais e 

diretamente envolvidos e um, em que os pescadores aparecem indiretamente envolvidos, pois 

incluem os posseiros – moradores da Agrovila da Barragem – que abrangem tanto os pescadores 

quanto os agricultores. Há ainda, um nono conflito que só envolve os proprietários de terra do 

entorno do reservatório.

Diante disso, foram considerados no diagrama a seguir, os conflitos que envolvem os 

pescadores, por isso, o conflito identificado entre os proprietários de terra pela compra de 

propriedades privadas no entorno do reservatório não aparece em tal diagrama. 
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Conforme mencionado anteriormente, todos os conflitos ambientais representados na 

figura podem ser considerados diretos ou explícitos, porque os atores sociais em disputa, 

declaradamente, expressam suas insatisfações e posicionamentos.

A partir da identificação dos conflitos ambientais ocorridos na barragem de Carpina, bem 

como dos atores sociais em confronto, é possível correlacionar a forma como esses conflitos se 

apresentam até o momento da pesquisa com as práticas de apropriação dos recursos materiais 

utilizados pelos usuários da água do reservatório envolvidos nos conflitos. Essa correlação se dá 

tendo como base as práticas de apropriação do mundo material identificadas por Acselrad (2004), 

segundo as quais os seres humanos podem realizar formas técnicas, formas sociais e formas 

culturais ou simbólicas de apropriação do mundo material. 

Entende-se que tais formas de apropriação dos recursos materiais acarretam os conflitos 

ambientais que ocorrem na área. Diante disso, é possível estabelecer uma associação explicativa 

da relação entre as práticas de apropriação dos recursos naturais pelos atores sociais e as 

consequências dessas práticas na forma de conflitos (Quadro 04). 

Considerando essas práticas de apropriação do mundo material, constata-se que os 

conflitos envolvendo a pesca predatória realizada por alguns pescadores, bem como as técnicas 

utilizadas na pesca rudimentar e ainda o projeto de peixamento do reservatório em análise 

implementado pelo Governo estão relacionados às práticas de apropriação técnica, pois se dão em 

virtude tanto da falta de instrumentos adequados para a pesca quanto pelo uso de instrumentos 

inadequados para o mesmo fim. A apropriação técnica também motiva o conflito decorrente do 

uso de herbicidas por parte dos proprietários de terra que, ao fazer esse uso, prejudicam os 

pescadores na quantidade e qualidade do pescado capturado. 

Já o conflito ambiental referente ao controle que a Usina Petribu exerce sobre a Compesa 

quanto à abertura das comportas da barragem, mostra o poder de uma empresa privada sobre o 

Estado, o que configura um conflito relacionado à prática social de apropriação do mundo 

material, baseado na diferenciação social dos atores causada pela desigualdade na distribuição de 

poder, no acesso e no controle dos recursos naturais por esses atores. Assim também ocorre com 

o conflito em torno da venda ilegal dos lotes dos posseiros aos proprietários de terra da barragem 

e, ainda, com o conflito entre os proprietários de terra pela compra de novas propriedades 

privadas do entorno do reservatório 
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Por outro lado, o conflito entre os pescadores pelo acesso à barragem para a pesca, visto 

que alguns pescadores de um município impedem a atividade de pescadores de municípios ou 

Estados vizinhos, denota a prática cultural ou simbólica de apropriação do mundo material, pois 

se baseiam nos significados atribuídos aos recursos naturais e na pseudoposse desses recursos, 

pelo grupo que vive na área. A projeção de significados sobre o ambiente cria um universo no 

qual o uso e a apropriação dos recursos naturais se confundem. 

QUADRO 04 – Relação entre as práticas de apropriação dos recursos naturais e a geração 
dos conflitos. 

AS PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

PRÁTICAS DE 
APROPRIAÇÃO 

CAUSA IMEDIATA DOS 
CONFLITOS 

CONSEQUÊNCIAS DAS 
PRÁTICAS 

Técnicas 

Instrumentos inadequados 

para a pesca 
Baixa produtividade da pesca 

Pesca predatória 
Diminuição da quantidade de 

pescado no reservatório 
Peixamento 

Uso de herbicidas 

Sociais 

Controle sobre a abertura das 

comportas da barragem Desigualdade de poder 

socioeconômico entre os 

atores sociais 

Disputa pela compra das 

propriedades 

Compra e venda ilegal de lotes

Culturais ou Simbólicas 

Extensão da propriedade 
privada da terra aos bens 
públicos que se encontram 
sobre a mesma 

Acesso desigual à água da 

barragem 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa de campo realizada em dez. 2009, mar. 2010, 
ago. 2011 e dez. 2011. 
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Não obstante estar atrelado à forma social de apropriação do mundo material baseado no 

poder socioeconômico dos proprietários de terra sobre os pescadores, o conflito resultante da 

proibição do acesso à água da barragem que confina ou recobre as terras desses proprietários 

também tem um caráter simbólico. Isso, porque esses fazendeiros atribuem-se uma superioridade 

culturalmente enraizada no imaginário coletivo da população, em particular da Zona da Mata 

Pernambucana, proveniente de um passado histórico construído sobre os pilares da distribuição 

desigual da terra dividida em grandes propriedades (latifúndios) voltados, principalmente, para a 

monocultura da cana-de-açúcar e para a pecuária. Nesse cenário, se instaurou a figura marcante 

do fazendeiro enquanto senhor de terras e dono dos recursos naturais da região.  

Os fazendeiros que impedem o uso da água localizada em suas propriedades estão, 

portanto, exercendo uma espécie de “coronelismo” em relação aos pescadores e, até mesmo, ao 

DNOCS e à Compesa que, embora tenham, respectivamente, a posse do reservatório e a 

responsabilidade de gerir o abastecimento, não interferem nessa apropriação (social e simbólica) 

de um recurso público. 

Na Fig. 21 podem ser visualizadas as relações entre os atores sociais envolvidos nos 

conflitos ambientais mapeados no reservatório público de Carpina, quais sejam: pescadores da 

Colônia de Pescadores Z-18 do Município de Lagoa do Carro e da Colônia de Pescadores Z-36 

do Município de Feira Nova; pescadores de outros municípios e estados; Poder Público – 

representado pela Compesa, pelas Prefeituras dos municípios e pelo Governo do Estado 

(Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos) –; proprietários de terra do entorno do 

reservatório; agricultores, posseiros da barragem; Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais e 

Agricultura Familiar, localizada em Carpina; e Usina Petribu, localizada no Município de Lagoa 

de Itaenga, a jusante do reservatório. 

Através das interseções representativas dessas relações conflituosas, observa-se que 

alguns atores têm relação conflituosa com mais de um outro ator simultaneamente. Isso ocorre 

porque alguns conflitos envolvem pelo menos, três atores sociais, como pescadores, Poder 

Público e empresa privada ou entre pescadores, proprietários de terra e poder público. 

É inconteste o fato de que os pescadores são os atores sociais mais intrinsecamente e 

diretamente envolvidos nos conflitos mapeados, afinal em todos os conflitos eles aparecem como 

protagonistas no embate com os demais atores sociais que utilizam a água do reservatório ou a 
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terra em seu entorno. Com exceção, apenas, daquele conflito entre proprietários de terra da 

barragem motivado pela compra de propriedades privadas do entorno do reservatório. 

FIGURA 21 – Esquema das interseções representativas da relação conflituosa entre os atores 
sociais envolvidos nos usos múltiplos do reservatório de Carpina, Pernambuco.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa de campo realizada em dez. 2009, mar. 2010, 
ago. 2011 e dez. 2011. 

De modo geral, constata-se que os conflitos ambientais identificados são fruto da 

apropriação desigual dos recursos ambientais injustamente divididos, o que segundo Acselrad, 

Melo e Bezerra (2009), se manifesta de duas formas: através da proteção ambiental desigual e 

através do desigual acesso aos recursos naturais. A primeira se configura quando às populações 

mais desprovidas de recursos socioeconômicos são relegados riscos ambientais, sendo estas 

expostas aos males ambientais decorrentes dos processos sociais e políticos que distribuem de 

maneira injusta a proteção ambiental. A segunda, diz respeito ao acesso desigual aos recursos 

ambientais e pode ser encarada como sendo a destruição das formas não–capitalistas de 
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apropriação da natureza atingidas pelos impactos provocados pelos grandes empreendimentos 

implantados para a expansão capitalista.  

Em se tratando do presente estudo, este se adéqua melhor à última forma de desigualdade 

ambiental apresentada, pois as formas não–capitalistas de apropriação da natureza (no caso a 

pesca e a pequena produção agrícola) se viram comprometidas quanto a sua manutenção e/ou 

desenvolvimento em função da construção do reservatório de Carpina. Isso ocorreu, porque o 

poder socioeconômico dos atores sociais envolvidos é desproporcional, acarretando e, até mesmo 

evidenciando, a desigualdade na apropriação dos recursos naturais. É nesse patamar que a 

desigualdade ambiental se assemelha à desigualdade social. 

3.2 A GESTÃO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO: Possibilidades e Desafios 

 Quando se trata de gestão de recursos hídricos em Pernambuco, o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH) é o órgão colegiado superior, deliberativo e consultivo do Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (SGRH). Isso significa que ao 

CRH cabe, dentre outras atribuições, a aprovação de normas e critérios técnicos relacionados aos 

recursos hídricos no âmbito estadual, bem como a criação e homologação de Conselhos de 

Usuários e Comitês de Bacia Hidrográfica (SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E 

ENERGÉTICOS, 2011). 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe – COBH/Capibaribe, também é um 

órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo. Foi criado pela Resolução n° 07/2007 do 

CRH e é regido pelas legislações vigentes de Recursos Hídricos e pelo Estatuto Social do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Dentre as finalidades do COBH/Capibaribe definidas por esse Estatuto no Capítulo II, 

Artigo 2°, destacam-se os seguintes incisos:  

III – definir instrumental de ação que assegure gestão participativa e 
descentralizada dos recursos hídricos, buscando sintonia entre quantidade 
e qualidade na respectiva área de ação; 

IV– buscar sempre a compatibilização entre gestão dos recursos 
hídricos/desenvolvimento regional e conservação do meio ambiente;  

IX –  estudar e propor alternativas de desenvolvimento sustentável da bacia; 
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X –   promover e apoiar a integração da gestão dos recursos hídricos com as 
demais políticas publicas de interface com a gestão hídrica, articulando a 
viabilidade técnica, econômica e financeira de programas e projetos de 
investimentos; e 

XI –  apoiar a integração entre as políticas públicas municipais, estadual e 
federal visando o desenvolvimento sustentável da bacia (COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE, 2011). 

 O COBH/Capibaribe tem como finalidade expressa nesses incisos promover uma gestão 

participativa e descentralizada dos recursos hídricos, garantindo a sustentabilidade como fim ao 

associar a gestão dos recursos hídricos, o desenvolvimento regional e a conservação do meio 

ambiente. E ainda integrar a gestão hídrica com as políticas públicas das esferas municipal, 

estadual e federal concernentes aos recursos hídricos, de forma a possibilitar a implantação e 

atuação eficazes de programas e projetos voltados para essa gestão. 

Dentre as atribuições previstas no Capítulo III, Artigo 3°, vale ressaltar o disposto nos 

incisos VII e VIII, a saber: 

VII –  promover o entendimento e relações de cooperação entre os usuários de 
recursos hídricos exercendo, quando necessário, funções de arbitramento 
e conciliação dos casos de conflito de interesses, como primeira instância 
de decisão; 

VIII – promover a divulgação e debates na região dos programas, serviços e 
obras a serem realizadas no interesse da comunidade, apresentando metas, 
benefícios, custos e riscos sociais, ambientais e financeiros; 

É notória a atribuição do COBH/Capibaribe de ser o responsável por promover a 

mediação nos casos de conflitos na área da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. Sem esquecer o 

detalhe importante da responsabilidade do COBH/Capibaribe na intervenção junto à comunidade 

para divulgar e discutir os programas e serviços a serem levados para o local da comunidade, 

respeitando o interesse e as prioridades da mesma e considerando, ainda, suas potencialidades. 

Por essa conjunção de dispositivos presentes na legislação que rege a gestão dos recursos 

hídricos do Estado de Pernambuco, a nível macro, e naquela que compõe o arcabouço legal dos 

municípios envolvidos, a nível micro, pode-se afirmar que o Estado e as bacias hidrográficas 

possuem instrumentos legais claramente favoráveis à implantação de uma gestão pública 

ambientalmente integrada e participativa, representativa da sociedade civil através da qual, pode-

se promover a convergência e conciliação de interesses dos distintos atores sociais, 
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independentemente de sua condição socioeconômica e/ou da influência política de cada um em 

relação ao Poder Público e aos demais grupos sociais usuários e moradores. 

Não há falta de arcabouço legal, mas sim de articulação e eficácia na aplicação dos 

instrumentos na mediação dos conflitos ambientais oriundos, muitas vezes, da própria gestão 

inadequada por parte do Poder Público. Conciliar os interesses divergentes dos atores sociais e, 

acima de tudo, respeitar as necessidades sociais, econômicas e culturais bem como as 

potencialidades das comunidades pesqueiras – no caso da presente pesquisa – garantirá o uso 

democrático dos recursos hídricos e, por extensão, dos demais recursos ambientais.  

A chave para a solução dos conflitos está, portanto, na participação na tomada de 

decisões, permeada pelo compromisso mútuo, pela cooperação, pelo voluntarismo e pela 

solidariedade. Por meio da interação do ser humano com o ambiente natural, pode-se realizar 

uma mudança de paradigma que convirja para a dimensão ambiental com a diversidade de 

percepções voltada para o objetivo comum de alcançar a sustentabilidade.   

Como para os autores a resolução de um conflito ambiental pressupõe a aceitação de 

novos conceitos para que se processe a eliminação pacífica das causas do conflito – o que levaria, 

em última instância, a uma mudança de paradigma – é mais realista se falar em mediação e não 

em resolução de conflitos socioambientais. 

Por essa razão, é de se esperar que uma gestão ambiental participativa, por melhor 

elaborada que seja na teoria, sofra, na prática, algumas dificuldades na sua implantação, pois um 

conflito ambiental é de tal forma difícil de ser resolvido que a mediação torna-se a maneira mais 

coerente de tratar os mesmos. A mediação de um conflito deve acontecer de forma que todos os 

grupos sociais sejam ouvidos e sem prejuízo no atendimento às suas necessidades básicas, 

considerando ainda a preservação do ambiente natural com um uso racional e sustentável dos 

recursos naturais – em especial, no caso aqui discutido, a água. 

A gestão ambiental enfrenta um grande desafio porque, além de depender da vontade 

política do Poder Público de por em prática uma legislação já existente, mas pouco efetiva, 

precisa se adequar à realidade vivida pelos atores sociais envolvidos nos conflitos para que tenha 

êxito em seus objetivos e consiga mediar, da maneira mais igualitária e harmoniosa possível – se 

isto é, de fato, possível – os conflitos ambientais existentes.  

Somente assim, o arcabouço legal tão bem estruturado das esferas Federal, Estadual e 

Municipal poderá ter alguma serventia para as comunidades destituídas de poder.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um estudo que se proponha a tratar da relação que os seres humanos mantêm entre si e 

com os recursos naturais fatalmente entra no universo dos conflitos ambientais. Com a presente 

pesquisa não foi diferente, mesmo porque, além de tratar dessas inter-relações, buscou centrar seu 

foco no uso e apropriação de recurso hídrico. Aspecto que, por si só, já implica em se deparar 

com distintos interesses, afinal, se trata de um elemento primordial para a sobrevivência humana 

e que, cada vez mais, vem-se tornando universalmente escasso e, portanto, disputado. 

Como mostrado, a barragem de Carpina é um reservatório público, cujo uso deve ser 

democrático, acessível, portanto, a toda população da área de alimentação do manancial. 

Contudo, o processo de construção marcado por uma gestão inadequada sem levar em 

consideração as necessidades das comunidades afetadas, garantindo o acesso à terra e à água após 

a conclusão da obra, resultou em um paradoxo: se por um lado levou a solução do problema das 

enchentes para grande parte da população da Região Metropolitana do Recife, por outro, se 

tornou uma fonte de conflitos para as comunidades do entorno do reservatório. 

Como resultado, tem-se um quadro de atores sociais que divergem em seus interesses com 

relação ao uso não só do recurso hídrico como da terra que passa a ser mais valorizada e, 

portanto, também disputada por outros atores sociais. Nesse cenário, aqueles atores que possuem 

maior poder socioeconômico e/ou político se sobrepõem aos outros grupos sociais menos 

favorecidos, neste caso, aos pescadores e ao próprio Poder Público que se mostra omisso e, às 

vezes, parcial em suas ações. 

Uma das provas da negligência do Estado na gestão da barragem é a inexistência e/ou 

indisponibilidade de documentação da época da construção do reservatório que permita avaliar os 

procedimentos adotados quando houve a desapropriação das terras e a redistribuição de lotes aos 

posseiros, sobretudo, no concernente à Agrovila da Barragem, no Município de Lagoa do Carro. 

É válido afirmar que os conflitos ambientais identificados são oriundos basicamente da 

relação dos atores sociais com os recursos naturais, mas seria, no mínimo, incoerente se restringir 

a tal análise. Na verdade, a matriz desses conflitos está na forma inadequada de lidar com os 

grupos sociais que, desprovidos de organização social, permaneceram excluídos das decisões 

políticas tomadas unicamente pelo Poder Público. 
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O Projeto de Controle de Enchentes do Rio Capibaribe, coordenado pelo Ministério do 

Interior e executado pelo DNOS, na década de 1970, trouxe obras importantes para conter as 

enchentes que assolavam o Estado de Pernambuco, até então. Mas, a preocupação em resolver o 

problema do escoamento das águas do rio Capibaribe parece ter sido meramente técnica. Não 

contemplou o caráter social intrínseco a uma mudança socioespacial e ambiental de tal 

magnitude.  

Lembrando as ideias de Foladori (2005), quando se restringe a solução de um problema 

ambiental (neste caso, dos conflitos ambientais) a uma atuação de ordem puramente técnica, as 

relações sociais acabam sendo descartadas, o que acarreta o aumento das desigualdades e, 

portanto, a geração de mais conflitos. 

Por esse motivo, os conflitos ambientais foram desencadeados tendo como móvel as 

práticas de apropriação (técnica, social e simbólica) dos recursos naturais que os atores sociais 

passaram a desenvolver quando se viram em um espaço modificado, transformado em um novo 

território, o que os levou, por conseguinte, a criar uma nova territorialidade através da mudança 

física, de lugar – desapropriação de terras e realocação dos antigos ribeirinhos tornados posseiros 

– e também de uma mudança da base econômica – os antigos agricultores passaram a ser 

pescadores. Houve infindáveis implicações da tomada de decisão do Poder Público ao submeter 

os moradores locais e suas tradições a uma mudança na qual foram tratados apenas como objeto e 

jamais como atores. 

Além disso, a própria Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar 

de Carpina que, na época da construção, ficou encarregada das negociações entre os moradores e 

o Estado, não soube gerenciar e fiscalizar esse processo de modo que garantisse uma 

redistribuição adequada da terra desapropriada às comunidades enquanto mediadora dos 

interesses em conflito.  

A omissão e a má gestão do Estado terminam por manter uma situação cada vez mais 

conflituosa, na qual os pescadores são, mais uma vez, desapropriados ao longo do processo 

iniciado com a implantação de um reservatório público. 

Uma das causas da pouca ou nenhuma atuação do Governo no atendimento às 

reivindicações dos pescadores é o fato de estes representarem um segmento periférico na 

economia dos municípios do entorno do reservatório, a qual está baseada na agropecuária. A 

pesca, embora seja uma atividade tradicional na região, está longe de ter, nesses municípios, a 
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importância econômica da cana-de-açúcar e da pecuária. A pesca não só não conta com um 

quantitativo expressivo de pescadores, como também, devido às condições em que se realiza, 

apresenta uma baixa produtividade, equiparando-se à agricultura de subsistência. 

Sendo uma economia periférica, não há como ter forças político-econômicas para garantir 

boas condições de trabalho e, nem tampouco, a mediação adequada dos conflitos, apesar do 

esforço das Colônias de Pescadores e da ONG AMATUR que atuam junto aos pescadores.  

Diante do exposto, cabe aos gestores públicos do reservatório reconhecer o potencial 

econômico e cultural dessas comunidades pesqueiras, propiciando às mesmas, oportunidade para 

atingirem a sustentabilidade, a começar pela prática de uma gestão verdadeiramente participativa 

que concilie os interesses divergentes e as necessidades dos grupos sociais imersos nos conflitos 

ambientais relacionados aos usos múltiplos da barragem de Carpina.   
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APÊNDICE A

                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESCADORES E PESCADORAS 
Data:__________________      Município:_________________       N° da Entrevista:  
Entrevistado(a):____________________________________________________ 
Local de residência:______________________________________________________________ 

PERFIL DO(A) ENTREVISTADO(A) 

1. Sexo: (a) Masculino �                (b) Feminino �
2. Idade:  

3. Escolaridade: 
       (a) Fundamental  
            1 incompleto             

(b) Fundamental  
     1 completo  

(c) Fundamental  
     2 incompleto 

(d) Fundamental  
      2 completo 

       (e) Ensino médio  
            incompleto             

(i) Alfabetizado  
    (EJA)  
                          

(f) Ensino médio  
     completo 

(j) Nenhuma  

(g) Ensino  
      Superior incompleto 

(h) Ensino  
     Superior completo 

SOBRE A ATIVIDADE DA PESCA 

4.  Que atividades o(a) senhor(a) pratica? Produz? (De que forma)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5.  O(a) senhor(a)  é pescador(a) profissional ou eventual (só pesca para consumo próprio)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. A pesca se constitui em fonte de renda para o(a) senhor(a)?      Sim �      Não �

6.1 Se não, qual atividade o(a) senhor(a) realiza que se constitui em fonte de renda? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Em que local pesca? ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

8. O que o(a) senhor(a) pesca?_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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9. Quais são os utensílios e equipamentos que o(a) senhor(a) utiliza? Usa embarcação? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

10. Como se dá a venda do pescado? A quem vende? ___________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

SOBRE A BARRAGEM DE CARPINA E AS ASSOCIAÇÕES 

11. Para que o(a) senhor(a) utiliza a água da barragem de Carpina?________________________ 
____________________________________________________________________________  

12. Como era a situação da água antes da construção da barragem?________________________ 
____________________________________________________________________________

13. O(A) senhor(a) pescava antes da construção da barragem ou tinha outra atividade como fonte 
de renda? ___________________________________________________________________ 

14. A situação melhorou ou piorou depois da construção?________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

15. Enfrenta alguma dificuldade para pescar na barragem? Qual(is)?_______________________ 
____________________________________________________________________________ 

15.1 Como tem procurado resolver essa(s) dificuldade(s)?________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

16. O peixamento realizado pelo Governo na barragem trouxe problemas ou melhorias? Quais? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

17. Já teve problema com algum proprietário do entorno do reservatório? Qual(is)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

17.1 Como resolveu?_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

17.2 Por que resolveu dessa forma?_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

18. Já teve algum problema com os pescadores que vêm de outros lugares? Qual(is)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

19. O(A) senhor(a) faz parte de alguma organização?___________________________________ 
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20. Como participa dessa(s) organização(ões)?_________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

21. Há quanto tempo o(a) senhor(a) participa da Colônia de Pescadores?____________________ 
____________________________________________________________________________ 

22. O que acha da atuação da(s) organização(ões) para resolver os problemas do(a) senhor(a)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

23. Gostaria de acrescentar algo?___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

                    
Pesquisador(a):________________________________________________ 
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APÊNDICE B                                                                                      

                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROPRIETÁRIOS RURAIS 
Data:__________________      Município:_________________       N° da Entrevista:  
Entrevistado(a):____________________________________________________ 
Nome da propriedade:____________________________________________________________ 
Local de residência:______________________________________________________________ 
Localização da propriedade (GPS):__________________________________________________ 

PERFIL DO(A) ENTREVISTADO(A) 

1. Sexo: (a) Masculino �                (b) Feminino �
2. Idade:  

3. Escolaridade: 
       (a) Fundamental  
            1 incompleto             

(b) Fundamental  
     1 completo  

(c) Fundamental  
     2 incompleto 

(d) Fundamental  
     2 completo 

       (e) Ensino médio  
            incompleto              

       (i) Alfabetizado (EJA)    

(f) Ensino médio  
     completo 

(j) Nenhuma  

(g) Ensino  
     Superior incompleto 

(h) Ensino  
     Superior completo 

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE 
(ÁREA, PRODUÇÃO/EXTRAÇÃO)

4.  Há quanto tempo o(a) senhor(a) tem essa propriedade? 
______________________________________________

5. Qual a área/tamanho de sua propriedade?  

6. O que é produzido/extraído/criado na/da propriedade? 
(a) Pecuária bovina de corte � (d) Milho � (g) Capim �
(b) Pecuária bovina de leite � (e) Feijão � (h) Palma �
(c) Caprinocultura � (f) Mandioca � (i) Lenha �

6.1 Outros �:___________________________________________________________________ 

7. De que forma se dá a produção?__________________________________________________ 

8. Qual é a principal atividade do(a) senhor(a)?________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

SOBRE A BARRAGEM DE CARPINA 
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9. O(A) senhor(a) utiliza a água da barragem de Carpina?    Sim � Não �                 

9.1. Se sim, para que? (consumo pessoal e/ou para fins econômicos)_____________________ 
____________________________________________________________________________ 

10. Como se dá o acesso à água da barragem? _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

11. Em que utilizava a água do rio antes da barragem?___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

12. O que mudou depois da construção (melhorou ou piorou)? Justifique____________________ 
____________________________________________________________________________ 

13. Como se deu o processo de desapropriação para a construção da barragem?_______________ 
____________________________________________________________________________

14. O(A) senhor(a) foi indenizado(a)?_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

15. A água da barragem chega a cobrir parte de suas terras?______________________________ 
____________________________________________________________________________ 

16. Como é a relação do(a) senhor(a) com os demais moradores do entorno do reservatório?____ 
____________________________________________________________________________ 

17. O(A) senhor(a) permite a pesca na sua propriedade?_________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

18. Como o(a) senhor(a) vê o uso atual da barragem?___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

18.1 Para pesca:_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

18.2 Para abastecimento:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

18.3 Outros:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

19. O que o(a) senhor(a) acha da atuação da Compesa na gestão da barragem?_______________ 

20. O(A) senhor(a) faz parte de alguma organização?___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

21. Há quanto tempo participa dessa(s) organização(ões)? De que forma participa?____________ 
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____________________________________________________________________________ 

22. O que acha da atuação da(s) organização(ões) para resolver os problemas do(a) senhor(a)?___ 
____________________________________________________________________________

23. O que gostaria que fosse diferente? Por quê?_______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

24. Gostaria de acrescentar algo?___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

                    
Pesquisador(a):________________________________________________ 


