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RESUMO 

 Tem como objeto de estudo, a água (levando em conta sua demanda e usos múltiplos 
em regiões semi-áridas em torno de barragens). Como elemento fundamental a sobrevivência 
dos seres vivos, a água de boa qualidade tem se tornado, em pleno no século XXI, cada vez 
mais escassa, sendo também fruto de conflitos. Como recurso natural de maior importância 
para sobrevivência dos seres vivos, seu uso irracional gera graves conseqüências, 
principalmente em regiões que apresentam escassez de água e chuvas irregulares, como o 
semi-árido nordestino, onde o uso de uma água de boa qualidade está restrito a uma pequena 
parcela da população. A escassez hídrica na região semi-árida transforma, assim, o binômio 
terra-água em elemento fortemente condicionador das relações sociais e, conseqüentemente, 
em fonte de conflitos entre os diferentes atores direta e indiretamente envolvidos na 
apropriação (sempre desigual) dos recursos ambientais. A pesquisa foi realizada no Município 
de Canindé de São Francisco – SE, localizado na região de Xingó onde buscou-se analisar os 
usos múltiplos da água, na perspectiva da gestão social dos recursos hídricos, tendo em vista a 
minimização dos impactos e conflitos socioambientais envolvendo o acesso, o uso e a gestão 
desse recurso na área urbana do município e no perímetro irrigado do Projeto Califórnia que é 
um projeto de irrigação planejado para ser um modelo racional de exploração do solo e da 
água na Zona Semi-árida Nordestina – ZSN. Funcionam, nos 3.980 ha do perímetro de 
irrigação, duas formas, adequadas as condições de semi-aridez, de exploração agrícola, os 
sistemas irrigados e os sistemas de sequeiro. Foi observado que no município como um todo a 
existência de problemas referentes à gestão da água e conflitos relacionados ao seu uso. 
Encontrar os mecanismos e as ferramentas de planejamento para se alcançar a gestão e 
garantir a sustentabilidade hídrica é o principal desafio atual e futuro no Município de 
Canindé de São Francisco a fim de construir um plano de modernização onde apresente 
programas específicos de controle ambiental referentes à: drenagem da área, controle de 
erosão, controle de uso e destinação de embalagens de insumos e agrotóxicos, controle de 
salinização dos solos, estabelecimento da reserva legal do perímetro, gestão de resíduos 
sólidos, recuperação de áreas degradadas, capacitação em agricultura irrigada e educação 
ambiental e elaboração de plano de gestão ambiental. De fato, a escassez de água tem sido 
uma preocupação em escala global, pois o crescimento da população, principalmente a 
população urbana, demanda um crescimento por água duas vezes mais rápido. Entretanto, a 
problemática da gestão da água em Canindé de São Francisco, de alguma forma, é um 
problema de gerenciamento, um caso de alocação e distribuição, e não um simples problema 
de suprimento. Esses fatores levaram a constatação de que a água torna-se cada vez mais um 
bem mais escasso, necessitando de um uso mais racional e equilibrado, de modo a garantir a 
sua conservação e sustentabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Água; Semi-árido; Gestão de Recursos Hídricos; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

The object of study, the water (taking into account your needs and multiple uses in semi-arid 
areas around the dams). As a basic element of survival of living things, water quality has 
become, in the middle of the century, increasingly scarce, and also the result of conflicts. As 
natural resource of utmost importance for survival of living beings, their irrational use causes 
serious consequences, especially in areas with water shortages and irregular rainfall, such as 
semi-arid region, where the use of a good quality water is restricted to a small portion of the 
population. Water scarcity in the semi-arid transformed, so that the pairing of ground-water 
conditioner strong element of social relations and, consequently, a source of conflicts among 
different stakeholders directly and indirectly involved in the appropriation (always uneven) of 
environmental resources. The survey was conducted in the city of Canindé de São Francisco - SE, 
located in the region of Xingó where we have analyzed the multiple uses of water in view of 
the social management of water resources, with a view to minimizing environmental impacts 
and conflicts involving access, use and management of this resource in the urban area and the 
irrigation district project that Califórnia is an irrigation project intended to be a rational model of 
land use and water in the semi-arid Northeastern - ZSN. Work in 3980 ha irrigation perimeter, 
two forms, suitable conditions for semi-arid, farming, irrigation systems and systems of 
irrigation. It was observed that the municipality as a whole the existence problems related to 
water management and conflicts over its use. Find the mechanisms and planning tools to 
achieve management and ensure water sustainability is the main challenge current and future 
the city of Canindé de São Francisco to build a modernization plan which presents specific 
programs relating to environmental control: drainage area, erosion control, use and disposal of 
packaging materials and pesticides, control of salinization of soils, establishment of the legal 
reserve perimeter, soli waste management, rehabilitation of degrade areas, capacity building 
in irrigated agriculture and environmental education and prepare the environmental 
management plan. In fact, water scarcity has been a concern on a global scale, since 
population growth, especially the urban population, demand for water grew twice as fast. 
However, the issue of water management in Canindé de São Francisco, somehow, is a 
management problem, a case of allocation and distribution, not a simple problem of supply. 
These factors led to the finding that the water becomes an increasingly scarce and in need of a 
more rational and balanced in order to ensure conservation and sustainability. 

KEY WORDS: Water; Semi-arid; Water Resources Management, Sustainability.
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INTRODUÇÃO 

A presente Dissertação tem como objeto de estudo, a água e seus usos múltiplos em 

regiões semi-áridas no entorno de barragens, com destaque a região de Xingó e o Município 

de Canindé de São Francisco (SE) que, apesar de estarem localizados em regiões de clima 

semi-árido, apresentam um grande potencial hídrico. Essa grande reserva hídrica é constituída 

pela barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó, que tem como função principal a geração de 

energia elétrica, mas também possibilita outros tipos de usos, a saber: abastecimento 

residencial, uso em atividades urbanas, uso agropecuário (irrigação, limpeza e manutenção 

dos animais e estabelecimentos) e em turismo e lazer.  

Apesar do grande potencial hídrico que essa região apresenta, grande parcela da 

população não tem acesso de forma legal a este recurso e a que tem, muitas vezes não faz um 

uso adequado do mesmo, causando impactos negativos ao ambiente, poluindo a rede de 

drenagem, desperdiçando água etc. 

 Como elemento essencial a sobrevivência do dos seres vivos, a água de boa qualidade 

tem se tornado, em pleno século XXI, cada vez mais escassa, sendo também objeto de 

conflitos, e seu uso irracional tem trazido conseqüências, principalmente em regiões que 

apresentam escassez hídrica, como o semi-árido nordestino, onde a posse e o uso de água de 

boa qualidade se restringe a um limitado número de pessoas. 

 O conjunto de ações desenvolvidas pelas atividades humanas ao explorar os recursos 

hídricos para expandir o desenvolvimento econômico e o crescimento da população foi-se 

tornando complexo ao longo da história da humanidade, gerando fortes pressões sobre esses 

recursos.  

 A degradação da qualidade da água e sua escassez estão atualmente entre os principais 

focos de atenção no mundo. Um dos principais empecilhos ao gerenciamento desse recurso é 

a falta de controle da disposição de resíduos não tratados, e de mecanismos para impedir o uso 

descontrolado dos recursos hídricos de sorte a melhorar a relação qualidade do recurso 

hídrico/qualidade de vida da população.

 Tendo em vista os problemas gerados pelo uso irracional, o desperdício e degradação, 

a má distribuição per capita e os conflitos socioambientais gerados pelo acesso à água na área 

de estudo, a presente proposta de estudo tem em vista a contribuir, para a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos críticos de 

origens naturais ou decorrentes do uso inadequado, assim como para a minimização dos 
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conflitos e impactos, e para a gestão eficiente dos recursos hídricos, sem dissociação dos 

aspectos de quantidade e de qualidade, como forma de assegurar a disponibilidade de água 

para as comunidades em questão. 

 O objetivo geral desta dissertação é analisar os usos múltiplos da água, na perspectiva 

da gestão social dos recursos hídricos, tendo em vista a minimização dos impactos e conflitos 

socioambientais, envolvendo o acesso, o uso e a gestão desse recurso no entorno de barragens 

de regiões semi-áridas, tomando como referência o município de Canindé do São Francisco – 

SE. São os objetivos específicos do estudo: 

1. Identificar as formas de uso do solo e da água na área selecionada; 

2. Identificar as categorias de usuários e como se dá o acesso e o manejo da água por tipo 

de usuário; 

3. Identificar a ocorrência e os tipos de conflitos pelo acesso e uso da água, nesses meios; 

4. Verificar até que ponto os conflitos identificados interferem na gestão dos recursos 

hídricos da área.  

 Os procedimentos metodológicos adotados para realização desse estudo teve caráter 

exploratório e descritivo. Para a realização dos objetivos propostos, a presente Dissertação 

consistiu das seguintes etapas: 

1. Levantamento bibliográfico e de outras fontes de informações (dados estatísticos entre 

outros), objetivando a caracterização dos usos múltiplos da água na área objeto do 

estudo; 

2. Fichamento de textos e elaboração de tabelas e figuras, fazendo, a seguir, a análise e 

interpretação dos dados coletados na pesquisa de gabinete; 

3. Análise e interpretação dos dados coletados na pesquisa de gabinete e elaboração dos 

instrumentos para a pesquisa de campo; 

4. Visitas técnicas à área de estudo com o objetivo de reconhecimento e coleta de 

informações in loco; 

5. Entrevistas com os atores sociais do município selecionado para coleta de dados 

relativos às formas de uso e ocupação do solo e seus impactos nos recursos hídricos 

bem como para identificar a participação dos diferentes atores nos impactos 

verificados e as possibilidades de envolvimento dos mesmos na recuperação da 

qualidade ambiental da água; 

6. Tratamento e análise das informações levantadas no trabalho de campo; 
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7. Associação das informações de campo com as de gabinete; 

8. Elaboração da Dissertação. 

 No primeiro momento, que constituiu as etapas 1, 2 e 3, foram feitos levantamentos 

bibliográficos minuciosos sobre o tema objeto de estudo, servindo como base, principalmente, 

para a elaboração do referencial teórico, o que possibilitou “ampliar os horizontes” sobre o 

assunto proposto ao estudo, possibilitando, assim, uma maior “bagagem” para o trabalho de 

campo. 

 O segundo momento (Etapas 4 e 5), foi constituído de visitas à área de estudo, o 

município de Canindé de São Francisco, localizado no Sertão Sergipano, em torno da 

barragem região de Xingó. Os objetivos das visitas a área de estudo foram, em primeiro lugar, 

fazer um reconhecimento do mesmo para, em seguida, executar entrevistas com a população 

residente no município (sede), agricultores assentados (Perímetro Irrigado do Projeto 

Califórnia), técnicos da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Sergipe 

(COHIDRO), da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), Prefeitura Municipal 

(Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento, e de Saúde), além de 

registros fotográficos que serviram de material ilustrativo na elaboração desta Dissertação. 

 Nas visitas ao campo, foi possível fazer um levantamento das formas de acesso e de 

uso da água pelos moradores e agricultores do município como um todo, e perceber além de 

problemas relacionados ao abastecimento de água, existe os relacionados aos conflitos de seu 

uso também. 

 Em entrevistas realizadas com o Secretário de Agricultura e os Técnicos da 

COHIDRO e da DESO foram apresentadas as medidas que tem sido adotadas para atender as 

necessidades dos agricultores e da população urbana do Município de Canindé de São 

Francisco quanto ao abastecimento hídrico e, de certa forma, minimizar também os conflitos 

existentes. 

 As visitas feitas à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Canindé de São 

Francisco foram bastante importantes para o levantamento das condições ambientais do 

município no que diz respeito aos resíduos sólidos e ao saneamento. Também na referida 

secretaria, foram obtidas informações sobre o turismo na região e sua relação com o uso da 

água, sendo possível obter informações sobre os prós e os contras dessa atividade no 

Município. Ainda com relação ao turismo relacionado à água, foram também realizadas 

visitas ao lago de Xingó afim de levantar informações sobre a infra-estrutura de apoio ao 

turismo e o uso turístico do reservatório. 
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 Foram realizadas visitas técnicas também a um laboratório do Instituto Xingó, 

localizado próximo à represa, que tem como função a criação de peixes e de pitu, para 

distribuição aos aqüicultores do município (no caso do peixe); e para o repovoamento, com 

pitu, nas áreas a jusante da barragem. 

 No terceiro e ultimo momento (etapas 6, 7 e 8), foram realizadas análises das 

informações levantadas no campo, associando-as com as informações de gabinete, tendo 

como objetivo a elaboração de dissertação que está dividida em quatro capítulos distintos 

relacionados ao objeto e área de estudos, a saber: Referencial Teórico, O Semi-Árido 

Nordestino e a Região de Xingó, O Uso da Água através dos Tempos, e O Uso e a Gestão da 

Água em Canindé de São Francisco (SE). 

 No primeiro capítulo, Referencial Teórico, são abordadas as transformações do espaço 

e o uso dos recursos naturais pela sociedade, mostrando que as relações desenvolvidas no 

tempo e no espaço entre a sociedade e a natureza estão em promover a substituição do meio 

natural por um meio antropizado, artificializado. Em seguida é feito uma discussão sobre os 

usos múltiplos da água, onde é mostrada a grande importância que água tem para a 

manutenção da vida no planeta, assim como os diversos usos nas atividades desenvolvidas 

pela sociedade; Finalizando o capítulo, é discutida, a importância da gestão da água como 

forma de estabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de água. 

 O Segundo capítulo, O Semi-árido Nordestino e a Região de Xingó, contém a 

caracterização geográfica da região semi-árida do Nordeste brasileiro, envolvendo os aspectos 

climáticos, geomorfológicos, pedológicos, biogeográficos (vegetação) e hídricos, com 

destaque para rio são Francisco. Logo em seguida, também é feita uma descrição das Usinas 

Hidrelétricas localizadas na região Xingó. Finalizando o capítulo, também é feito uma breve 

caracterização dos municípios localizado no entrono da barragem de Xingó. 

 O Terceiro capítulo, O Uso da Água Através dos Tempos, consta de síntese sobre a 

“evolução” (história) do uso da água pela sociedade desde os tempos mais remotos. É 

subdividido em duas partes, onde a primeira trata da história do uso da água no mundo, e a 

segunda, relata o uso da água no Brasil, desde o tempo Pré-Cabralino até os dias atuais. 

 O quarto e ultimo capítulo, O Uso e a Gestão da água em Canindé do São Francisco 

(SE), analisa as formas de acesso à água pela população do Município de Canindé de São 

Francisco os problemas e os conflitos existentes relacionados à água, e a problemática da 

Gestão da Água. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 As Transformações no Espaço e os Recursos Naturais 

As relações desenvolvidas no tempo e no espaço entre a sociedade e a natureza estão 

relacionadas à substituição do meio natural por um meio antropizado, artificializado. Para 

Santos (2004), a história do meio geográfico pode ser grosseiramente dividida em três etapas 

fundamentais: o meio natural, o meio técnico, e o meio técnico-científico-informacional. 

O meio natural era a porção do espaço em que o homem tinha usufruto sem grandes 

transformações, onde ele escolhia da natureza os elementos necessários a manutenção da vida. 

Segundo Santos (2004), a harmonia socioespacial assim estabelecida era desse modo, 

respeitosa da natureza herdada, no processo de criação de uma nova natureza. 

No segundo período, classificado como período técnico, as transformações do espaço 

são regidas pela razão do mercado; fase em que começa a negação à natureza. Segundo 

Santos (2004), a poluição e outras ofensas ambientais já são largamente notadas – e 

causticadas – no século XIX, em grandes cidades. 

O terceiro período, o técnico-científico-informacional, tece seu início logo após o 

término da segunda guerra mundial, e tem como características fundamentais, na 

diferenciação dos períodos anteriores, a profunda ligação/interação com a ciência. 

Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do mercado. E o mercado, 
graças exatamente à ciência e a técnica, torna-se um mercado global. A idéia de 
mercado global deve ser encarada conjuntamente e desse modo podem oferecer 
uma nova interpretação à questão econômica, já que as mudanças que ocorrerem na 
natureza também se subordinam a essa lógica (SANTOS, 2004, p. 238). 

 Diante disto, é possível perceber a “instalação” de uma crise ambiental nesse período 

histórico proporcionada por esse sistema, onde o poder das forças desenvolvidas num 

determinado local ultrapassa a capacidade local, criando novos ambientes e destruindo os 

antigos (SOJA, 1993) 

 As constantes transformações ocorridas no mundo trazem dúvidas quanto ao futuro 

dos recursos naturais, da sobrevivência do ser humano e dos demais seres vivos. O homem 
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vem alterando a natureza em busca de recursos naturais necessários a sua sobrevivência e o 

desenvolvimento da sociedade. Mas a busca constante e a fome insaciável por tais elementos, 

visando o crescimento, trazem conseqüências graves, muitas vezes irreversíveis. 

 Vários desastres ambientais fizeram as sociedades despertarem para a crise ambiental 

em andamento. Como destaque de tais catástrofes, citamos o ocorrido no Japão (Baía de 

Minamata), no final da década de 1950, onde a água foi envenenada por metal pesado 

proveniente de dejetos de uma indústria instalada na Baía, matando muita gente e animais. 

 Outro caso marcante a ser destacado foram os efeitos negativos da industrialização no 

campo, onde os pesticidas pareciam vencer para sempre os problemas das pragas 

(BERNARDES; FERREIRA, 2005). Tal fato foi fonte de inspiração para Rachel Carson 

lançar seu livro, em 1962, Silent Spring onde fazia uma denúncia a respeito do uso de 

pesticidas e defensores químicos. 

 Tais produtos além de matarem os micro-organismos nocivos às plantações, também 

matam os benéficos. Além disso, muitos desses pesticidas levam um tempo muito longo para 

se degradarem, podendo assim serem absorvidos pelos vegetais, poluírem os solos e 

contaminarem os aqüíferos subterrâneos. 

 Em 1984, a cidade Bhopal na Índia, foi contaminada por 40km² de gás tóxico. Cerca 

de 200 mil pessoas ficaram queimadas ou cegas, 10 mil morreram na hora e até hoje as 

vítimas sobreviventes apresentam problemas respiratórios ou digestivos (BERNADES; 

FERREIRA, 2005). O Alasca também foi palco de um grande desastre, como o vazamento de 

um grande volume de petróleo do Navio Holandês Exxon Valdez (BELLEN, 2008), matando 

uma grande quantidade de peixes e aves. 

 Abril de 1986 foi marcado pelo pior acidente nuclear que a humanidade presenciou, 

ocorrido na região de Chernobil na extinta União Soviética (BERNARDES; FERREIRA, 

2005), matando muita gente, e os sobreviventes ainda hoje sofrem com as conseqüências de 

tal desastre. 

 Bellen (2008) afirma que tais acontecimentos esporádicos e localizados são, em 

proporções, menores que os que vêm acontecendo progressiva e cumulativamente ao meio 

natural, como a poluição atmosférica pelo lançamento de gases venenosos e causadores do 

efeito estufa, o desmatamento de florestas, a poluição das águas dos rios e mananciais, o 

manejo inadequado do solo, ocupação urbana desordenada entre outras atividades que 

consomem os recursos primários do planeta. 
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 Os recursos primários de nosso Planeta são de grande importância para o 

funcionamento e desenvolvimento de várias atividades básicas e econômicas da população. 

Tais recursos, conhecidos também como serviços, são oferecidos pela Geosfera a fim de 

propor um bom equilíbrio do ecossistema, possibilitando o desenvolvimento da vida na terra 

(ver quadro 01). 

QUADRO 01: A GEOSFERA E SEUS BENS E SERVIÇOS 

Valores, serviços e bens fornecidos pela Geosfera 

▼ Manutenção de uma interface de proteção contra a interação cósmica; 

▼ Manutenção de uma temperatura adequada (média, distribuição no tempo, proteção contra 

ocorrência de extremos); 

▼ Manutenção relativa estável de condições geofísicas (estabilidade da crosta da terra, atividade 

geológica); 

▼ Manutenção da qualidade do ar; 

▼ Múltiplos serviços de água e ciclos da água, incluindo oceanos. 

▼ Ciclos de nutrientes; 

▼ Reciclagem dos resíduos e desintoxicação de substâncias; 

▼ Provimento de espaço na superfície terrestre; 

▼ Provimento de fontes de energia nas mais diversas formas; 

▼ Fornecimento de materiais (elementos químicos, minerais, biomassa, substâncias específicas; 

▼ Provimento de solo fértil; 

▼ Bases para a construção; 

▼ Base para ocorrência da biodiversidade e seus múltiplos serviços; 

▼ Manutenção de condições microbianas sustentáveis (patogênicos, alérgicos etc.). 

Fonte: Adaptado de Moldan e Bilhardz, 1997 apud Bellen, 2008, p. 18. 

 A Geosfera tem a capacidade de manter seus serviços dentro de um nível apropriado e 

suficiente. Essa capacidade é limitada por características específicas da Terra (BELLEN, 

2008). Tal característica é conhecida como a capacidade de carga que, se ultrapassada, pode 

interferir no bom funcionamento do sistema natural do Planeta, que é constantemente 

influenciado pelas atividades transformadoras da sociedade em busca de seu crescimento e 

desenvolvimento. 

 Tal fato é confirmado no modo produção capitalista pela crise que assola em ritmo 

crescente a sustentabilidade dos recursos naturais e da sociedade. Leff (2001) afirma que tal 
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crise ambiental questiona o paradigma do crescimento econômico que nega a natureza, ou 

seja, aquele que considera a natureza fonte inesgotável de suprimentos. É a racionalidade 

econômica sobrepondo-se a racionalidade ecológica. 

 A forma como o ser humano explora os recursos oferecidos pela natureza está 

ultrapassando os limites de auto-regeneração dos mesmos, o que levará a uma crise do sistema 

ambiental que provocará sérias conseqüências para as futuras gerações que dependerão desses 

bens naturais para seus sustento. Mas a lei do mercado ainda é mais forte e os recursos 

naturais são vistos como bens materiais geradores de lucros. 

A natureza se torna para a humanidade um mero objeto, uma mera questão de 
utilidade, cessando de ser reconhecida como um poder em si mesma; e a descoberta 
teórica de suas leis autônomas parece somente um artifício destinado a subjugá-la 
às necessidades humanas. (HARVEY, 1993, p. 106). 

 Shiva (2006) afirma que o entendimento atual sobre recursos naturais sofreu uma 

ruptura conceitual com o advento da industrialização e do colonialismo, dando lugar a um 

novo sentido de recursos naturais como repositório de matérias-primas que aguardam sua 

transformação em insumos para a produção de mercadorias. 

 À medida que a sociedade se desenvolve, a demanda por recursos naturais aumenta no 

sentido de suprir as necessidades do ser humano. O uso irracional desses recursos, em sua 

grande maioria, não renováveis como os minerais metálicos, os combustíveis fósseis e a água, 

trazem conseqüências graves ao bem-estar da sociedade e o ao equilíbrio do ambiente natural. 

Os recursos naturais consumidos pela sociedade moderna se deslocam dentro de um sistema 

linear do modo de produção capitalista, onde são submetidos às seguintes etapas: extração, 

transformação, consumo e descarte (lixo), como mostra a figura 01 apresentada a seguir. 

FIGURA 01 – SISTEMA LINEAR DE PRODUÇÃO CONSUMO 

Autor: Renato F. L. Pontes, 2009. 
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 Se observarmos atentamente este esquema, veremos que esse sistema está em crise, é 

um sistema falho, pois se trata de um processo de produção linear, ou sistema linear, 

implantado em um planeta onde os recursos naturais são finitos. 

 O grande problema de um sistema de produção linear está no fato de que no final 

desse processo, o saldo (referente aos bens e serviços oferecidos pela Geosfera) é negativo, ou 

seja, não há um retorno do produto para que possa ser reaproveitado e se transformar em outro 

produto ou mercadoria, sem que se ultrapasse o limite da capacidade de carga de nosso 

planeta. 

 Vejamos agora como funcionam as etapas de cada esfera representada acima no 

diagrama do sistema linear do modo de produção capitalista e as conseqüências geradas ao 

meio. A primeira etapa, referente ao meio natural, é visto, como já abordamos anteriormente, 

como repositório de matérias-primas. Nessa primeira fase acontece o processo de extração, ou 

melhor, de “exploração dos recursos naturais”. 

 Nas ultimas décadas foram consumidos quase a metade dos recursos naturais do 

planeta. Não há problemas em se consumir (extrair) os recursos naturais de nosso planeta, 

mas consumi-los mais do que se tem necessidade traz conseqüências impossíveis de serem 

reparadas em um futuro próximo. A etapa seguinte refere-se à esfera do processo de 

produção. Etapa em que as matérias-primas (recursos naturais) são transformadas em 

produtos e subprodutos. No processo de produção, é gasto uma grande quantidade de energia 

para misturar produtos químicos, em sua grande maioria tóxicos, aos recursos naturais. O 

problema está no fato de se desconhecer os impactos sinérgicos da maioria dos tóxicos na 

saúde dos seres humanos e no ambiente, pois não são feitos testes para avaliar à tais 

problemas. 

 Após o processo de produção, os produtos são encaminhados à etapa da distribuição 

que está relacionada à esfera do consumo. Nesta fase, o objetivo principal é manter os preços 

baixos dos produtos para que a população possa comprar constantemente, ou seja, externalizar 

os custos da produção. 

 A questão ambiental estabelece assim a necessidade de introduzir reformas 

democráticas no Estado, de incorporar normas ecológicas ao processo econômico e de criar 

novas técnicas para controlar os efeitos contaminantes e dissolver as externalidades 

socioambientais geradas pela lógica do capital (LEFF, 2001; LEFF, 2002) 
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 Contudo, nossa sociedade é consumista, visto que seus valores medidos e 

demonstrados pelo quanto “alimentamos” esse modo de produção. Consumimos tantas coisas 

que acabamos gerando uma grande quantidade de resíduos, muitas vezes desnecessários, que 

acabam sendo descartados para o lixo. 

 A esfera do descarte é a fase final desse sistema. É a etapa em que tudo aquilo que não 

necessitamos mais é jogado no lixo e substituído por outro produto. O que acontece com toda 

essa quantidade de lixo que foi gerada e descartada? Qual seu destino? Quais são os impactos 

gerados? Qual a solução para esse problema? 

 Nos países subdesenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento todo esse 

material (lixo) é depositado em terrenos a céu aberto (os lixões) ou são incinerados. No 

primeiro caso, os impactos gerados são: visuais, mau cheiro, contaminação do solo e do lençol 

freático, e poluição atmosférica. 

 A poluição do solo e do lençol freático se dá pelo resíduo gerado pelo acúmulo de 

lixo, o chorume. O chorume é um líquido altamente tóxico de cor escura e de odor forte. Em 

algumas cidades brasileiras os aterros sanitários estão equipados para o tratamento desse 

resíduo, mas a quantidade de lixo produzida ainda é muito grande, sendo impossível atender a 

tamanha demanda. A poluição atmosférica é provocada pela liberação do gás metano (CH4), 

fruto da decomposição da matéria orgânica que foi descartado no lixo, assim como contribui 

para o agravamento do efeito estufa. O CH4 é vinte vezes mais efetivo que o Dióxido de 

Carbono (CO2) na absorção de calor (BRAGA et al., 2002). No segundo caso, os problemas 

gerados pela incineração do lixo são a liberação de gases de efeito estufa e a poluição 

atmosférica por gases tóxicos. 

 A solução para tais problemas seria, primeiro diminuir a quantidade de resíduos 

sólidos produzidos pela sociedade e, segundo, introduzir o processo de reciclagem do lixo. No 

entanto, nem todo lixo gerado pode ser reciclado completamente devido a sua composição, 

apresentando componentes tóxicos, ou alguns produtos são feitos para não serem reciclados e 

sim descartados.  Apesar desse quadro crítico gerado pelo sistema, em crise, adotado pela 

sociedade moderna, existem pessoas trabalhando para reverter esse quadro, protegendo as 

reservas florestais, buscando formas alternativas de produção mais limpas nas indústrias, entre 

outros. 
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 Todo este trabalho é importante, mas a situação só realmente começar a mudar quando 

enxergarmos a interação que faz de nosso Planeta um sistema complexo, onde recursos e 

pessoas se relacionem com base em preceitos de sustentabilidade e equidade ambiental. 

Sustentabilidade significa que o meio ambiente deveria ser protegido de tal forma e 
em tal grau que as capacidades ambientais (a capacidade do meio ambiente de 
realizar suas várias funções) fossem mantidas através do tempo: no mínimo, em 
níveis suficientes para evitar catástrofes futuras, e, no máximo, em níveis que dêem 
às gerações futuras a oportunidade de apreciar uma medida igual de consumo 
ambiental (JACOBS Apud LENZI, 2005, p. 108). 

 Bernardes e Ferreira (2005), diante do processo de industrialização onde a acumulação 

de bens se realiza por meio da exploração intensa dos recursos, fruto do processo de produção 

capitalista, vêm mostrar que esse tipo de atitude perante à espécie e o seu meio se torna cada 

vez mais insustentável. Ainda segundo essas autoras, a compreensão das relações 

sociedade/natureza e da questão ambiental passa também pelo conhecimento do processo de 

produção do espaço pela técnica. Segundo Santos (2004) a técnica é a principal forma de 

relação entre o homem e o meio; compreende o conjunto de meios instrumentais e sociais, 

com os quais o homem realiza sua vida e produz o espaço.   

 Como forma de solucionar, ou mesmo, amenizar os impactos resultantes do modo pelo 

qual o homem vem alterando a natureza tem-se na pratica da Educação Ambiental (EA) o 

grande instrumento de transformação da sociedade visto que pode promover atitudes e 

condutas propícias à cultura da sustentabilidade. De acordo com a Lei Nº 9.795 de 27 de abril 

de 1999 que dispõe sobre a Educação Ambiental em seu Art. 1º, as atividades de EA são 

todos os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

 Assim, a EA é o meio de construir e divulgar conhecimentos e desenvolver talentos 

para introduzir as mudanças desejadas das condutas, valores e estilos de vida e para suscitar o 

apoio público às mudanças contínuas e fundamentais que são imprescindíveis para que a 

humanidade possa modificar sua trajetória. 

 A EA deve naturalmente abranger todos os segmentos da sociedade, analisando os 

problemas concretos da realidade sob a ótica da interdisciplinaridade promovendo a 
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participação ativa da comunidade no sentido de resolvê-los. Nesta perspectiva, é de grande 

importância introduzir a prática da educação ambiental quanto ao uso da água. 

Devido à falta de conscientização da população nas cidades, a maioria das pessoas 
não sabe de onde vem a água que consome. Para elas, as torneiras são como 
instrumentos mágicos que fazem “brotar” água das paredes. Isso cria a falsa 
percepção da fartura, de disponibilidade eterna, e com isso, vem o desperdício. A 
saúde da população depende, em grande parte, da qualidade da água que utiliza. A 
disponibilidade e qualidade dessa água dependem dos hábitos de consumo e das 
medidas de proteção dos seus mananciais. Analfabetismo ambiental, desperdício, 
desflorestamento e poluição são as maiores ameaças ao acesso à água potável 
(DIAS, 2006, p. 109). 

 As palavras do autor transcritas acima reflete o descaso, ou mesmo, a ignorância da 

população diante do uso racional da água. É o que entende Porto-Gongalves (2006), quando 

afirma que, apesar do grande destaque que a água vem merecendo nas ultimas décadas, sendo 

apontada como o estopim de muitas guerras, atuais e futuras, o tratamento que lhe é dado é 

tímido e reservado.  

 O conjunto de ações desenvolvidas pelas atividades humanas ao explorar os recursos 

hídricos para expandir o desenvolvimento econômico e o crescimento da população foi-se 

tornando complexo ao longo da história da humanidade (TUNDISI, 2005). 

1.2 Os Usos Múltiplos da Água 

  

 A água é um elemento estratégico para sobrevivência dos seres vivos e equilíbrio do 

meio ambiente. Sua importância econômica, social e ecológica, faz deste recurso fonte de 

interesse e disputas pela sua posse e conseqüente uso. Apesar de sua grande importância 

econômica e social, as sociedades cada vez mais degradam este recurso através das 

diversificadas formas de uso sem os cuidados devidos, afetando seu padrão qualidade para o 

consumo da própria sociedade.  

 A água é encontrada na natureza sob as formas líquida, sólida e gasosa. A passagem 

de um estado para o outro é feita através do ciclo hidrológico que é o movimento exercido 

pela água em nosso planeta, ou seja, a circulação da água pela superfície e pela atmosfera da 

Terra. A figura 02 abaixo mostra como esse fenômeno ocorre. 
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FIGURA 02 – CICLO HIDROLÓGICO 

Fonte: TEIXEIRA; TOLEDO; FAIRCHILD; TAIOLI, 2000. 

  

 Os componentes do ciclo hidrológico são: 

•••• Evaporação: a passagem da água em estado líquido para o gasoso; 

•••• Precipitação: adição de água à superfície terrestre. Pode ser feita sob a forma líquida e 

sólida; 

•••• Transpiração: é a adição de água a atmosfera pela vegetação; 

•••• Infiltração: absorção de água pelo solo; 

•••• Percolação: processo pelo qual a água entra no solo e nas rochas até o lençol freático 

(TUNDISI; TUNDISI, 2005, p. 17). 

•••• Drenagem: movimento em que há o deslocamento da água. Podendo ser feito de forma 

superficial e subterrâneo. 

 A água que atinge a superfície de uma bacia hidrográfica pode, então, ser drenada, ser 

reservada em lagos e represas e daí evaporar para a atmosfera ou infiltrar-se e percolar-se no 

solo (TUNDISI, 2005, p. 05). 

 Das três formas da água encontradas na superfície terrestre, a mais importante é a 

líquida. Estima-se que do total de água encontrada na terra, 97,5% é composta de água 

salgada e 2,5 %, de água doce. Observe a figura 03 abaixo. 
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FIGURA 03 – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS NA TERRA 

Fonte: SHIKLOMANOV, 1998 apud TUNDISI, 2005, p. 07.

  

 Do total de água doce encontrada, apenas 0,3% (que correspondem aos rios e lagos) 

estão dispostas de maneira acessível ao ser humano. O restante corresponde às calotas polares 

(maior porcentagem), as águas subterrâneas e outros reservatórios. A porcentagem de água 

disponível ao usufruto do homem e dos demais seres vivos é reduzida e, mesmo assim, não 

vem recebendo os devidos cuidados em função das grandes pressões exercidas pelos diversos 

tipos de usos múltiplos da água e devido às permanentes necessidades desse recurso para o 

consumo da população e o uso em atividades agrícolas, atividades turísticas e geração de 

energia. 

 De acordo com o art. 2º, inciso XXIX da Instruição Normativa MMA 04/2000, o uso 

de recursos hídricos consiste em “toda a atividade que altere as condições qualitativas e 

quantitativas, bem como o regime das águas superficiais ou subterrâneas, ou que interfiram 

em outros tipos de usos. 

 Os usos da água podem ser classificados em três tipos distintos, a saber, os usos 

consuntivos, os usos sem derivação e os usos recreativos. Os usos consuntivos são aqueles em 

que há o consumo da água e, conseqüentemente, seu retorno ao manancial é menor 

(CHRISTOFIDIS, 2002). 

 Em outras palavras diminuem tanto no sentido espacial como temporal as 

disponibilidades qualitativas e quantitativas dos corpos hídricos. Como exemplo, temos o uso 
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para abastecimento urbano e rural, em irrigação, piscicultura e indústria. Segundo Granziera 

(2006), tais formas consomem a água, em maior ou menor quantidade, de acordo com as 

tecnologias empregadas. 

 Os usos sem derivação são voltados para a navegação (Pluvial e lacustre), diluição, 

assimilação e transporte de efluentes, geração de energia, pesca e manutenção da vida 

selvagem. Os usos recreativos são voltados às atividades turísticas, lazer e esportes. 

As atividades agrícolas dependem muito das águas dos rios, lagos, reservatórios entre 

outras que, muitas vezes, são retiradas clandestinamente, prejudicando o abastecimento das 

comunidades. Além disso, muitas dessas atividades são realizadas nas margens dos corpos 

hídricos, onde a mata ciliar vem sendo retirada, prejudicando o fluxo hídrico, pois as margens 

ficam desprotegidas, aumentando consideravelmente a erosão pelas águas do escoamento 

superficial, pois, o solo desprotegido favorece a erosão e contribui para a diminuição da 

profundidade do rio devido ao assoreamento do leito fluvial, o que, por sua vez, aumenta a 

evaporação das águas. 

Segundo Botelho e Silva (2004), a água do escoamento superficial aumenta 

significativamente o volume de água nos rios durante os eventos chuvosos. Além disso, essa 

água também será a responsável por perdas de solo por erosão. Para Cunha (2001), a área de 

proteção dos rios e canais é importante elemento de preservação e estabilidade do regime 

hidrológico. Dessa forma, margens vegetadas são indícios de redução de largura do canal e 

menor atuação da erosão fluvial. 

O uso de irrigação é de suma importância para as atividades agrícolas em regiões onde 

o déficit hídrico é elevado, garantindo o cultivo contínuo em larga escala de vários tipos de 

culturas, assegurando a subsistência do produtor e a produção para o mercado interno e 

externo.  Contudo, o manejo inadequado da água na irrigação pode causar uma série de 

problemas como a salinização do solo (muito comum em regiões semi-áridas), podendo essas 

áreas sofrerem processos de desertificação. 

As atividades agrárias têm como função fornecer alimentos para a população e 

matérias-primas para alguns setores industriais. Para tal, a água é o elemento fundamental 

para o desenvolvimento e bom funcionamento das referidas atividades. 

A agricultura produz a maior parte dos alimentos consumidos pela humanidade. 
Simplesmente não há outra solução para o nosso futuro senão continuar a cultivar o 
planeta, e a usar plantas e animais como alimento. No entanto, a agricultura é 
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também o maior consumidor de água doce, sendo responsável por cerca de três 
quartos do consumo mundial. Se a população aumentar em 65% nos próximos 
cinqüenta anos, como é virtualmente certo, cerca de 70% dos habitantes deste 
planeta enfrentarão deficiências no suprimento de água, e 16% deles não terão água 
bastante para produzir sua alimentação básica (SELBORNE, 2001, p. 32).

Sem a quantidade de água disponível para uma maior produtividade da terra, a 

produção de alimentos necessária à subsistência da população será prejudicada, alastrando 

episódios de fome e miséria, principalmente em países que já apresentam índices elevados de 

tais calamidades. 

O uso da água para a pesca, ao contrário de outras formas de utilização, não gera, 

normalmente, impacto nos aspectos quantidade e qualidade das águas. Pode, eventualmente, 

causar dano à fauna, se for efetuada de forma predatória (GRANZIERA, 2006). 

 O destino da água utilizada com fins domésticos é outro caso a preocupar, pois os 

esgotos domésticos lançados in natura nos rios, além de poluírem e causarem mau cheiro 

contribuem para o aumento da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) devido à grande 

quantidade de matéria orgânica lançada. 

 A DBO de uma fonte de água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a 

matéria orgânica e, por decomposição microbiana aeróbia, transformá-la em uma forma 

inorgânica estável. Por isso, a presença de um teor elevado de matéria orgânica pode induzir à 

completa extinção de oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras 

formas de vida aquática. 

O lançamento de esgoto doméstico nos cursos d’água sem prévio tratamento e 
desconforme dos padrões legalmente estabelecidos é atividade poluidora, porque 
degrada a qualidade do bem objeto da tutela legal, lança matéria em desacordo com 
os padrões ambientais estabelecidos, deteriora a qualidade de recursos ambientais e 
prejudica o bem-estar da população. (MARTINS JÚNIOR apud GRANZIERA, 
2006, p. 127) 

 As atividades industriais utilizam os recursos hídricos de várias formas, em seus 

processos produtivos (GRANZIERA, 2006). As indústrias são as maiores poluidoras das 

águas fluviais de uma área urbana devido à grande quantidade de resíduos tóxicos lançados. 

 Andrade (1979) lembra que as indústrias são implantadas sem a menor preocupação com o 

ambiente, seja com a forma de vida existente nele ou com a destruição de sistemas de culturas 
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existentes ou mesmo pela não preocupação com os resíduos lançados com as águas servidas 

dessas indústrias. Os resíduos que essas indústrias lançam no rio são os mais poluentes devido 

à presença de substâncias tóxicas como os metais (chumbo, mercúrio, cádmio, zinco, arsênio, 

selênio, cromo etc). 

 A construção de represas para geração de energia hidráulica causa impactos tanto 

positivos, quanto negativos. Abaixo, o quadro 02, apresenta os impactos gerados pela 

implantação de uma represa em alguma região. 

 Os benefícios causados para os seres humanos, relacionados ao uso dos ecossistemas 

aquáticos, são múltiplos e vários e, além de terem repercussão econômica, têm valores 

estéticos e culturais (TUNDISI, 2005, p. 34). É importante lembrar que a deterioração dos 

mananciais e do suprimento de água é fruto do uso irregular desses recursos e que esses 

impactos têm um custo econômico elevado para a sua recuperação. 

QUADRO 02 – IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA IMPLANTAÇÃO DE REPRESAS 

IMPACTOS AMBIENTAIS 
POSITIVOS NEGATIVOS 

▼ Produção de energia; 
▼ Criação de purificadores de água com baixa 

energia; 
▼ Retenção de água no local; 
▼ Fonte de água potável e para sistemas de 

abastecimento; 
▼ Representativa biodiversidade biológica; 
▼ Maior prosperidade para setores das 

populações locais; 
▼ Criação de oportunidade de recreação e 

turismo; 
▼ Proteção contra cheias das áreas a jusante; 
▼ Aumento das possibilidades de pesca; 
▼ Armazenamento de água para períodos de 

seca; 
▼ Navegação 
▼ Aumento do potencial para irrigação; 
▼ Aumento da produção de peixes por 

aquacultura; 
▼ Promoção de novas alternativas econômicas 

regionais. 

▼ Deslocamento de populações; 
▼ Deterioração das condições da população 

original; 
▼ Emigração da população; 
▼ Problemas de saúde pela propagação de 

doenças hidricamente transmissíveis; 
▼ Perda de espécies nativas de peixes de rio; 
▼ Perda de várzeas e ecótonos terra/água; 
▼ Perda de biodiverssidade; 
▼ Perda de terras férteis e de madeira; 
▼ Perda de terras agrícolas; 
▼ Excessiva imigração humana para a região do 

reservatório; 
▼ Degradação da qualidade hídrica local; 
▼ Redução das vazões a jusante; 
▼ Necessidade de compensação pela perda de 

terras agrícolas; 
▼ Redução da temperatura e do material em 

suspensão nas vazões liberadas. 

Fonte: TUNDISI, 2005. 

 Em parte, foi por causa da absoluta importância da água potável que a alteração na sua 

ocorrência, no tempo e no espaço, provocou as primeiras tentativas do homem para modificar 
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o ambiente natural (DREW, 2002, p. 87). Apesar do alarmante quadro de poluição e de várias 

leis que proíbem o uso indevido das águas, a cada dia este bem tão importante para a vida do 

ser humano no Planeta está ficando mais poluído e impróprio para o uso da sociedade. Tal 

fato contribui para disputas cada vez mais acirradas pelo seu controle. 

 Tundisi (2005) afirma que quando determinada área é utilizada para uso humano, 

alterações significativas afetam o ciclo hidrológico. Dentre as modificações geradas, destaca-

se a impermeabilização do terreno, pela construção das edificações e pavimentação das vias 

de circulação assim como a remoção da vegetação que é de fundamental importância na 

recarga dos aqüíferos. 

A degradação da qualidade da água e sua escassez estão atualmente entre os principais 

focos de atenção das políticas ambientais (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). Ainda segundo 

Magalhães Júnior (2007), os indicadores ambientais de qualidade da água estão relacionados à 

densidade populacional, ao índice de cobertura vegetal (relacionado ao tipo de uso do solo), 

aos serviços de abastecimento d’água e tratamento de esgotos (enfocando o desempenho do 

tratamento em termos de conformidade de qualidade dos efluentes após o tratamento) e ao 

índice de ocorrência de conflitos de usos da água. 

 O modelo de desenvolvimento proposto e implementado nos últimos anos, modelo 

este em crise, tem ampliado, de forma expressiva, os tipos de conflitos. Tais conflitos giram 

em torno dos recursos naturais (THEODORO, 2005). Mas, o que são os conflitos ambientais? 

Que relações existem entre os conflitos ambientais e o uso da água? Como solucioná-los? 

 Segundo Vianna (1997), os conflitos ambientais são vistos como relações de tensão 

entre interesses coletivos e interesses privados em função do uso ou apropriação de espaços e 

recursos coletivos por agentes (diversos), pondo em jogo interesses que disputam o controle 

dos recursos naturais e o uso do ambiente comum. 

 Segundo Theodoro (2005), os conflitos ambientais modernos são inerentes às 

sociedades modernas, mas os conflitos não são fatos recentes na história da humanidade. 

Estiveram sempre presentes desde o surgimento do homem, como na luta contra as 

adversidades climáticas e contra animais. Estão presentes nas religiões, nas artes, na ciência 

etc. 

 Os conflitos ambientais estão relacionados, ou interligando interesses privados e 

interesses coletivos ou públicos, tendo como objeto a utilização de um recurso natural como 

bem econômico. Os conflitos socioambientais emergem de princípios éticos, direitos culturais 
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e lutas pela apropriação da natureza que vão além da internalização dos custos ecológicos 

para assegurar um crescimento sustentado (LEFF, 2001). 

 Dentre todos os elementos objeto de conflito, a água é o mais importante. Fato que a 

torna uma das principais fontes de disputa pelo seu controle no mundo, devido a sua 

importância, tanto para a manutenção da vida no planeta, assim como para o equilíbrio natural 

dos fenômenos físicos existente na Terra. Os conflitos gerados em decorrência de seu uso 

podem ocorrer entre as diversas nações ou mesmo dentro de um mesmo país, região, cidades e 

bairros, trazendo danos que, por sua vez, causarão deficiência de saneamento básico, 

problemas de saúde, comprometimento de produção, enfim, mais pobreza.  

 O problema relacionado à água como um fator conflitante está no fato da humanidade 

tratá-la como um recurso abundante. Tal fato é comprovado pela própria história da sociedade 

que durante a revolução industrial tratava a natureza como uma fonte inesgotável fornecedora 

de recursos à humanidade. Fato também admitido pelo modo produção capitalista que 

visualiza a natureza como um recurso econômico e não como um elemento natural, frágil e 

finito. Apesar de água ser um recurso renovável, ela é escassa. 

 A solução do problema de esgotamento dos recursos naturais, e, conseqüentemente, 

dos conflitos gerados por esta característica, envolve a redefinição da idéia de 

desenvolvimento. Ou seja, implica em buscar um novo modelo de desenvolvimento que 

priorize a otimização dos usos múltiplos de tais recursos.  

 As situações de conflito ambiental pelo acesso à água não são recentes em nosso País; 

ao contrário, vêm-se agravando ao longo do tempo em diversas regiões brasileiras. Na medida 

em que aumentam as áreas irrigadas e as concentrações urbanas e intensifica-se o uso 

industrial do solo, entram em conflito diferentes formas de utilização dos recursos hídricos, 

principalmente em regiões onde a escassez de água é grande, a exemplo do semi-árido 

nordestino, com a média anual de chuvas inferior a 700 mm e mal distribuídas. 

Para uma maior compreensão, vamos diferenciar a ocorrência de usos competitivos 

dos recursos hídricos e de conflitos entre usuários de água. A existência de competição pelo 

uso de um determinado recurso hídrico com um outro uso não implica, necessariamente, 

conflito entre usuários. Ocorrem situações em que uma forma de uso compromete outra sem 

que haja disputa explícita entre os atores envolvidos (FUNDAÇÃO COPPETC, 2002). Nessas 

situações, há um conflito potencial, mas não de fato. 
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 Conflitos potenciais existem em grande número nas bacias hidrográficas em 

decorrência do uso desordenado dos recursos hídricos; muitos deles, porém, não irão evoluir 

para situações de conflito real e suas conseqüências dependerão de uma série de fatores, 

dentre os quais se situam os diferentes níveis de solução e voz dos atores em situações de 

disputa pelo uso dos bens coletivos. Nas situações de conflitos reais, há a disputa entre os 

atores envolvidos no uso do elemento conflitante (FUNDAÇÃO COPPETEC, 2002). 

 Como forma de encontrar o melhor caminho à minimização, ou mesmo a solução de 

tais conflitos, a mediação é um meio autocompositivo (não vincula as partes) de solução mais 

branda (THEODORO, 2005). Neste caso, o mediador não deve tomar partido de nenhuma das 

partes envolvidas no conflito, e sim, buscar o melhor caminho para a solução dos interesses 

conflitantes sem que haja vencedores e perdedores. 

Para o estudo central da gênese e desenvolvimento dos conflitos, segundo Theodoro 

(2005), existem quatros elementos fundamentais para a análise dos mesmos, sendo eles: os 

atores, a natureza, os objetos e as dinâmicas. 

 Os atores são diversos. Podem ser indivíduos, grupos, Estado, instituições, 

Organizações não Governamentais (ONGs) etc. identificar e avaliar os atores conflitantes são 

elementos fundamentais para o estudo dos conflitos ambientais, pois facilita a identificação 

dos interesses em jogo; a natureza pode estar no âmbito político, econômico ambiental etc.; os 

objetos que são sempre escassos ou vistos como tal podem ter natureza material ou simbólica, 

profana ou sagrada, pública ou privada (THEODORO, 2005). 

 Os elementos naturais como a água, o petróleo e alguns minerais, são os objetos 

conflitantes mais relevantes devido ao seu valor econômicos (petróleo e minerais) e sua 

importância na manutenção da vida no planeta; por fim, a dinâmica que estar relacionada com 

a forma, evolução e a história de cada conflito. 

 Buscando a resolução dos problemas de escassez como também do uso adequado, 

harmonizando e compatibilizando a demanda e a oferta de água em uma unidade territorial, o 

processo de gestão permite o gerenciamento e a solução dessas questões. 
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1.3 A Gestão e Sustentabilidade da Água 

 A expressão Gestão da Água pode ser compreendida como a atividade analítica e 

criativa voltada à formulação de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos 

orientadores e normativos, à estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisão que 

têm por objetivo final promover o inventário, uso, controle e proteção da água (LANNA, 

1997). 

 Em outras palavras, a gestão da água pode ser entendida como uma ação conjunta dos 

diferentes atores evolvidos nesse processo, com a finalidade de enquadrar, da melhor maneira 

possível, o uso, controle e proteção de um recurso natural. Mas a gestão da água não é apenas 

um conjunto de medidas burocráticas/institucionais. Ela traz em seu bojo uma necessária 

mudança de mentalidade, de comportamentos e atitudes, muitas vezes historicamente 

cristalizadas na sociedade, decorrente de concepções e práticas conservacionistas. 

 A humanidade, por muito tempo, considerou a água como um recurso inesgotável, 

utilizando-a de maneira predatória e insustentável. Fato, também, acelerado em meados do 

século XX em decorrência do crescimento acelerado da população, do desenvolvimento 

agrícola, industrial etc. 

 Esses acontecimentos revelam, na verdade, uma crise de gestão dos recursos naturais, 

como a água, causada pela utilização de métodos inadequados, decorrentes de uma ausência 

de consciência clara sobre a magnitude do problema. Com isso, a gestão da água carrega 

consigo procedimentos claros no sentido de solucionar problemas com relação ao uso e 

controle dos recursos hídricos. 

 De acordo com Silva (2003) existe ainda o termo gestão integrada, que nada mais é do 

que o processo que promove a gestão e o aproveitamento coordenado da água, da terra e dos 

demais recursos, com o fim de maximizar o bem-estar social e econômico de maneira 

eqüitativa sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais. Ainda citando Silva: 

A expressão “integrada” relacionaria algumas formas de integração, tais como: 
integração de diversos interesses de vários usos e usuários de água e a sociedade 
em conjunto (tendo como maior objetivo reduzir os conflitos entre os que 
dependem da água); integração dos diferentes componentes da água ou das 
diferentes fases do ciclo hidrológico (água superficial x água subterrânea, por 
exemplo), e integração da gestão da água no desenvolvimento econômico, social e 
ambiental, além de outras formas de integração (SILVA, 2003, p. 66). 
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 A gestão integrada da água visa às várias dimensões (biológica, cultural, política e 

econômica) que a água abarca, tornando-a um eixo crucial das relações sociais, 

potencializando os conflitos que giram em seu entorno. Assim, por meio do processo de 

gestão da água, tanto os problemas quanto aos conflitos de interesses e de valores 

socioambientais relacionados à água possam ser minimizados, ou mesmo resolvidos. 

De forma mais geral, ela (a gestão) pode ser entendida como um processo de 
mediação de interesses e conflitos entre atores sociais (comunidade, instituições e 
poder público), que agem sobre os meios físico-natural e construído, definindo e 
redefinindo continuamente o modo como os diferentes atores alteram a qualidade 
do meio ambiente e, também, como distribuem os custos e benefícios decorrentes 
das suas ações (THEODORO, 2005, p. 48). 

  

 Por sua vez, os conflitos de interesses em relação ao uso da água evidenciam a 

necessidade de articulação interinstitucional para a adoção de uma política de gestão integrada 

da água. 

 A lei Nº 9.433/97, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, afirma 

que a gestão da água tem o papel de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade deste recurso, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, 

utilizando de forma racional e integrada, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável, prevenindo e defendendo contra eventos hidrológicos críticos 

de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Portanto, a gestão da água tem a finalidade de traçar linhas de ações contendo 
planejamentos - objetivos que futuramente deverão ser colocados em prática - 
voltados à solução de problemas relacionados ao uso dos recursos hídricos, 
considerando questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, ao mesmo 
tempo maximizando o aproveitamento de tal recurso e solucionando os conflitos de 
interesse de uso da água. Tais ações, para alcance dessas metas, devem ter na 
atividade de regulamentação um apoio de fundamental importância dando respaldo 
legal aos futuros planos de ação, resultantes do planejamento, tornando-os assim 
legítimos e equilibrados (SILVA, 2003, p. 68). 

 Com isso, a emergência de uma mudança no comportamento da sociedade diante da 

apropriação e conseqüente uso dos recursos oferecidos pela Geosfera proporcionará que 
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nossas gerações futuras também desfrutem do que o nosso Planeta tem a oferecer, sem que 

haja danos e, assim, a sociedade e o meio natural possam se relacionar de forma sustentada. 

 A noção de desenvolvimento sustentável tem sua origem mais remota no debate 

internacional sobre o conceito de desenvolvimento. Trata-se, na verdade, da história da 

reavaliação da noção do desenvolvimento ligado à idéia de crescimento (BELLEN, 2008). Tal 

fato indica tratar-se na verdade, de uma crise ocasionada por um sistema globalizado diante de 

um crescimento desenfreado, onde a racionalidade econômica1 está acima da racionalidade 

ambiental2. Nas palavras de Leff (2002): 

O princípio de sustentabilidade surge no contexto da globalização como a marca de 
um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade. A crise 
ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que 
impulsionam e legitimam o crescimento econômico, negando a natureza. A 
sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a 
reconstrução da origem econômica, como uma condição para a sobrevivência 
humana e um suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando 
as próprias bases da produção (LEFF, 2002, p. 15). 

  

 A sustentabilidade hídrica, assim como de qualquer outro recurso natural, só será 

alcançada através do equilíbrio de três fatores fundamentais: o fator econômico, o fator social, 

e o fator ecológico. É o que Foladori (2005) denomina de tridimensionalidade da 

sustentabilidade. Em suas palavras, Foladori3 (2005), afirma que: 

O desenvolvimento sustentável incorpora a natureza externa (sustentabilidade 
ecológica), a sustentabilidade social, e também uma sustentabilidade econômica. 
Sem embargo, alguns autores, instituições e práticas de Políticas Ambientais 
continuam privilegiando ou considerando exclusivamente a sustentabilidade 
ambiental. Apesar de existir dezenas, ou talvez centenas de definições sobre 
desenvolvimento sustentável, uma vez que essas definições são analisadas e 
explicadas, na maioria dos casos os aspectos sociais e econômicos da 
sustentabilidade sempre complementam os da sustentabilidade ecológica 
(FOLADORI, 2005, p. 66) 

                                                
1 Fundou-se no pressuposto de agentes econômicos que, conduzidos por uma “mão invisível”, traduzem suas 
condutas egoístas num bem comum; e a ética do trabalho, a frugalidade e a poupança estiveram associadas a 
reinversão de lucros e excedentes para acelerar a acumulação do capital (LEFF, 2002, p. 83). 
2 Se funda numa nova ética que se manifesta em comportamento humano em harmonia com a natureza; em 
princípios de uma vida democrática e em valores culturais que dão sentido à existência humana (LEFF, 2002, p. 
85). 
3 El desarrollo sustentable incorpora a la naturaleza externa (sustentabilidad ecológica), la sustentabilidad social, 
y también una sustentabilidad económica. Sin embargo, algunos autores, instituciones y prácticas de política 
ambiental continúan privilegiando o considerando exclusivamente a la sustentabilidad ambiental. A pesar de 
existir decenas, o tal vez cientos de definiciones sobre desarrollo sustentable, una vez que esas definiciones  son 
analizadas y explicadas, en la mayoría de los casos los aspectos sociales y económicos de la sustentabilidad 
siempre complementan los de la sustentabilidad ecológica. 
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 A figura 04 mostra que a tridimensionalidade da sustentabilidade, é um eixo 

fundamental de equilíbrio entre os fatores sócio-econômicos e ecológicos. Essas três 

dimensões devem ser equilibradas da maneira mais equivalente possível para que se forme 

uma base sólida para o desenvolvimento. 

FIGURA 04: TRIDIMENSIONALIDADE DA SUSTENTABILIDADE 

     Fonte: Adaptado do World Resources Institute, 2002 apud Foladori, 2005, p. 66. 

  

 A sustentabilidade na perspectiva ecológica significa ampliar a capacidade do Planeta 

pela utilização do potencial encontrado nos diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que 

se mantém a sua deterioração em nível mínimo. Para isso, reduzir a utilização de 

combustíveis fósseis, diminuir a emissão de substâncias poluentes, adotar políticas de 
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conservação de energia e de recursos, substituir recursos não-renováveis por renováveis e 

aumentar a eficiência em relação aos recursos utilizados (SACHS, 1997). 

 Para Sachs (1997), a sustentabilidade na perspectiva social, refere-se a um processo de 

desenvolvimento que leve a um crescimento estável com distribuição equitativa de renda, 

gerando, com isso, a diminuição das atuais diferenças entre os diversos níveis na sociedade e 

a melhoria das condições de vida das populações. Segundo Bellen (2006, p. 34), a 

sustentabilidade na perspectiva econômica abrange alocação4 e distribuição5 eficientes dos 

recursos naturais dentro de uma escala6 apropriada. 

 Como a água pode ser utilizada dentro de cada esfera da sustentabilidade ilustrada na 

figura 04 acima, como um recurso ecológico, social e econômico de modo a assegurar a 

sustentabilidade dos usos múltiplos? O uso sustentável da água relaciona-se com a 

possibilidade de que o processo de desenvolvimento ocorra com preservação da capacidade 

produtiva dos recursos naturais e como fator de minimização dos impactos e conflitos 

socioambientais envolvendo o acesso, o uso e a gestão desse recurso. 

 Na esfera ecológica, a água é o elemento com maior destaque para o equilíbrio da 

biodiversidade no Planeta. A interferência antrópica na capacidade de carga do ambiente em 

renovar a água, em decorrência do seu novo modo de vida (acúmulo constante e ininterrupto 

de recursos naturais), levanta dúvidas quanto à disponibilidade da água para a população 

futura. 

  Nessa esfera, destacamos o importante papel do ciclo hidrológico (representado na 

figura 02) para a renovação da água e desenvolvimento da vida na Terra. Segundo Shiva 

(2006), o ciclo hidrológico é o processo pelo qual a água é recebida pelo ecossistema sob a 

forma de chuva ou neve e a umidade que cai sob essas formas recarrega os rios, aqüíferos e os 

lençóis freáticos. 

 A dotação de água de um ecossistema particular depende do clima, da fisiografia, da 

vegetação e da geologia da região. Em cada um desses níveis, os seres humanos do período 

moderno “abusaram” da Terra e destruíram sua capacidade de receber, absorver e armazenar. 

                                                
4 É aquela que disponibiliza recursos em função das preferências individuais, onde elas são avaliadas pela 
habilidade de pagar utilizando o instrumento do preço (BELLEN, 2006, p. 34) 
5 Está relacionada a divisão dos recursos entre as pessoas (BELLEN, 2006, p. 34) 
6 Refere-se ao volume físico do fluxo de matéria e energia, de baixa entropia, retirada do ambiente em forma de 
matéria bruta e devolvida a ele como resíduos de alta entropia. A questão referente a escala ainda não é 
formalmente reconhecida e não conta com instrumentos políticos de execução (DALY apud BELLEN, 2006, p. 
34). 
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 Ainda segundo Shiva (2006), o desmatamento e a mineração destruíram a capacidade 

das bacias dos rios em reter água; a agricultura monocultora e a silvicultura secaram os 

ecossistemas; o uso crescente de combustíveis fósseis levou à poluição atmosférica e a 

mudanças climáticas responsáveis por cheias, ciclones e secas recorrentes. 

 É de grande importância que o homem mantenha, nessa esfera, não apenas a 

integridade da água, mas que procure preservar o ambiente como um todo. O ambiente 

funciona como um sistema, onde cada recurso natural funciona como um elemento em 

constante interação com os demais. Mesmo que água seja o elemento de maior importância, 

sua integração com os outros é imprescindível para a manutenção de seu ciclo na Terra. 

 Na esfera social, a água é a matriz da cultura, a base da vida. Tem papel central no 

bem-estar material e cultural das sociedades por todo o mundo (SHIVA, 2006). Todas as 

sociedades têm o direito de acesso à água com qualidade para seu uso nos diversos setores de 

suas atividades econômicas e manutenção do bem-estar e de sua saúde. 

 A disponibilidade da água na natureza só será possível se seus mananciais ou 

reservatórios forem preservados. Não no sentido da preservação como sinônimo de intocável, 

mas como forma de que os mananciais tenham a capacidade de auto-regeneração. Cabe, 

então, à sociedade estabelecer regras e limites para usufruto dos recursos hídricos. Segundo 

Shiva, 

Ao criar regras e limites para o uso da água, garante-se sustentabilidade e eqüidade. 
Com o advento da globalização, entretanto, o controle comunitário da água está 
sendo corroído e a exploração privada está tomando o controle e promovendo 
tecnologias que violam o ciclo da água levando à escassez (SHIVA, 2006, p. 28) 

 A água é um bem comum, é uma riqueza pública, pois é a base ecológica da vida. 

Então, sua sustentabilidade e alocação eqüitativa dependem da cooperação entre todos os 

membros da sociedade. 

 Dentro da esfera econômica, busca-se manter a eficiência do uso da água adotando-se 

o princípio da cobrança pelo seu uso, tornando, desse modo, a água como um recurso ou bem 

econômico. Esta medida está baseada no princípio do usuário-poluidor-pagador, que implica 

na cobrança de dois preços: o da captação e o despejo de efluentes (MAGALHÃES JÚNIOR, 

2007). 
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 Essa prática visa à diminuição tanto no consumo da água pela população como no 

lançamento de poluentes nos corpos hídricos. No entanto, o preço que se paga pelo uso da 

água, ainda é muito baixo, o que favorece o uso irracional do citado recurso. 

 A cobrança pelo uso da água é um fato muito recente. Começou a ser aplicada na 

Alemanha na bacia do rio Ruhr (1930) e, já no final da década de 1960, foi disseminada na 

Holanda e na França (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). Com essa iniciativa, como já foi 

mencionado, buscava-se ter uma maior eficiência no tratamento que a sociedade teria para um 

uso adequado desse bem, garantindo, dessa forma, sua integridade com a diminuição de 

impactos ambientais (internalização das externalidades). 

 Ainda de acordo as afirmações de Magalhães Júnior (2007), caberia às autoridades 

nacionais se esforçarem para promover a proteção do meio ambiente, com base em que 

caberia ao poluidor toda a responsabilidade em assumir o custo pela poluição. Essa iniciativa 

vem sendo adotadas após a Conferência Internacional sobre a Água e Meio Ambiente em 

Dublin (1992). 

 Como a água possui valor econômico (já que nós pagamos pelo direito de uso), 

existem diferentes instrumentos que contribuem para uma maior eficiência e racionalidade na 

busca da gestão de uso da água. Com base em Bursztyn, Benakouche & Bursztyn, e Kettelhut 

et al. apud Magalhães Júnior (2007, p. 81), esses instrumentos são: 

• Tarifas e taxas ambientais: são as tarifas referentes às emissões (resíduos liberados, 

tanto em quantidade como em qualidade), que incidem sobre serviços prestados 

(coleta e tratamento da rede de água e esgoto), sobre produtos (taxas verdes ou 

ecotaxas) e taxas administrativas (licenciamento ambiental); 

• Subsídios: são referentes a transferências financeiras processadas quando a 

coletividade estima que a produção de certo bem ou serviço merece ser privilegiado ou 

protegido; 

• Mercado de direitos de uso da água: voltado, principalmente, para aqueles países que 

sofrem com a escassez d’água. Este instrumento dá o direito dos usuários com usos 

mais eficientes da água (quantitativo e qualitativo) poderem vender direitos de 

captação ou de poluição (diluição) a usuários menos eficientes. 

 Os instrumentos econômicos são de grande importância para a preservação da água. 

No entanto, ainda são bastante criticados quanto a sua implantação. Por exemplo, pelo 

princípio do usuário-poluidor-pagador, o Estado fica responsável apenas por cobrar taxas 
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referentes a utilização (captação e despejo), mas não se preocupa em recuperar os recursos 

degradados pelo uso indevido. 

 Um grande problema de aplicação desses instrumentos na gestão da água, é que eles 

estão associados à valorização da água, pela subjetividade envolve as vivências e a percepção 

ambiental de pessoas, sendo influenciados por motivações éticas e morais (MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2007). 

 Com o fim de manter e propor a gestão sustentável da água, Shiva (2006) apresenta 

nove princípios que, se forem seguidos pelas sociedades, proporcionarão uma maior 

disponibilidade e integridade deste recurso. São eles: 

1. A água é um presente da natureza: a água está disposta na natureza de forma livre, por 

isso devemos utilizá-la apenas de acordo com a nossa necessidade; 

2. A Água é essencial à vida: todos os seres vivos dependem da água para sua 

sobrevivência, então todos têm o direito de uma parcela de água no Planeta; 

3. A vida está interconectada pela água: a água conecta todos os seres e todas as partes 

do Planeta por meio do ciclo da água. Todos temos o dever de assegurar que nossas 

ações não causem dano a outras espécies e a outras pessoas (SHIVA, 2006, p. 52); 

4. A água não pode ser tratada como mercadoria: como a água é um presente da 

natureza, não devemos obter lucros através dela, pois isso privaria muitos do direito a 

seu acesso e utilização; 

5. A água é um recurso limitado e pode acabar: o mau uso da água  levaria a sua 

escassez que, por sua vez, geraria diversos outros problemas, tanto ambientais como 

sociais. Exemplificando tais problemas, teríamos o desaparecimento de várias espécies 

e a geração de mais conflitos de posse e uso desse recurso; 

6. A água tem de ser conservada: os seres humanos têm o dever de conservar a água 

dentro dos padrões ecológicos; 

7. A água é um bem comum: não pode ser apropriada, pois não é uma invenção 

antrópica. É direito de todos; 

8. Ninguém tem o direito de destruir: ninguém tem o direito de utilizar os sistemas da 

água de forma excessiva, abusar deles, desperdiçá-los ou poluí-los. (SHIVA, 2006, p. 

52); 
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9. A água não pode ser substituída: é o elemento mais importante para a sobrevivência 

dos seres vivos e não pode ser fabricada (produzida) pelo homem. 

 Segundo Magalhães Júnior (2007), a avaliação dos benefícios resultantes da utilização 

da água deve ter em conta os vários componentes da qualidade de vida, incluindo a qualidade 

do ambiente. Essas são, portanto, as dimensões do desafio ambiental: a luta diária da 

população desejosa de alcançar seus objetivos modestos, porém, freqüentemente inatingíveis, 

dentro de um ambiente que está sendo dividido, expropriado e degradado de maneira cada vez 

mais sutil (BAYLISS-SMITH & OWENS, 1996). 

 Daí, a importância do processo de Gestão, que é um instrumento muito poderoso em 

busca da sustentabilidade dos recursos hídricos, pois tem o objetivo de propor orientações, 

diretrizes e ações de curto, médio e longo prazo e apontar regras para os usuários a fim de 

estabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de água (SANTOS apud SILVA, 2003, p. 69). 
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CAPÍTULO 2 

O SEMI-ÁRIDO NORDESTINO E A REGIÃO DE 

XINGÓ
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2 O SEMI-ÁRIDO NORDESTINO E A REGIÃO DE XINGÓ 

2.1 O Semi-Árido Nordestino. 

 As regiões semi-áridas são áreas em que as médias pluviométricas anuais ficam em 

entre de 250mm e 800mm, a drenagem é, em sua maior parte, intermitente (seca no período 

seco) e a vegetação é do tipo caducifólia, ou seja, perde as folhas nos períodos de estiagem. 

Como exemplo de biomas típicos de regiões semi-áridas, podemos citar as estepes, como as 

do Cazaquistão, os outbacks australianos e a caatinga, típica do Nordeste brasileiro (CIRILO; 

FERREIRA; CAMPELLO NETTO, 2007, p. 20). 

 Localizada entre 1°00’ e 18°30’ de latitude sul e 34°30’ e 40°20’ de longitude oeste de 

Greenwich, a região Nordeste, como o próprio nome indica, localiza-se na porção norte-

oriental do Brasil, abrange nove estados (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e apresenta uma extensa área de domínio do 

clima semi-árido. Esta zona climática se estende por uma área que abrange a maior parte de 

todos os estados da região Nordeste (86,48%) e a porção setentrional do Estado de Minas 

Gerais (13, 52%), ocupando uma área total de 974.752km² (CIRILO; CAMPELLO NETTO, 

MONTENEGRO; ASFORA, 2007, p. 33). A figura 05 apresenta a delimitação da região 

semi-árida nordestina. 

 Segundo a classificação climática de Köppen, o clima dessa região é o BSh, ou seja, 

uma clima tropical semi-árido. Quanto à variação sazonal das chuvas, de modo geral, estão 

concentradas no verão e se caracterizam por serem concentradas, irregulares e apresentarem 

médias anuais que não ultrapassam os 700mm. O principal sistema de produção de chuvas na 

região é a Convergência Intertropical (CIT) que é formada pela confluência dos ventos alísios 

de nordeste e de sudeste, resultando em movimentos ascendentes de ar com alto teor de vapor 

d’água (CIRILO; CAMPELLO NETTO; MONTENEGRO; ASFORA, 2007, p. 44). A ZCIT 

é uma zona de baixa pressão atmosférica que se desloca, no solstício de verão para o 

hemisfério sul, penetrando a porção setentrional do Brasil e atingindo a porção semi-árida 

nordestina onde ocasiona as chuvas. 

 Em função da dinâmica climática atuante na região, o semi-árido nordestino apresenta 

um tipo de vegetação adaptada às condições do clima, a vegetação de caatinga ou o bioma 
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caatinga. Trata-se de um tipo de vegetação que perde as folhas no período de estiagem, 

podendo ser classificada como caatinga hipoxerófila e caatinga hiperxerófila, dependendo do 

índice de aridez que influencia nas variações de seu porte. 

FIGURA 05: A REGIÃO SEMI-ÁRIDA NORDESTINA 

Fonte: SDS/MI, 2005 apud CIRILO; CAMPELLO NETTO; MONTENGRO; ASFORA, 2007, p. 36. 
  

 Quanto ao relevo da região, de modo geral, ocorrem extensos pediplanos, e planaltos 

cristalinos e sedimentares. Segundo Passos e Bigarella (2001, p. 134), os pediplanos 
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constituem remanescentes dispersos e preservados em rochas que impõem maior resistência à 

erosão. 

Os grandes pediplanos sertanejos modelados no cristalino ocupam, porém as 
maiores áreas regionais, interrompidas pelas chapadas calcárias e pelas serras 
cristalinas. Eles inclinam para o norte nos Estados do Piauí, do Ceará, do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, onde são drenados para o Parnaíba, para o Jaguaribe, 
para o Apodi-Mossoró, para o Piranhas-Acu, assim como para outros rios da 
vertente atlântica setentrional. Em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, o 
pediplano é erodido em função do nível do São Francisco; apresenta, porém, em 
toda a sua extensão, certa uniformidade. É cortado por vales de rios intermitentes, 
que correm apenas alguns dias por ano, após a queda dos grandes aguaceiros de 
verão e que têm, em geral, leitos muito largos e pouco profundos, separados por 
suaves interflúvios (ANDRADE, 2005, p. 52). 

 O Nordeste é uma região pobre em descarga dos rios, face às condições climáticas 

dominantes que provocam a existência de rios temporários e de rios com regime muito 

irregular, apesar de permanentes (CIRILO; CAMPELLO NETTO; MONTENEGRO; 

ASFORA, 2007, p. 52). Contudo, essa deficiente rede hidrográfica foi definidora da 

morfologia agrária bem como orientadora da localização dos núcleos populacionais, vilas e 

cidades sertanejas. 

 A reduzida extensão das áreas úmidas na região semi-árida transforma, assim, o 

binômio terra-água em elemento fortemente condicionador das relações sociais e, 

conseqüentemente, em fonte de conflito entre os diferentes atores direta e indiretamente 

envolvidos na apropriação (sempre desigual) dos recursos ambientais. 

 Dada a estreita vinculação entre o acesso à água e o acesso à terra, a apropriação desta 

torna-se não somente condição de acesso à água, mas também determina as possibilidades de 

utilização dos demais meios de produção – insumos e instrumentos de trabalho – e da força de 

trabalho da família ou de outra procedência (ANDRADE, 2005; SILVA, 2004). 

 Devido a sua extensão, volume e importância para a região (como geração de energia e 

irrigação), destaca-se o rio São Francisco. É um rio que tem a nascente na Serra da Canastra 

no Estado de Minas Gerais, corre inicialmente na direção sul-norte do país, mudando seu 

trajeto para leste, no Estado da Bahia, cortando o semi-árido no sentido oeste-leste até a foz 

entre os estados de Alagoas e Sergipe. 
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A bacia do São Francisco atravessa os estados de Minas Gerais e Bahia. No início 
do Terciário, o curso do São Francisco percorreu a depressão talhada entre o 
Espinhaço e os chapadões do Urucuia. Sua posição atual, desviada para leste, a 
partir do cotovelo de Joazeiro-Petrolina, deve-se às deformações do macro domo 
cristalino da Borborema. Quanto às precipitações, apenas as nascentes apresentam 
isoietas médias anuais (1931 – 1988) entre 1.000 e 1.400 mm. Para todo o restante 
da bacia esses valores ficam entre 100 e 600 mm. A chuva média fica em torno de 
916 mm/ano (CUNHA, 2001, p. 248). 

 Por ser um rio perene em todo o seu percurso, o São Francisco é um rio de suma 

importância para a produção agrícola na região nordestina onde, através de sistemas e projetos 

de irrigação implantados na região do Sertão do São Francisco, é possível o cultivo de 

espécies como uva, manga, goiaba, banana etc. que, do ponto de vista das condições 

climáticas, não teriam condições de se desenvolverem. A agricultura irrigada é feita por 

empresas de grande capital, nacional e internacional e, em menor escala, por pequenos 

produtores associados em cooperativas (ANDRADE, 1997, p. 141). 

 Outra grande importância do São Francisco é proporcionar à região Nordeste o seu 

grande potencial hídrico para a geração de energia elétrica através de seis barragens , são elas: 

Três Marias, Sobradinho, Itaparica (Luiz Gonzaga), Moxotó, Paulo Afonso (PA 1, PA 2, PA 3 

e PA 4), Xingó e, em breve, Ibó. O médio e o submédio São Francisco sofrem uma verdadeira 

revolução agrícola e industrial, com a construção de uma sucessão de barragens destinadas à 

produção de energia e à implantação de programas de irrigação, tornando-as uma das áreas 

mais dinâmicas do Nordeste (ANDRADE, 1997, p. 141).

2.2 A Região de Xingó 

Com grande destaque pelo seu potencial hidrelétrico (3.000 MW) pelos Projetos de 

Irrigação de Reforma Agrária que abriga, a região de Xingó está localizada entre as 

coordenadas geográficas de 09º17’32’’ S e 30º02’38’’ W, 10º03’40’’ S e 37º13’36’’ W, se 

extendendo numa área de 40.293 km² (IBGE, 1997). Nela encontram-se os reservatórios das 

Usinas Hidrelétricas de Xingó, Itaparica, Paulo Afonso e Moxotó. 

A área abrange um total de 32 (trinta e dois) municípios, sendo 11 (onze) 

pernambucanos (Parnamirim, Terra Nova, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém 

do São Francisco, Itacurubá, Floresta, Petrolândia, Tacaratú e Jatobá), 8 (oito) baianos 

(Curaçá, Abaré, Chorrocho, Macururé, Rodelas, Glória, Paulo Afonso e Santa Brígida), 7 
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(sete) alagoanos (Pariconha, Delmiro Gouveia, Água Branca, Olho D’água do Casado, 

Piranhas, Pão-de-Açúcar e Belo Monte) e 6 (seis) sergipanos (Canindé do São Francisco, 

Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Gararú e Nossa Senhora da Glória). 

A figura 06 ilustra a localização dos municípios supracitados. 

FIGURA 06 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DE XINGÓ 

Autora: Larissa Monteiro Rafael, 2009. 
Fonte: Zoneamento Agroecológico do Nordeste (ZANE), 2009. 

 O reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaparica, também conhecida com Usina Luiz 

Gonzaga, está localizado ao longo do São Francisco, com uma capacidade de armazenamento 

de 11 bilhões de metros cúbicos de água numa superfície de aproximadamente 828km², sendo 

considerado um dos maiores da Bacia São Franciscana. Sua bacia hidrográfica é composta 

pelo rio São Francisco, o principal, e por outros rios intermitentes. 
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 Do ponto de vista geomorfológico, o reservatório da Usina de Itaparica está inserido 

na unidade geoambiental da depressão sertaneja, apresentando elevações residuais pontuando 

o horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram 

grande parte do sertão nordestino. 

 Os solos da região estão distribuídos de acordo com a característica do relevo. Nas 

vertentes mais baixas do relevo, ocorrem os Planossolos; nos topos e nas vertentes altas, os 

Latossolos Brunos; e nas vertentes altas de terrenos ondulados, os argissolos. Quanto ao 

aspecto geológico o reservatório encontrasse, na grande maioria, em plena Bacia Sedimentar 

de Jatobá. Em áreas localizadas, são observados rochas do embasamento cristalino, assim 

como também sedimentos quaternários arenosos em linhas de drenagem. 

 As condições climáticas da área onde se insere o reservatório são marcadas por um 

clima tropical semi-árido, com temperaturas médias anuaís de 25ºC, e chuvas que no mês 

mais chuvoso não ultrapassam os 250mm. A vegetação é a caatinga hiperxerófila, 

caracterizada assim em função das condições climáticas. Ao longo das margens deste 

reservatório são encontradas ocupações urbanas e áreas agrícolas,com destaque para a 

atividade a agropecuária, predominante da bacia. São observados na região atividade de 

pecuária extensiva, predominantemente caprinocultura e bovinocultura. As atividades 

agrícolas estão relacionadas à agricultura irrigada, representadas principalmente pelos 

projetos de irrigação implantados às margens do reservatório. 

 O reservatório de Paulo Afonso abriga um complexo hidrelétrico composto pelas 

Usinas Hidrelétricas de Paulo Afonso I (PA I), Paulo Afonso II (PA II), Paulo Afonso III (PA 

III) e Paulo Afonso IV (PA IV). Todas localizadas no Estado da Bahia, em plena região de 

clima semi-árido, com médias pluviométricas anuais inferiores a 900mm e temperaturas 

elevadas, com médias anuais acima de 26º C. 

 Quanto aos aspectos geomorfológicos, a barragem de Paulo Afonso encontra-se em 

terrenos da bacia sedimentar do Tucano Jatobá e da formação Tacaratu, em terrenos de rochas 

metamórficas ígneas da Faixa de Dobramentos Sergipana e embasamentos cristalino. As 

unidades geológicas da área são as do Mesoproterozóico, Neoproterozóico, Mesozóico e 

Cenonóico. Os solos onde está inserida a referente barragem são os Neosolo, Planossolo e 

Luvissolo. A vegetação é a caatinga hiperxerófila. 

 A Usina Hidrelétrica de Moxotó foi construída no ano de 1971, estando localizada 

apenas quatro quilômetros a montante da barragem de Paulo Afonso. Apresenta uma área de 



51

100 quilômetros quadrados e possui uma capacidade de armazenamento hídrico de 1,2 bilhões 

de metros cúbicos, totalizando uma potencia instalada de 440.000 quilowatts.  

 O reservatório está localizado na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, que 

representa a paisagem típica do semi-árido do Nordeste brasileiro. O clima da região é, 

segundo a classificação de Köppen, o tropical semi-árido com chuvas de verão. A vegetação 

do seu entorno é a caatinga hiperxerófila. As unidades geológicas estão representadas pelo 

complexo Belém do São Francisco, Província da Borborema e sedimentos da Formação 

Tacaratu. Os solos são os Planossolos, Brunos não Cálcicos, Podzólicos e Litólicos 

O reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó (UHX) está localizado no extremo 

oriental do submédio São Francisco e tem uma capacidade de acumular 3,8 bilhões de m³ de 

água. A construção da UHX teve início em março do ano de 1987 e o início de sua operação 

foi em dezembro de 1994. 

 Como impactos negativos de maior expressão em função de sua construção temos: a 

demolição da antiga Canindé do São Francisco que era uma pequena vila localizada às 

margens do São Francisco, como o deslocamento de sua população para a nova Canindé do 

São Francisco; desvio do curso natural, pois para a geração de energia era preciso a existência 

de uma queda d’água, então foram abertos 4 (quatro) grandes túneis dentro da rocha (Foto 01) 

afim de desviar suas águas para a construção da barragem.  

Foto 01: Túneis de desvio das águas do rio São Francisco 
Foto de Renato F. L. Pontes, janeiro de 2008. 
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 Após o término da construção da mesma, os túneis foram fechados e as águas do rio 

“voltaram” ao curso natural; morte e desaparecimento de animais da fauna local, assim como 

inundação da área onde hoje está localizada o lago artificial da UHX, o que causou também o 

desaparecimento da flora local com a inundação.  

 O objetivo principal da construção desse reservatório foi a geração de energia 

hidrelétrica, mas o grande volume hídrico armazenado proporcionou outros usos 

contribuindo, assim, para a modificação do espaço da área de influência da barragem. Os 

demais usos, além da geração de energia são: a irrigação, o abastecimento urbano e atividades 

turísticas e de lazer. 

Com relação ao quadro físico-biótico da área, apresenta, de uma modo geral clima 

tropical semi-árido, com precipitação média anual de 329 mm para os meses mais secos e de 

753 mm para os meses mais chuvosos, com temperatura média anual variando de 24ºC a 26ºC 

(SILVA et al., 2008, p. 02). A geomorfologia da região é representada pelas unidades 

geoambientais da depressão Sertaneja com suas superfícies de pepiplanação pontuadas de 

inselbergues, e pela bacia sedimentar Tucano/Jatobá. 

As superfícies de pediplanação estão compreendidas entre altitudes de 250 m (a 
partir da margem do rio São Francisco) a 355 metros. Destaca-se nessas áreas 
pediplanadas a presença de trechos com inselbergues, perfis íngremes e rochosos 
testemunhos de níveis originários mais resistentes que permanecem na área 
isoladamente, ou compondo grupos elevados, conseqüentes de erosão circundante 
ou da própria tectônica. As altitudes destas área variam de 360 a 450 metros com 
relevo ondulado e partes suaves onduladas. A Bacia de Jatobá representada por uma 
área localizada a sudoeste do município se refere à fossa sedimentar referida ao 
período Siluriano da Formação Tacaratu. Esta formação ocorre de modo isolado, 
sendo também conhecidos como representantes isolados encravados no Pré-
Cambriano com relevo ondulado (SILVA; PARAHYBA; SILVA; LOPES, 2002, p. 
03) 

 Os solos são e pedregosos, derivados principalmente de rochas cristalinas, 

praticamente impermeáveis, nas quais as possibilidades de acumulação de água no subsolo se 

restrigem às zonas fraturadas (LINS; ALBUQUERQUE, 2001, p. 21). Estão representados em 

maior proporção pelas manchas de Planossolos, e solos Litólicos e em menor proporção pelas 

manchas de Latossolos Vermelho-Amarelos e argissolos. O quadro geológico é representado 

pela Província Borborema, litótipos do Complexo Belém do São Francisco, Suíte Intrusiva 

Peraluminosa Xingó e Formação Tacaratu. 
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A rede de drenagem da região está associada ao rio São Francisco, que é um rio 

perene, diferente de seus afluentes que são intermitentes (temporários), ou seja, secam no 

período de estiagem. A vegetação é a caatinga baixa e aberta, muito degradada em função da 

produção de carvão vegetal e de outras atividades antrópicas, sobretudo, pecuária extensiva e, 

em menor escala, agricultura irrigada. 

A área objeto de estudo está constituída pelo Município de Canindé do São Francisco 

(SE), um dos cinco municípios localizados no entorno da barragem de Xingó. O demais 

municípios banhados pelo reservatório são: Paulo Afonso – BA, Delmiro Gouveia – AL, Olho 

d’água do Casado – AL e Piranhas – AL.  O município sergipano de Canindé do São 

Francisco foi selecionado como objeto de estudo, dentre os cinco municípios do entorno da 

barragem de Xingó, é o que recebe maiores investimentos da CHESF e, apesar disso, 

apresenta problemas realcionados aos muúltiplos usos que faz da água do citado reservatório. 

A seguir, será feita uma caracterização do município de Canindé do São Francisco – SE (área 

de estudo). 

2.3 Caracterização dos Municípios do Entorno da Barragem de Xingó 

Situado na extremidade norte-ocidental do reservatório e do cânion do São Francisco o 

Município de Delmiro Gouveia – AL está integra a mesorregião do Sertão Alagoano e a 

microrregião do Sertão do São Francisco. O clima da região é o BShs’, clima tropical semi-

árido com as chuvas de inverno antecipadas no outono. A precipitação média anual é de 329 

mm para os meses mais secos e de 753 mm para os meses mais chuvosos, com temperatura 

média anual variando de 24ºC a 26ºC (SILVA; PARAHYBA; SILVA; LOPES, 2002). 

 A geomorfologia da região é representada pelas unidades geoambientais da Depressão 

Sertaneja com suas superfícies de pepiplanação pontuadas de inselbergues, e pela bacia 

sedimentar Tucano/Jatobá. Os solos estão representados em maior proporção pelas manchas 

de Planossolos e solos Litólicos e em menor proporção pelas manchas de Latossolos 

Vermelho-Amarelos e Argissolos O quadro geológico é representado pela Província 

Borborema, litótipos do Complexo Belém do São Francisco, Suíte Intrusiva Peraluminosa 

Xingó e Formação Tacaratu. 

 Como sistema de drenagem principal do município de Delmiro Gouveia, no entorno 

da barragem de Xingó, destaca-se o rio São Francisco, que separa o estado alagoano da Bahia. 
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Além do São Francisco o município é drenado por diversos riachos intermitentes afluentes do 

São Francisco que deságuam no reservatório de Xingó. Os principais são Serra d’água, Grota 

Funda, Grande da Cruz, Salgado, do Maxixe, Xingó, do Castanho, Olho D’água e do Talhado, 

este último separando os municípios de Delmiro Gouveia e Olho d’Á do Casado. 

 As atividades econômicas desenvolvidas no município são: agropecuária, de 

extrativismo vegetal e silvicultura, comércio e serviços. O extrativismo vegetal produz 222 t 

de carvão vegetal e 104.400 m3 de lenha, evidenciando de problemas de ordem ambiental em 

uma região semi-árida (IBGE, 2000). 

 O Município de Delmiro Gouveia possui uma população aproximadamente de 41.000 

habitantes. Com densidade populacional de 66hab/km², distribuídos em várias localidades. 

(SILVA; PARAHYBA; SILVA; LOPES, 2002, p. 1). Dos 10.391 domicílios existentes no 

município, apenas 5.743 são saneados, 8.464 estão ligados a rede geral de abastecimento 

hídrico, 33 são abastecidos por poços e/ou nascentes e 1.894 utilizam outras formas de 

abastecimento d’água. Apenas 8.016 têm o lixo coletado. (MASCARENHAS; BELTRÃO; 

SOUZA JÚNIOR, 2005).  

 Vizinho de Delmiro Gouveia, o Município de Olho D’água do Casado – AL está 

localizado na porção oeste do Estado de Alagoas, situado na mesorregião do Sertão Alagoano 

e na microrregião do Sertão do São Francisco. As unidades de relevo encontradas no 

município são a Depressão Sertaneja, ostentando uma paisagem típica do Nordeste semi-

árido, elaborada através de intensos processos erosivos, com algumas elevações residuais 

isoladas. 

 Do ponto de vista geológico, o município de Olho D’água do Casado está inserido na 

Província Borborema, representada pelos litótipos dos complexos Belém do São Francisco e 

Riacho da Barreira (Suíte Chorrochó), Suíte Intrusiva Shoshonítica Salgueiro/Terra Nova e 

Formação Tacaratu (MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005, p. 04). Os 

solos da região predominantemente os Argissolos e os Planossolos. Inserido na bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco, o presente município é banhado, também por seus 

afluentes e sub-afluentes (todos intermitentes), que são os riachos: do Talhado, das Águas 

Mortas e do Uruçu. 

 O clima da região é o BShw (Tropical Semi-árido com chuvas de verão) segundo a 

classificação de Köppen, apresentando média anual de chuvas de aproximadamente 430mm. 

Adaptada as condições climáticas reinantes em Olho D’água do Casado, a cobertura vegetal 
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predominante no município é a caatinga Hiperxerófila, uma vegetação nos períodos de 

estiagem, perde completamente as folhas como forma de reter água até o período das chuvas. 

 As atividades econômicas desenvolvidas em Olho D’água do Casado estão 

relacionadas com a agropecuária, Comércio e Serviços, extrativismo vegetal e silvicultura. 

Nas atividades pecuárias, encontramos a criação de gado bovino, suínos, eqüinos, asininos, 

muares, caprinos, ovinos e aves. Nas atividades agrícolas, são predominantes o cultivo do 

feijão, da mandioca e da castanha de caju. 

 Referente aos aspectos socioeconômicos, o município de Olho D’água do Casado, 

apresenta uma população total de 7.059 habitantes, onde 3.550 são do sexo masculino e 3.509 

são do sexo feminino (IBGE 2000). Do total de habitantes, cerca 3.887 residem na zona 

urbana e 3.172 na zona rural, apresentando uma densidade demográfica de 21,90hab/km². 

Existem no município 1.501 domicílios particulares permanentes, dos quais 900 
(60,00%) possuem banheiro ou sanit ário e destes, apenas 28 (1,90%) possuem 
banheiro e esgotamento sanitário via rede geral. Cerca de 710 (47,30%) são 
abastecidos pela rede geral de água, enquanto que 81 (5,40%) são abastecidos por 
poço ou nascente e 710 utilizam outras formas de abastecimento (47,30%). Apenas 
805 (53,60%) domicílios são atendidos pela coleta de lixo, evidenciando sérios 
problemas ambientais e de saúde pública para a população (MASCARENHAS; 
BELTRÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005, p. 3). 

  

 O Município de Piranhas – AL está localizado na porção oeste do Estado de Alagoas, 

estando inserido na mesorregião do Sertão Alagoano e na Microrregião do Sertão do São 

Francisco. Do ponto de vista geomorfológico, o município de Piranhas está inserido na 

unidade geoambiental da Depressão Sertaneja (em sua maior parte – 65% da área) 

apresentando elevações residuais pontuando o horizonte. Esses relevos isolados testemunham 

os ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão nordestino 

(MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005). O restante do município (cerca de 

35%) está inserido na unidade geomorfológica do Planalto da Borborema, com altitudes que 

vão variar de 650m a 1000m, proporcionando um relevo bem movimentado e formação de 

vales profundos. 

 Os solos da região estão distribuídos de acordo com a característica do relevo. Nas 

vertentes mais baixas do relevo, ocorrem os Planossolos; nos topos e nas vertentes altas, os 

Argissolos; e nas vertentes altas de terrenos ondulados. Quanto ao aspecto geológico, o 

município encontra-se inserido na província Borborema, abrangendo rochas do embasamento 
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gnáissico-migmatítico, datadas do Arqueano ao PaleoProterozóico e a seqüência metamórfica 

do Meso e NeoProterozóico (MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005) 

 Inserido na Bacia Hidrográfica do São Francisco, o município é banhado pela sub-

bacia hidrográfica do rio Ribeira do Capiá, cujos principais afluentes são: os riachos das 

Cabras, do Urubu, Maruá, Povo Salgado e Boa Vista ((MASCARENHAS; BELTRÃO; 

SOUZA JÚNIOR, 2005). Além do Ribeirinha do Capiá, o rio Boa Vista também banha o 

município mas, a exemplo do primeiro, deságua a jusante da Barragem de Xingó. O clima da 

região é, segundo a classificação de Köppen, BShw (Tropical Semi-árido com chuvas 

concentradas no verão), com pluviosidade anual de 431,8mm. Em função dessas condições 

climáticas, a vegetação do município de Piranhas é predominantemente composta pela 

caatinga hiperxerófila caracterizada por predominância de arbustos baixos e mais resistentes 

aos períodos mais secos. 

 As atividades econômicas do município de Piranhas estão representadas pelo comércio 

e serviços, pecuária, agricultura e extrativismo vegetal. Com relação à atividade pecuária, o 

rebanho municipal é composto de bovinos (9.630); suínos (1.140); eqüinos (500); asininos 

(80); muares (40); caprinos (220); ovinos (370); aves (23.300). A produção leiteira é de 

1.490.000 litros e a de ovos de galinha é de 22.000 dúzias. Na área agrícola: Feijão (1.290 ha 

e 237 t). O extrativismo vegetal produz 24 t de carvão vegetal e 21.600 m3 de lenha, 

contribuindo para agravar os problemas ambientais em uma região semi-árida. 

(MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA JÚNIOR, 2005; IBGE, 2000). 

 Quanto aos aspectos socioeconômicos de Piranhas, segundo o Censo de 2000 

realizado pelo IBGE, a população total do município é de 20.007 habitantes, sendo 1.340 

residentes na zona urbana, e sua grande maioria, 18.667, residentes na zona rural. Desse total 

de habitantes, 50,65% são do sexo feminino e 49,35% são do sexo masculino. O município 

apresenta uma densidade demográfica de 49,10%. 

 Piranhas abriga 4376 domicílios particulares permanentes, dos quais 74,50% possuem 

banheiro ou sanitário e destes, apenas 44,40% estão ligados à rede geral de saneamento básico 

da região. Cerca de 61,70% são abastecidos pela rede geral de água, enquanto que 0,80% são 

abastecidos por poço ou nascente e 37,50% utilizam outras formas de abastecimento. Apenas 

55,90% domicílios são atendidos pela coleta de lixo. (MASCARENHAS; BELTRÃO; 

SOUZA JÚNIOR, 2005). 
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 No entorno sul do Reservatório de Xingó, localizam-se dois municípios: Canindé de 

São Francisco (SE) e Paulo Afonso (BA). Este último é banhado pelo reservatório de Xingó 

no trecho que se estende do riacho do Tigre (cerca de três quilômetros a jusante da barragem 

de Paulo Afonso) até o riacho do Tará ou riacho Grande do Xingó, na divisa com o Estado de 

Sergipe. O município de Paulo Afonso – BA está localizado na microrregião do Sertão do São 

Francisco.Sua sede municipal está localizada nas coordenadas geográficas de 09º24’08’’ S e 

38º08’14’’ W e com altitude de aproximadamente 262 metros. 

 Com relação a geomorfologia do município, destacamos a depressão sertaneja do São 

Francisco com suas superfícies de pepiplanação e algumas elevações residuais, que 

constituem elevações de topografias acidentadas com altitudes que pode variar de 360 a 510 

metros, localizadas ao sul e oeste do município. Quanto a geologia, em grande parte o 

Município de Paulo Afonso é formado pela bacia sedimentar do Tucano. 

 Em áreas localizadas, são observados rochas do embasamento cristalino, assim como 

também sedimentos quaternários arenosos em linhas de drenagem. As rochas sedimentares 

que compõem essa bacia são predominantemente areníticas. Os solos do município são em 

grande parte arenosos, derivados de sedimentos da bacia sedimentar do Tucano 

(PARAHYBA et. al., 2004). 

 A rede de drenagem do município é constituída por tributário do rio São Francisco 

pela margem direita, intermitentes e de pequena extensão, dentre os quais sobressaem o  rio 

do Sal, os riachos da Molhada, Grande e do Mandu além dos afluentes do riacho do Tará ou 

do Siqueira. 

 A exemplo dos demais municípios, Paulo Afonso tem clima semi-árido com chuvas 

concentradas no outono-inverno, com médias térmicas, nos períodos de estiagens, acima de 

25ºC e predomínio de caatinga hiperxerófila, aparecendo alguns locais, um pouco mais 

úmidos, a caatinga hipoxerófila. 

 Com relação aos aspectos sócio-econômicos, Paulo Afonso tem uma população de 

96.499 habitantes, dos quais 82.584 habitantes residem na zona urbana, e 13.915 habitantes, 

na rural (IBGE, 2004). Com relação à agricultura do município destaca-se o cultivo de 

mandioca, milho, feijão, coco, cebola, melancia, laranja e castanha de caju, enquanto na 

pecuária sobressai a criação de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e eqüinos. 

 Completando os municípios banhados pelo reservatório de Xingó encontra-se Canindé 

de São Francisco – SE (Figura 07), que integra a Microrregião Sergipana do Sertão do São 
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Francisco. A geologia do município está constituída pelo Embasamento Cristalino, aflorante, 

com predominância de rochas muito duras (granitóides, micaxistos, migmatitos, metabasaltos, 

anfibolitos e granitos) bastante susceptíveis à ação do intemperismo químico e pela ocorrência 

de rochas sedimentares fanerozóicas e sedimentos inconsolidados, de idade Terciária e 

Quaternária, presentes na margem do Rio São Francisco (GOVERNO DO ESTADO DE 

SERGIPE, 2005). 

FIGURA 07 – CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – SE 

     Autora: Larissa Monteiro Rafael, 2009. 
     Fonte: Zoneamento Agroecológico do Nordeste (ZANE), 2009. 

  

 Ainda de acordo com a fonte supracitada, o relevo da área é composto de Planícies 

Fluviais, localizadas nas porções marginais do Rio São Francisco, apresentando morfologia 

plana e cotas altimétricas que variam de 250 a 360m, seguindo-se, espacialmente, os Baixos 

Planaltos – superfícies dissecadas, semelhantes a tabuleiros, intercaladas por oiteiros e 

morros, dispostas em faixa aproximadamente paralela ao Rio São Francisco – e a superfície 

aplanada do Pediplano do Baixo São Francisco intercalada por elevações residuais, ambas as 

unidades ostentando altitudes que variam de 100 a 400m. A hidrografia do município tem 

como principais cursos d’água os rios Curituba e Jacaré e os riachos Lajedinho e da Onça, 

afluentes do São Francisco pela margem direita, todos de regime intermitente ou temporário. 
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 A cobertura vegetal do município é a caatinga hiperxerófila, caracterizada por 

predominância de arbustos baixos, resistentes a períodos mais secos (período de escassez de 

chuvas acima de sete meses). Do ponto de vista climático, o município caracteriza-se pela 

incidência, em seu território, de taxas pluviométricas anuais inferiores a 500mm, estação seca 

de 7 a 8 meses e irregularidade inter-anual e espacial das precipitações (GOVERNO DO 

ESTADO DE SERGIPE, 2005). A seguir, a tabela 01 apresenta os dados climáticos do 

Município, e sua representação em gráficos. 
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GRÁFICO 1 – CLIMOGRAMA 
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Fonte: Sistema de Estimativas de Evapotranspiração – Módulo SEVAP, 2008. 

 Como observado no gráfico acima, as chuvas do município estão concentradas nos 

meses de março a julho, tendo seu pico no mês de abril. Quanto às médias térmicas, os meses 

mais quentes vão de novembro até meados de março. 

GRÁFICO 2 – BALANÇO HÍDRICO 

  

Fonte: Sistema de Estimativas de Evapotranspiração – Módulo SEVAP, 2008. 
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 Como ilustra o gráfico acima, o município de Canindé do São Francisco apresenta um 

alto índice de deficiência hídrica, devido a grande evapotranspiração do solo que ultrapassa os 

índices de pluviosidade da região. 

• Índice de aridez: Ia = 50,6; 

• Índice de umidade: Iu = 0,0;         

• Índice hídrico: Ih = -30,9;                                                        

• Concentração da evapotranspiração potencial na estação quente: Cv = 32,3%;         

• Evapotranspiração potencial anual: ETp = 1195,0;                  

 As atividades econômicas desenvolvidas no município estão relacionadas à agricultura 

(milho, tomate, feijão, algodão, goiaba), pecuária (bovinos, caprinos, ovinos) e avicultura 

(galináceos). Atualmente, vem crescendo a atividade turística na região que teve grande 

importância após a construção do lago de Xingó, servindo de atrativo turístico para pessoas de 

toda parte do Brasil e do mundo, devido a beleza dos canyons do São Francisco e a poder 

desfrutar de banhos nas águas do mesmo, o que estimula de forma efetiva a economia de toda 

a microrregião (BOMFIM; COSTA; BENVENUTI, 2002). 

 Quanto aos aspectos demográficos, Canindé do São Francisco apresenta uma 

população total de 17.739 habitantes, sendo 9.291 residentes na zona urbana e 8.448 na zona 

rural, com uma densidade demográfica de 19,53hab/km² (IBGE, 2000) A captação e 

conseqüente distribuição da água no município de Canindé do São Francisco é de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).  

Situação mais crítica do que o abastecimento de água é o esgotamento sanitário, que, 

em geral é através de fossas sépticas e comuns. O fato é mais agravado em áreas rurais e 

periféricas das sedes municipais. A situação do abastecimento domiciliar de água dos 

municípios da Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco. Se observar-mos, apesar 

do município de Canindé do São Francisco ser o mais próximo da barragem e receber maiores 

investimentos da Chesf, está em segundo lugar, ficando atrás de Nossa Senhora da Glória 

Segundo dados do IBGE (2000), dos 3.868 Domicílios Particulares Permanentes (DPP), 

apenas 2.867 (74,1%) estão ligados a rede geral de abastecimento de água de Canindé do São 

Francisco. 
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Da Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, o município de Canindé 

apresenta a melhor situação, ainda que precária, quanto à questão do saneamento. Dos 3.868 

DPP, apenas 1.490 (38,5%) estão ligados à rede geral de esgotos. 

 O consumo energético do município não é tão elevado devido tanto a problemas de 

distribuição, quando a renda da população, que na sua maioria é de baixa renda. A principal 

fonte de energia na região é a hidráulica, proporcionada pela UHX. A UHX conta com uma 

capacidade de geração de 3.000MW, o que torna a região auto-suficiente em energia elétrica. 

Mas, segundo dados da CODEVASF (2004), dos 3.868 DPP do município, apenas 2.978 

(77,0%) estão ligados à rede de energia elétrica.
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CAPÍTULO 3 

OS USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA 

ATRAVÉS DO TEMPO 
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3. OS USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA ATRAVÉS DO TEMPO 

3.1 O Uso da Água no Mundo 

 A relação do homem com a água teve início desde o surgimento dos primeiros 

hominídeos. A água era apenas utilizada para as necessidades básicas como a higiene e para 

matar a sede. Segundo Fonseca (2004), uma das características mais marcantes das relações 

do homem com a água deve-se ao fato de que esta, em praticamente todas as culturas, era 

considerada um bem sagrado. 

A água é a matriz da cultura, a base da vida. Em árabe, urdu e hindustani ela 
significa Ab. Abad Raho é uma saudação para a prosperidade e abundância. O 
próprio nome da Índia é derivado do grande rio Indus. A água tem o papel central 
no bem-estar material e cultural das sociedades por todo o mundo (SHIVA, 2006, 
p. 17) 

 Na Grécia e na Roma antiga, a água era vista como o local de moradia de Deidades, se 

não fosse a própria Deidade. Ainda para os gregos e romanos da antiguidade, além de rios, as 

águas das fontes eram personificadas, levando nomes de ninfas, as quais eram representadas 

nuas ou seminuas. Nas culturas orientais, a água, além de constituir um elemento de 

purificação, é um local de encontro com deuses e heróis míticos. Na cultura hindu, o deus 

Brama nasceu no lago sagrado de Pushkar. E Vishnu é identificada com uma divindade da 

água (FONSECA, 2004; BARROS apud FONSECA, 2004). O caráter sagrado da água 

também fica evidenciado nas escrituras religiosas. Na Bíblia, por exemplo, onde o tema da 

água é muito importante, estando presente em quase 2000 versículos, são várias as passagens 

nas quais a água dá prova da existência de Deus (JIMENEZ, apud FONSECA, 2004). 

 A relação do homem frente à água, que a tinha como um símbolo ou elemento sagrado 

começou a se modificar no momento em que houve desenvolvimento da população e avanço 

do tecnicismo, onde havia a necessidade de se vencer obstáculos presentes na época como a 

falta de alimentos, a seca, entre outros. Com o desenvolvimento de novos instrumentos e o 

aperfeiçoamento de novas técnicas, os seres humanos deixaram de ser caçadores e coletores e 

passaram a produzir seus próprios alimentos. Para tal, havia a necessidade de um manejo da 

água para que se pudesse utilizá-la na irrigação para a produção de alimentos. Ruínas e 
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documentos antigos evidenciam que as primeiras grandes intervenções do homem sobre os 

recursos hídricos deram-se na Mesopotâmia, no Vale do Indo e no Egito, ou seja, à margem 

de grandes rios. (FONSECA, 2004) 

 Destacamos a civilização Suméria com a grande mudança e inovação em relação ao 

uso da água. Tem-se relatos de poços para reserva hídrica que foram escavados a mais de 8 

(oito) mil anos a.C na Mesopotâmia, onde a presente civilização desenvolveu obras para 

desvio de rios e implementação de  sistemas de drenagem a fim de realizaram a prática 

agrícola (Figura 08). 

FIGURA 08: SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SUMÉRIO. 

Fonte: www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia. 

Documentos escritos dos sumérios, por volta do ano 4000 a.C., continham 
instruções sobre a irrigação de lavouras dispostas em forma de terraços, as quais, de 
certa forma, podem ser consideradas o primeiro código regulador do uso da água na 
história. Especulam que camponeses sediados às margens do Nilo, além da 
irrigação, tenham desenvolvido o uso da regularização da vazão natural do rio, 
através da construção de barragens (LIEBMANN, apud FONSECA, 2004, p. 12). 

 Essa nova prática desenvolvida pelos homens propiciou a produção de excedentes 

permitindo que os grupos humanos deixassem de ser nômades, pois precisavam se fixar para 
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produzirem alimentos. Daí o surgimento de aldeias e, mais tarde, o surgimento das cidades. 

Azevedo Netto (1959) destaca que, na Antiguidade surgiram no mundo diversas obras 

relacionadas ao saneamento. Na Babilônia já existiam sistemas de esgoto, na Índia, por volta 

do ano 3.750 a.C., foram construídas galerias de esgotos em Nippur e, em 3.200 a.C., obras 

para o abastecimento e drenagem de água no vale do rio Indo. Por volta do ano 2.500 a.C., já 

existiam latrinas nos interiores das residências, assim como canais para drenagem e redes de 

esgoto nas cidades existentes. 

 As grandes obras hidráulicas tiveram seu auge em Roma. A água utilizada pela 

população romana era retirada de rios próximos, poços e fontes, mas devido ao crescimento 

da população, ao aumento conseqüente da poluição e à grande demanda por água de melhor 

qualidade, houve a preocupação e o estímulo para a construção de novas estruturas que 

proporcionassem o abastecimento hídrico de Roma. Um grande exemplo é a construção de 

aquedutos para a captação de água em regiões mais distantes (Foto 02)  

Foto 02: Ruínas de um aqueduto romano 
Fonte: Liebmann apud Fonseca, 2004, p. 14. 

  

 O primeiro desses aquedutos, o Appia, foi concluído no ano 313 a.C. Por volta do ao 

90 a.C., com uma população de pouco mais de 1 milhão de habitantes, a cidade já contava 
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com nove aquedutos (FONSECA, 2004). A água transportada por esses aquedutos era 

depositada em reservatórios e depois distribuída para residências, poços, fontes etc. 

 Após a utilização dessas águas, as mesmas eram lançadas em redes de esgoto 

conhecidas como cloacas máximas. Segundo Fonseca (2004), tais estruturas ainda hoje estão 

em funcionamento e atraem um grande número de turistas. Segundo Azevedo Netto (1959), as 

cloacas máximas são estruturas com cerca de 4,3 metros de diâmetro escavadas na rocha que 

se assemelham aos atuais coletores tronco de esgotos. É importante destacar que essas infra-

estruturas não resolviam o problema da poluição, apenas maquiavam o problema.  

 Na Idade Média, ocorre uma grande mudança na relação do homem com a água. Na lei 

romana, as águas eram consideradas públicas e, nesse sentido, cabia ao Estado garantir que os 

recursos hídricos estivessem à disposição de todos os cidadãos (FONSECA, 2004). Já na 

Itália medieval, a posse da água pertencia ao detentor das terras banhadas por ela. Tal fato 

contribuiu para o uso desordenado dos recursos hídricos. No quadro 03, abaixo figuram 

algumas descobertas e fatos importantes relacionados ao uso da água durante a Idade Média. 

QUADRO 03 – USOS DA ÁGUA NA IDADE MÉDIA 

ANO ACONTECIMENTOS 
450 d.C. A cidade de Roma possuía 11 locais públicos para banhos, 1352 fontes e cisternas, 856 

locais privados para banhos e 150 latrinas. 
1126 d.C. Primeiro poço artesiano, executado em Artois, França (deve-se a isso origem do termo). 
1237 d.C. Primeiro abastecimento de água encanada, em Londres, com canos de chumbo. 
1455 d.C. Primeira tubulação de ferro fundido de que se tem notícia, empregada no castelo de 

Dillenburgh, Alemanha. 
1479 d.C. Construção de grande conduto para abastecimento de Londres. 

Fonte: AZEVEDO NETTO, 1984. 

  

 Após a Idade Média, novas descobertas foram feitas buscando o melhor 

aproveitamento da água. A Idade Moderna é marcada por melhorias nas obras de engenharia, 

hidráulica e, principalmente, pela preocupação em se buscar e desenvolver técnicas para o 

tratamento dos recursos hídricos. Quadro 04 apresenta alguns dos principais fatos ocorridos 

desde o século XVI até meados do século XX. 
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QUADRO 04 – ACONTECIMENTOS IMPORTANTES NO MUNDO RELACIONADOS AO USO DA 

ÁGUA NA IDADE MODERNA 

ANO ACONTECIMENTOS 
1577 Descoberto o princípio do sifão pelo escocês William Welwood 
1582 O holandês Peter Morice executou a primeira elevatória do Rio Tamisa, acionada por 

força hidráulica e com tubos de troncos de madeira.
1664 Emprego de tubos de ferro fundidos, fabricados por Johan Jordan no sistema de 

abstecimento de Versales. 
1680 Início do sistema de limpeza de privadas e latrinas com o emprego de água. 
1726 Invenção da máquina de Newcomen para elevação de água. 
1764 Emprego do sulfato de alumínio pela população inglesa para melhorar a qualidade 

daságua nos domicílios. 
1804 Construção do primeiro filtro lento em Paisley, Escócia, por John Gibb. 
1806 Primeira grande estação de tratamento em Quai de Celestins, Paris. 
1810 Início do uso de tubos de cobre produzidos industrialmente. 
1830 Aplicação de compostos de cloro para oxidação da matéria orgânica da água. 
1849 Invenção do hidrante. 
1863 Primeira fórmula de escoamento aplicável ao estudo de poços, por Dupuit. 
1865 John Blake fabrica o primeiro carneiro hidráulico. 
1900 Abertura do grande canal de drenagem de Chicago, concebido para a proteção do 

manancial de águas. 
1908 Primeira tentativa de abrandamento de água, concebida por Charles Hoover, em 

Columbus, Ohio. 
1916 Aplicação de raios ultravioleta para desinfecção da água, na França. 
1920 Emprego pioneiro de canais Venturi, na Índia. 
1945 Introdução experimental do processo de fluoretação das águas nos EUA e Canadá.  
1963 Entraram em vigor os padrões internacionais para água potável, da Organização 

Mundial de Saúde – OMS. 
Fonte: AZEVEDO NETTO, 1984. 

 Atualmente, os avanços tecnológicos e pesquisas relacionadas ao manejo dos recursos 

hídricos, têm contribuído para uma maior eficiência quanto à distribuição (apesar de que em 

algumas regiões, ainda há episódios de secas) e ao tratamento das águas que são ofertadas à 

população. Apesar desses avanços, muito ainda há de se fazer para melhoria desses serviços e 

para que a população seja atendida com uma água de boa qualidade e quantidade. A seguir, 

será abordado todo processo de evolução do uso da água no Brasil desde o período pré-

cabralino até os dias atuais. 

3.2 Uso da Água no Brasil 

 A evolução dos diversos usos da água teve como impulso para seu desenvolvimento, a 

necessidade do homem utilizar esse bem natural para o desenvolvimento da agricultura, com a 
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irrigação de áreas mais distantes dos corpos hídricos e para o abastecimento das vilas e 

cidades. 

 No Brasil, algumas formas antigas de transporte da água ainda são encontradas em 

hotéis-fazenda, como atrativos turísticos motivando a valorização econômica desses locais em 

função da posse de tais equipamentos de grande valor histórico/cultural. São eles: o monjolo e 

a roda d’água. O monjolo é um dispositivo primitivo que era utilizado para socar milho, arroz, 

café, amendoim etc., utilizado no período colonial em algumas regiões com disponibilidade 

de quedas d’água (Foto 03) 

Foto 03: Monjolo de água existente em São Luiz do Paraitinga – SP. 
Fonte: FRANCA et al., 2007. 

 Esse equipamento é composto por um pedaço de tronco com uma cavidade em uma 

das extremidades, a qual é preenchida com água (que vem de alguma queda d’água) e na outra 

extremidade, um socador preso à haste do aparelho. O instrumento funciona como um pilão 

movido a energia hidráulica. 

 A roda d’água (Foto 04) apresenta hoje as mesmas condições de uso dos monjolos, ou 

seja, são monumentos ruínas ou atrativos em hotéis-fazenda (FRANCA et al., 2007) 
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Foto 04: Roda d’água existente em São Luiz do Paraitinga – SP. 
Fonte: Franca et al., 2007. 

 Veremos, a seguir, as infra-estruturas e os sistemas de vida criados pelo homem, no 

Brasil, para o aproveitamento dos recursos hídricos. Sistemas ainda existentes, que 

sobreviveram ao tempo e que marcaram a história e a cultura da população brasileira. 

 Na época do descobrimento, o Brasil era habitado por comunidades indígenas. 

Acredita-se que cerca de 3,5 milhões de índios habitavam o território brasileiro. Segundo 

Franca et al. (2007) tais comunidades indígenas dividiam-se em quatro grupos lingüístico-

culturais bem distintos: Tupi, Jê, Aruaque e Caraíba. Eram povos que viviam basicamente da 

caça, pesca e coleta de alimentos (modo de produção primitivo), onde toda a “produção” era 

destinada à comunidade. 

 Dentre os quatro grupos lingüístico-culturais acima citados, destacamos os tupis, pois 

foram os que habitavam o litoral e tiveram os primeiros contatos com os povos europeus 

(portugueses) que aqui desembarcaram. Segundo Franca et al. (2007), neste período de 
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chegada dos portugueses, os tupis “acabavam” de ocupar o litoral, expulsando para o interior 

as demais tribos. Manter relações de amizade e aliança com o grupo dominante passou a ser 

fundamental para os conquistadores portugueses. 

 Os indígenas são povos que orientam a vida, e explicam fenômenos a partir de crenças 

e mitos, ou seja, explicam o mundo em que vivem com base nos valores e costumes de suas 

tradições. 

Os mitos, ao descrever e explicar o passado procuram, como grande parte das 
práticas religiosas, refletir sobre o presente. Nos mitos, são descritas as ações dos 
heróis míticos, seres transformadores, responsáveis pela criação dos acidentes 
geográficos, dos animais e plantas. (FRANCA et al., 2007, p. 57). 

 Diante disto, é possível explicar a estreita relação que esses povos têm com os 

elementos da natureza e o grande respeito pela mesma. Como exemplo, destacamos a água 

(lagos, rios, lagoas etc.). A relação dos povos indígenas com a água tem uma importância vital 

para eles. Na mitologia de várias comunidades indígenas a água está diretamente relacionada 

às suas origens (FRANCA, 2007). 

 Tais comunidades procuravam um ponto de equilíbrio entre os seres humanos e a 

água, criando, assim, uma relação de respeito tão grande a esse elemento que, até para realizar 

a pesca, era preciso fazer rituais a fim de obterem permissão para entrarem na água (elemento 

sagrado) para a prática dessa atividade. 

 Algumas tribos acreditam que a água contribui para o crescimento físico, sendo 

comum as mães mandarem seus filhos tomarem banho na água da chuva para que eles possam 

crescer mais rápido. Outras tribos já apresentam visões diferentes diante da água, como os 

Auwe Xavante (MT) que distinguem dois tipos de água: a dos rios, identificadas como água 

viva e a dos lagos e lagoas, consideradas água parada ou morta. Cada uma delas possui seus 

donos: Otedew7 – espíritos da água viva – e Uutedewa8 – espíritos da água morta (FRANCA 

et al., 2007, p. 57) 

                                                
7 Os donos ou espíritos da água viva (Otedewa) são generosos, alertam os adolescentes contra os perigos dos 
rios, controlam peixes e jacarés e curam determinadas doenças (FRANCA at al., 2007, p. 57). 
8 os espíritos, donos das águas mortas (Uutedewa) vivem no fundo dos lagos, são hostis e perigosos e por isso os 
índios precisam pedir-lhes permissão, fazendo rituais que precedem a pesca (FRANCA at al., 2007, p. 57). 
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Nesses séculos ocorreram o povoamento e a expansão da cultura do colonizador nas 

capitanias hereditárias de Pernambuco (com destaque para a vila de Olinda) e São Vicente, 

assim como houveram “novas” formas de relações da população com os recursos hídricos. 

 Em Olinda, apesar da abundância de recursos hídricos, ali existente não foi possível 

evitar problemas referentes ao abastecimento hídrico rotineiro em face da instalação e 

crescente povoamento da vila. 

 O rio Beberibe, no trecho onde se concentrava o núcleo habitacional da Olinda de 

então, estando muito próximo da foz, tinha suas águas bastante salinizadas. (FRANCA et al. , 

2007). Os problemas de abastecimento da região estavam vinculados as grande demandas de 

água em função do crescimento populacional e de problemas ligados a poluição, já que os rios 

e as fontes existentes na época eram utilizados de diversas formas como, por exemplo, para a 

lavagem de roupas e utensílios e para dessedentação de animais. 

 Segundo Franca et al. (2007), a questão da água nesse período era um problema sério 

para a maior parte da população, principalmente para aqueles que não possuíam em suas 

“propriedades”, mananciais, tanques ou cisternas próprios e nem escravos para mandar buscar 

água à meia légua de distância acima do Varadouro. 

 Essa parcela da população era obrigada a buscar água em cacimbas e bicas, muitas 

vezes, distantes de sua morada, enfrentando filas, o peso dos recipientes com água, tendo, 

muitas vezes, que brigar e disputar para conseguir água ou, ainda, ter que comprar à porta de 

sua moradia a água que era vendida pelos agueiros. 

Neste período de crescimento da vila em termos populacionais, com intensa 
circulação de capital e conseqüente aumento do prestígio político, algumas soluções 
foram tentadas no sentido de captar água fl uvial em trechos isentos de salinidade, 
trazendo-a diretamente à Vila. As fontes e cacimbas não davam conta da demanda e 
o transporte de água desviava de outras atividades um grande contingente de mão-
de-obra. A primeira tentativa constitui-se na abertura de uma levada para captar 
água do Beberibe, obra que se mostrou prejudicada pelas enchentes durante o 
inverno e pela sujeira dos animais, no verão. Mais tarde, tentou-se captação no rio 
Paratibe, chegando essa água a Olinda através de um aqueduto. Esta tentativa foi 
igualmente frustrada devido ao escoamento da água através de sumidouros e, como 
no caso anterior, à intensa poluição em determinados trechos. Uma terceira 
tentativa, novamente a partir do Beberibe, mas desta feita através de canalização 
instalada desde o local de captação, estava sendo providenciada quando ocorreu a 
invasão holandesa (FRANCA et al., 2007, p. 73). 

 Com relação às classes sociais e ao acesso à água, observa-se uma grande 

desigualdade entre os proprietários dos mananciais (minoria da população, mas detentora do 
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poder) e o restante da população, que é constituída pelos escravos e pela mão-de-obra servil 

que necessitavam transportar água à distâncias longas e a população de classe baixa, mas com 

poder aquisitivo para comprar água. Tais condições favoreceram as disputas pelo acesso à 

água que ainda estão presentes nos dias de hoje. 

 No tocante aos aspectos culturais frente à água, é bastante presente nessa historiografia 

da água, sua presença no imaginário popular, e não poderia ser diferente, tendo em vista a 

participação tão marcante e decisiva da mesma na vida das pessoas e das comunidades 

(FRANCA et al. 2007). Ainda citando Franca et al, a representação acerca da água, pela 

importância que tem na determinação dos componentes sociais não pode deixar de ser 

considerada. Vale também destacar as crenças religiosas no poder miraculoso de certas fontes. 

 Uma das primeiras obras de abastecimento e de saneamento ocorridas no Brasil, se 

deu na cidade do Rio de Janeiro, por volta da primeira metade do século XVII. Segundo 

Franca et al. (2007), a história do abastecimento de água do Estado do Rio de Janeiro remonta 

ao o início de sua ocupação. 

 A primeira obra de saneamento realizada no Brasil, nessa época se deu com a chegada, 

em 1607, dos padres franciscanos que se instalaram à beira da lagoa de Santo Antônio, onde 

também fora instalado um curtume, cujos couros seriam lavados nas águas abundantes da 

citada lagoa. Com o mau cheiro proveniente do estabelecimento, os padres, que se sentiam 

incomodados, fizeram reclamações insistentes, obrigando a Câmara a melhorar o esgotamento 

regular da lagoa, alargando a vala que a saneava, em 1941. (FRANCA et al. , 2007). 

 Tais necessidades de saneamento acrescidas de demandas por água de boa qualidade e 

quantidade pela população que, nessa época, só no Rio de Janeiro ultrapassava 4000 

habitantes, motivaram a construção, no século XVIII, mais especificamente em 1723, de 

aquedutos, como o aqueduto do carioca, que captava água no Alto de Santa Tereza, passando 

pelo atual traçado da rua Almirante Alexandrino, chegando aos arcos da Lapa, onde havia um 

chafariz no qual os escravos captavam água para seus senhores (FRANCA et al., 2007). 

 Tal estrutura pode ser considerada como a primeira obra de engenharia para 

abastecimento hídrico urbano do Brasil. Ainda no século XVII, vale destacar as cisternas 

existentes para captação de águas pluviais. 

 No século XVIII, a população clamava por água e a deficiência do serviço teve até 

implicações políticas, sabendo-se que o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, se 

propôs a abastecer a cidade com águas dos mananciais da Tijuca (FRANCA et al., 2007). 
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 O século XIX foi marcado, ainda no Rio de Janeiro, pelas tentativas de se buscar 

soluções para os problemas de abastecimento de água para a população. Em 1833, uma 

tentativa de levar água encanada para as residências não foi bem sucedida. Em 1840, já se 

tinha o aumento do comércio de água que era feito em carroças de duas rodas puxadas por 

burricos. Nessa época, a distribuição de água nas residências era um privilégio de poucos, 

pois apenas algumas residências, repartições públicas e templos religiosos desfrutavam desse 

privilégio. 

No ano de 1876, o Governo Imperial, com o engenheiro João Gabrielli iniciou a 
construção da rede de abastecimento de água em domicílio e, assim, foi possível a 
“abolição do antigo barril carregado à cabeça e das incomodas e imundas bicas das 
esquinas”. Já se cogitava a medição da água fornecida (FRANCA et al., 2007, p. 
164). 

 Em 1898, ainda no Rio de Janeiro, foi iniciada a instalação de hidrômetros e assim 

podendo-se estabelecer taxas de consumo de água pela população. O século XIX também foi 

marcado pelo crescimento populacional e pela grande demanda por água na cidade de São 

Paulo. 

 Até o início do século XIX, São Paulo não passava de um acanhado burgo interiorano. 

Mas com o advento da economia cafeeira, a intensa migração fez com que, no final do século 

XIX (por volta de 1872), São Paulo se tornasse a cidade mais populosa do Brasil contando 

com pouco mais de 31 mil habitantes. 

 Até meados do século XIX, sua pequena população era abastecida pelas águas que 

brotavam dos declives ou iam buscar água em ribeirões ou, ainda, em fontes que eram 

bastante utilizadas pela população, formando-se um grande aglomerado de pessoas que 

carregavam seus vasilhames num movimento constante de idas e vindas na busca por água. 

 A água para agricultura e para a dessedentação de animais era buscada nos inúmeros 

rios e riachos da região, com destaque para o riacho do Anhangabaú e para os rios 

Tamanduateí e Tietê (FRANCA et al., 2007) mas com o crescimento acelerado da cidade, 

questões referentes principalmente ao abastecimento hídrico, começaram a trazer problemas 

ao poder público que logo buscou soluções: em 1877 foi criada a Companhia Cantareira de 

Água e Esgoto e, em 1893, foi criada a Repartição de Água e Esgoto, que teria a função de 

suprir as necessidades hídricas da capital paulista. 
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 O Brasil é um país privilegiado sob o ponto de vista hídrico, pois detém bacias 

hidrográficas com uma das maiores vazões do mundo. Segundo Tucci, Hespanhol e Cordeiro 

(2000; 2001), os recursos hídricos superficiais do Brasil representam 50% do total dos 

recursos da América do Sul e 11% dos recursos mundiais, totalizando 168.870 m³/s. 

 Apesar desse grande privilégio que o Brasil apresenta diante da posse de tais recursos 

frente às outras regiões do mundo, sua distribuição pelo território nacional não é uniforme. 

O território brasileiro compreende uma diversidade de características geográficas 
que abrangem a Bacia Amazônica, com imensa disponibilidade de água, em 
oposição ao cerrado do Planalto Central e o Semi-árido do Nordeste com frágil rede 
hídrica onde impera a escassez do recurso, ao lado de regiões temperadas com alta 
definição temporal das quatro estações, semelhante ao ambiente do sul e do oeste 
europeu. Esta grande diversidade dificulta a discussão dos problemas sobre o meio 
ambiente aquático de maneira uniforme para o país como um todo, havendo nítidas 
diferenças entre os aspectos sociais e culturais dos problemas associados ao uso e 
abuso do recurso (FRANCA at al., 2007, p. 41) 

 Além disso, o cenário é agravado por um alto índice de pobreza da população e pela 

proporção inversa existente entre a densidade demográfica do país e a disponibilidade de água 

(SILVA, 2003).  

 De um lado a região amazônica, detentora do maior volume hídrico do território 

nacional, drenando uma grande área que recebe precipitações anuais que atingem 2000 a 3000 

mm (SILVA, 2003), e, do outro, o semi-árido nordestino, com seus rios intermitentes e os 

vários episódios de seca que a população dessa região tem que enfrentar. 

 O Quadro 05 a seguir apresenta dados referentes às disponibilidades hídricas das 

bacias hidrográficas brasileiras. 

QUADRO 05 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO BRASIL 

BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

ÁREA DE 
DRENAGEM 

POPULAÇÃO DENSIDADE DISPONIBI
LIDADE 

1000km² % **1996 % Hab/km² M³/Ano/Hab 

AMAZONAS 

BACIA TOTAL 

BACIA EM 
TERRITÓRIO 
BRASILEIRO 

6.112 

*3.900 

46 6.687.893 4,3 1,7 

985.516 

628.938 
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TOCANTINS 757 9 3.503.365 2,2 4,6 106.216 

ATLANTICO 
NORTE/ NORDESTE 

NORTE (SUB-BACIA 
30) 

NORDESTE (SUB-
BACIAS 31 A 39) 

76 

953 

1 

11 

406.324 

30.846.744 

0,3 

19,6 

5,3 

32,4 

284.063 

5.510 

SÃO FRANCISCO 634 – 11.734.966 7,5 18,5 7.659 

PARANÁ 

ATÉ A OZ DO 
IGUAÇU, INCLUSIVE 

BACIA EM 
TERRITÓRIO 
BRASILEIRO 

901 

*877 10 

49.924.540 31,8 56,9 
7,138 

6.948 

6b PARAGUAI 

ATÉ A FOZ DA APA, 
INCLUSIVE ESTA 

BACIA EM 
TERRITÓRIO 
BRASILEIRO 

485 

*368 
4 1.820.569 1,2 4,9 

29.447 

22.345 

URUGUAI 

ATÉ A FOZ DO 
QUAROI, INCLUVE 
ESTA 

EM TERRITÓRIO 
BRASILEIRO 

189 

*178 
2 

3.837..972 2,4 21,6 

36.154 

34.100 

ATLÂNTICO 
SUDESTE 

224 3 12.427.377 7,9 55,5 10.912 

PRODUÇÃO 
HÍDRICA COM 
BACIAS TOTAIS 

PRODUÇÃO 
HÍDRICA 
BRASILEIRA 

10.724 

*8.512 
100 

157.070.163 100 18,5 

51.951 

36.575 

FONTE: Agência Nacional de Energia Elétrica, 1998 apud Silva, 2003 
*ÁREA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO  
** FONTE: IBGE apud Silva, 2003 

 Como podemos observar, no quadro acima, o Brasil, sob o ponto de vista hídrico, é 

muito rico, porém, a distribuição espaço-temporal das águas superficiais fluviais não é 

uniforme. De um lado observamos a Amazônia com seus extremos e excesso de água, 
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dispondo de uma bacia hidrográfica com um excelente potencial hidrelétrico, desempenhando 

um importante papel como via de circulação nacional e de organização da vida regional. 

 Do outro lado, observamos o Nordeste com suas limitações de disponibilidade hídrica. 

Nesta região destacamos a bacia do São Francisco que, apesar de apresentar um grande 

volume hídrico, corta uma extensa área de clima semi-árido, como o Submédio São 

Francisco, onde o acesso as sua águas para os diversos usos estão limitados a uma pequena 

parcela da população. 

 Quanto aos usos atuais dos recursos hídricos brasileiros têm-se como principais a 

irrigação, o abastecimento humano, animal, industrial (SILVA, 2003), geração de 

hidroeletricidade (no Brasil, esse tipo de energia supre mais de 85% do consumo energético) e 

lazer. 
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CAPÍTULO 4 

O USO E A GESTÃO DA ÁGUA EM 

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) 
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4 O USO E A GESTÃO DA ÁGUA EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – SE 

 O uso da água no Município de Canindé de São Francisco se dá de quatro formas 

distintas, a saber: consumo doméstico (abastecimento residencial), uso agropecuário 

(irrigação, limpeza e manutenção dos animais e estabelecimentos), geração de energia 

(utilizada pela Usina Hidrelétrica de Xingó – UHX – na geração de energia hidrelétrica) e uso 

em atividades turísticas e de lazer.

4.1 O Sistema de Captação e Tratamento da Água do Reservatório de Xingó para 

Abastecimento Urbano e Rural do Município de Canindé de São Francisco (SE) 

 A água que abastece o município (sede municipal, vilas, perímetros irrigados, como o 

Califórnia e fazendas) é captada diretamente do reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó 

através do sistema de bombeamento operado pela Companhia de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), empresa de irrigação que controla o 

bombeamento da água. Já, o tratamento da água para consumo da população, está a cargo da 

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. A figura 09, abaixo, apresenta o sistema de 

bombeamento da água para o abastecimento do município de Canindé de São Francisco, 

mostrando todas as etapas, desde a captação até a distribuição para as áreas urbana e rural. 

FIGURA 09 – SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE 

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE) 

        Fonte: Adaptado da COHIDRO, 2009.
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 Como ilustrado na figura acima, a água captada do reservatório da UHX segue pelo 

sistema adutor por gravidade, através de tubulação fechada, até a Estação de Bombeamento 1 

(EB 1), localizada na periferia urbana do município (sede municipal). A partir desse ponto a 

água segue, por canal aberto (Foto 05), bombeada para as outras EB’s, e, destas, para os 

canais que abastecem os perímetros Irrigados do Município de Canindé de São Francisco 

(Califórnia e Jacaré-Curituba). 

                 Foto 05: Canal de Irrigação Jacaré-Curituba. 
                              Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008. 

 Entre as EB’s 1 e 2 está localizado o ponto de captação de onde é retirada a água que 

abastece a área urbana. O quadro 06, a seguir, contém os dados referentes às EB’s, bombas e 

quantidade de água recebida nos projetos de irrigação. Conforme acima mencionado, a 

captação e distribuição de água para o abastecimento urbano do Município de Canindé de São 

Francisco é de Responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), que retira 

a água por um cano (Foto 06) diretamente do Canal por um sistema de bombeamento. 
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QUADRO 06 – BOMBEAMENTO DA ÁGUA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 

ESTAÇÕES DE 

BOMBEAMENTO 

PROJETOS Nº BOMBAS C.V¹ / Q² m³ / Bomba 

EB 1 Califórnia 3 450 / 1.872 / Bomba 

Jacaré Curituba 2 1.600 / 3.200 / Bomba 

EB 2 Cuiabá* 3 200 / 684 / Bomba 

Califórnia 4 250 / 972 / Bomba 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – COHIDRO, 2009. 
(1) Potência (C.V. – Cavalo Vapor) 
(2) Vazão (Q, em metro cúbicos) 
(*) Sistema de Irrigação ainda não implantado. 

                 Foto 06: Cano de captação de água para abastecimento urbano. 
                 Foto de Renato Pontes, Dezembro de 2009 

  

 Após a captação no canal, a água é elevada à Estação de Tratamento (Foto 07) onde 

passa por um processo de tratamento envolvendo as seguintes etapas: desinfecção, filtração, 

adição de flúor, após o qual é distribuída a população através da rede geral. O abastecimento 

hídrico do município de Canindé de São Francisco trabalha com uma vazão de 

aproximadamente 150m³ por hora, num ritmo de 24h. Por muito tempo, o abastecimento 

hídrico do município funcionava apenas no período de estiagem, o que gerava uma situação 

muito incômoda a população. 
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                 Foto 07: Estação de Tratamento de Água da DESO. 
                 Foto de Renato Pontes, dezembro de 2009. 

  

 Como já salientado, toda água que abastece o Município de Canindé de São Francisco 

é captada da barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó por um sistema operado pela 

COHIDRO, que só funcionava no período de “verão”, pois, no inverno, as chuvas eram 

suficientes para suprir as necessidades dos perímetros irrigados. Com isso, a COHIDRO 

interrompia o bombeamento, ficando o restante do Município de Canindé de São Francisco 

sem água. 

 Por meio de um processo de negociação entre as empresas DESO e COHIDRO, 

chegou-se a uma solução, pela qual a empresa de saneamento deslocaria o fluxo de água, que 

vem por gravidade da barragem de Xingó, para uma estação elevatória de água (Foto 08) 

localizada ao lado do canal de captação (Agência Sergipe de Notícias – ASN, 2009). Hoje, o 

abastecimento do município é prejudicado pelo do aumento da demanda agravado pelo 

crescimento da população. 
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                 Foto 08: Estação elevatória de água. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 

4.2 O Acesso e o Uso e da Água pela População Urbana e Rural 

  

A zona urbana do Município de Canindé de São Francisco é basicamente composta de 

residências com poucas áreas sombreadas, o que resulta em um micro-clima urbano bastante 

desconfortável, intensificando as características naturais do clima semi-árido. Não há registro 

de favelas no município, porém, existem bolsões de pobreza com moradias precárias (Foto 

09) na área urbana feitas em alvenaria, sem acabamento, ruas de terra sem drenagem. Nas 

casas não há infra-estrutura básica como o abastecimento de água e esgotamento sanitário 

entre outros aspectos necessários. 

         Foto 09: Casas da população pobre de Canindé de São Francisco 
         Fonte: Governo do Estado de Sergipe, 2005.
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 Dos 3.868 Domicílios Particulares Permanentes (DPP), apenas 2.867 (74,1%) estão 

ligados à rede geral de abastecimento de água de Canindé de São Francisco. Mas, desses 

2.867 DPP ligados a rede geral de abastecimento de água de Canindé de São Francisco, cerca 

de 90% recebem água por um período de 24 horas diárias, segundo informações do técnico 

representante da DESO. Para o abastecimento do restante dos DPP é feito um sistema de 

rodízio onde se tenta compensar essa deficiência no período noturno (GOVERNOS DO 

ESTADO DE SERGIPE, 2005). 

 Como solução desses problemas está se implantando no município um novo sistema 

de abastecimento e tratamento de água (Foto 10).  com previsão de entrar em funcionamento 

até o começo do segundo semestre de 2010. Esse novo sistema contará ainda com um novo 

processo de aproveitamento de água a partir dos leitos de secagens. Esse processo consiste em 

aproveitar a água contida nos lodos úmidos que seriam descartados no sistema de purificação. 

Ao invés disso, todo o lodo é retido e, por decantação, tem-se a separação do líquido. Com 

isso, é possível se ter um aproveitamento de 100% de toda a água que chegará a nova estação 

de tratamento. Além disso, a nova estação de tratamento mais que duplicará a capacidade de 

tratamento que é de 150m³/h passando a ser 350m³/h (ASN, 2009). 

                               Foto 10: Sistema de tratamento de água em implantação. 
                               Fotos de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 

   

 Após o tratamento, toda água será armazenada em um reservatório de um milhão de 

litros (ANS, 2009) onde chegará potável e, através de duas bombas, será impulsionada para 

um reservatório elevado e distribuída à população. A água que abastece as fazendas e as vilas 

(Pedra D’água, Capim Grosso e Curituba) é bombeada pela DESO para a cisterna de Pedra 
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D’água (Foto 11) de onde é distribuída por sistemas de bombas para tais localidades. “A 

distribuição que já era realizada até o local em canos de 150mm, ganhou o reforço de uma 

outra adutora com diâmetro de 250mm” (ASN, 2009). Apresentando uma extensão de 8,5km, 

a tubulação atenderá melhor os povoados. 

                          Foto 11: Cisterna de Pedra D’água. 
                             Foto de Renato Pontes, dezembro de 2009. 

 Com relação ao saneamento do município, Canindé de São Francisco apresenta 

problemas quanto ao destino final das águas servidas da população. Todo esgoto de Canindé 

de São Francisco é lançado in natura no rio que passa na área urbana, o riacho das Onças 

(Foto 12). 

                   Foto 12: Riacho das Onças no trecho localizado a montante da cidade. 
                   Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 
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 A população que não é atendida pelo sistema geral de abastecimento de água via 

DESO, retira a água diretamente do canal, utilizando pequenas bombas ou por gravidade 

através de canos e/ou mangueiras sem que haja tratamento algum (Foto 13). O canal que leva 

água do reservatório até os setores de irrigação segue aberto a partir da EB 1, contornando boa 

parte da zona urbana, o que facilita a captação de água, de forma irregular pela população. 

                 Foto 13: Captação clandestina de água. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 

   

 A água do canal de abastecimento é utilizada de forma diversa pela população de 

Canindé de São Francisco. É comum a água do canal ser utilizada para  banhos e brincadeiras 

de crianças e adolescentes bem como para dessedentação de animais (Foto 14), assim como 

para o descarte de lixo e animais mortos, lavagem de roupa (Foto 15), uso doméstico (banho, 

beber, cozinhar) etc. 
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                 Foto 14: Banho de animal no canal Jacaré-Curituba. 
                 Foto de Renato Pontes, dezembro de 2009. 

                Foto 15: Lavagem de roupa com água retirada do canal. 
                Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 

 Segundo técnicos da DESO, os domicílios dessa população não estão ligados à rede 

geral de abastecimento porque nunca solicitaram que a companhia fizesse as ligações. No 

entanto, uma parcela da população entrevistada, afirmou que já fez a solicitação, mas, até 

agora, nenhuma ação houve para resolver o problema e a resposta recebida é que o sistema 

ainda não tem condições de suprir hidricamente essa população.  
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 A utilização das águas do canal de forma irregular (clandestina) vem trazendo três 

grandes problemas. O primeiro está relacionado a conflitos de uso da água, o segundo está 

relacionado a incidência de doenças de veiculação hídrica, e o terceiro à gestão dessas águas. 

 A água utilizada na zona rural (Perímetro Irrigado Califórnia) do Município de 

Canindé de São Francisco é destinada não apenas à irrigação, mas, também, para o 

abastecimento doméstico dos próprios moradores da referida área.  

 O Projeto Califórnia situa-se na bacia do riacho da Onça, localizado em terras das 

fazendas Cuiabá e Califórnia. É o perímetro de irrigação mais antigo da região, iniciado, em 

1985, pela COHIDRO-SE (Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação 

do Sergipe) e concluído em 1987 (GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, 2005). As 

principais culturas praticadas no Projeto Califórnia são quiabo (Foto 16), feijão, abóbora 

(Foto 17), milho, aipim, tomate entre outras, além de fruteiras como banana, goiaba (foto 18) 

e manga (Tabela 02). 

TABELA 02 – PRODUÇÃO DO PROJETO CALIFÓRNIA 

CULTURA AP (Ha) AC  

(Ha) 

P  

(TON) 

PTD 

(Ton/Ha) 

PPP 

(R$/Kg) 

VTP (R$) 

Abobora 307,10 166,10 2526,44 15,21 0,50 126.322 

Alface 9,60 2,59 132,71 51,20 0,50 6.635,50 

Aipim 270,00 223,56 4.171,63 18,66 0,66 275.327,58 

Banana 70,20 67,00 1.404,00 20,00 0,57 80.028 

Coentro 4,80 4,64 139,32 30,00 0,35 4.876,20 

Feijão 283,00 238,68 582,38 2,44 0,60 34.942,80 

Goiaba 213,89 203,43 4.277,88 20,00 0,70 299.451,60 

Milho 331,00 198,72 532,57 2,68 1,20 638,85 

Quiabo 1.347,00 924,53 14.811,00 16,02 0,60 888.660 

Repolho 0,66 0,51 17,77 35,00 1,20 2.132,40 

Tomate 7,15 6,80 272,16 40,00 2,40 65.318,40 

Pimentão 6,95 6,59 164,70 25,00 1,15 18.940,50 

Acerola 16,40 8,93 156,31 17,50 0,80 12.504,80 

Manga 14,00 6,18 61,78 10,00 0,50 3.089 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – COHIDRO, 2009. 



90 

                 Foto 16: Plantação de quiabo em lote irrigado do Perímetro Califórnia. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, janeiro de 2008 

                 Foto 17: Plantação de Abóbora em lote irrigado do Perímetro Califórnia. 
                 Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008 
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                 Foto 18: Plantação de Goiaba em lote irrigado do Perímetro Califórnia. 
                 Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008. 

 O projeto de irrigação Califórnia foi planejado para ser um modelo racional de 

exploração do solo e da água na Zona Semi-árida Nordestina – ZSN. Funcionam, nos 3.980 

ha do perímetro de irrigação, duas formas de exploração agrícola, adequadas às condições de 

semi-aridez, os lotes irrigados e os lotes de sequeiro. Nas áreas destinadas à agricultura 

irrigada do perímetro, as tecnologias utilizadas para a irrigação são aspersão convencional e 

microaspersão (mais eficiente). 

 Mas o uso inadequado dessas tecnologias tem trazido problemas de salinização do solo 

em diversos lotes irrigados do perímetro Califórnia. Segundo Aguiar Netto et. al. (2007) o 

manejo inadequado da irrigação pode resultar no acúmulo de sais no solo, cuja intensidade 

depende da qualidade da água utilizada na irrigação, da fração de lixiviação e da demanda 

evapotranspirativa da região. 

 Segundo estudos realizados por esse autor, no Perímetro Irrigado Califórnia constatou-

se uma elevada concentração de sais, como os sais de sódio (Na), na camada superficial dos 

solos (0-0,2m de profundidade) do referido perímetro, o que caracteriza um manejo 

inadequado da irrigação causando a salinização. A conseqüência da salinização dos solos é a 

redução do rendimento das culturas, sendo necessário fazer correções do solo com adição de 

produtos químicos, o que leva ao aumento dos custos da produção no Perímetro. 

 Nas áreas de sequeiro, há o predomínio da pecuária, atividade em crescimento no 

município, graças a investimentos da Secretaria de Agricultura em parceria com a Prefeitura 
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Municipal, promovendo feiras e exposições de agronegócios no município, o que tem sido um 

bom investimento para os criadores que estão assentados nessas áreas de sequeiro do projeto. 

 O objetivo básico do projeto Califórnia não está limitado apenas a pratica da irrigação, 

mas em buscar promover, o desenvolvimento da região, atendendo, assim, projetos de 

pecuária, sequeiro, agroindústrias entre outras atividades do município de Canindé de São 

Francisco. 

 Diferente da água fornecida a população da zona urbana desse município, a que chega 

ao perímetro irrigado não é uma água de boa qualidade para o consumo da população (beber e 

cozinhar) e sim uma água bruta sem nenhum tratamento específico. 

 Segundo um dos representantes da Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), a preocupação não está apenas em a população 

utilizar essa água para além dos objetivos estabelecidos (irrigação), mas sim com problemas 

futuros de saúde que a população poderá ter pelo consumo dessa água; e que apesar desses 

agricultores não pagarem pela água, acabariam tendo de gastar dinheiro no tratamento de 

doenças de veiculação hídrica.  

 O acesso à água pelos agricultores se dá de três formas: por caminhões-pipa (pequenos 

agricultores de sequeiro), por represamento da água de drenagem dos lotes irrigados que é 

utilizado por pequenos agricultores de sequeiro e por sistema de canais de coleta e 

distribuição para os agricultores irrigantes. No primeiro caso, são disponibilizados 

diariamente pela Prefeitura do município, trinta (30) caminhões para abastecimento dos 

assentamentos. 

  A água que é distribuída por caminhões-pipa tem como destino o abastecimento das 

residências, uso agrícola (irrigação das culturas) e abastecimento e dessedentação dos 

animais. Desses trinta (30) caminhões, três (3) são propriedade do município e o restante são 

de empresas terceirizadas, tendo a Prefeitura do Município de Canindé de São Francisco uma 

despesa de, aproximadamente, R$ 150.000,00 mensais (valores de janeiro de 2008).

 No segundo caso as sobras da água utilizada nos lotes irrigados são represadas por 

pequenos agricultores dos lotes de sequeiro localizados a jusante dos lotes irrigados e 

aproveitadas para usos diversos (abastecimento doméstico, dessedentação de animais etc.), 

pois eles não têm recursos para adquirir kits de irrigação (Foto 19), que custam, em média, de 

R$ 5.500,00 a R$ 6.000,00 (valores de janeiro de 2008).  
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                 Foto 19: Equipamento de bombeamento de água para irrigação. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, janeiro de 2008. 

  

 No terceiro caso, a água que é transportada pelo sistema de canais (Foto 20) é utilizada 

em irrigação, abastecimento doméstico e consumo animal. Em uma das parcelas visitadas, a 

técnica de irrigação utilizada é micro-aspersão (Foto 21), onde o desperdício de água é menor 

do que na aspersão convencional além de evitar o encharcamento e a conseqüente salinização 

do solo. Segundo o irrigante entrevistado, a água fornecida não é de boa qualidade, precisando 

ser filtrada, até mesmo para uso em irrigação, pois, além da má qualidade, contém pequenas 

partículas de sedimento que podem obstruir os equipamentos, danificando-os. 

                        Foto 120: Canal de abastecimento de água para irrigação. 
                        Foto de Renato F. L. Pontes, janeiro de 2008. 
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                 Foto 21: Sistema de irrigação por micro-aspersão utilizado por produtor de 
 goiaba do Projeto Califórnia. 

                 Foto de Renato F. L. Pontes, janeiro de 2008. 

 Com relação às doenças de veiculação hídrica, a mais comum registrada no hospital do 

município é a diarréia, que atinge justamente a população que ingere diretamente essa água do 

canal. O índice de diarréia aumenta quando chove no Submédio São Francisco, pois as chuvas 

“lavam” as cidades a montante da barragem de Xingó, chegando a água contaminada à 

barragem onde é captada e consumida pela população do Município de Canindé de São 

Francisco aumentando, dessa forma, esse índice. Também foram registrados quatro casos de 

hepatite do tipo “A”, mas não há registros de óbitos relacionados a doenças de veiculação 

hídrica. Não há registros de outras doenças relacionadas à água, apesar de existir, no canal, 

uma grande quantidade de ovos de caramujos (Foto 22). 

Foto 22: Ovos de caramujos encontrados nas bordas do canal. 
Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 
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 A Secretaria de Saúde envia, semanalmente, amostras de água para Aracaju a fim de 

serem analisadas, mas como já foi mencionado o problema está no tratamento da água 

consumida por toda a população. 

 Quanto aos conflitos ambientais ocorridos em Canindé do São Francisco, estão 

relacionados ao acesso à água pela população rural e a urbana, como também pelos próprios 

agricultores de um mesmo perímetro irrigado. Tais conflitos são caracterizados pelo acesso 

desigual à água pelas diferentes categorias de usuários resultando em disputas entre os 

mesmos. 

 Um dos tipos de conflitos de uso da água que ocorre no município de dá entre os 

assentados atendidos com a água que o canal leva da barragem de Xingó e os cerca de 30% da 

população urbana do município de Canindé que sem acesso ao abastecimento de água 

fornecida pela DESO, capta a água diretamente do canal, reduzindo a disponibilidade hídrica 

para outros usuários. Daí a existência de conflitos explícitos envolvendo os assentados que se 

sentem prejudicados pela falta de água para atender à demanda de suas parcelas e a população 

urbana do município cujos domicílios não estão ligados ao sistema geral de abastecimento 

d’água. Esses conflitos são decorrentes da competição por uma quantidade insuficiente de 

água para atender às necessidades do conjunto de usuários do município.  

 No segundo caso, o conflito é gerado, segundo informações dos técnicos da 

COHIDRO, por questões de infra-estrutura do sistema de irrigação do perímetro. Os 

equipamentos usados nos sistemas de irrigação são antigos e sem a manutenção necessária ao 

bom funcionamento, gerando conflitos entre os irrigantes 

 Se houvesse a manutenção adequada dos equipamentos seria possível irrigar por dez 

(10) horas diárias, fato esse impossibilitado por problema de ordem técnica, ou seja, por 

tratar-se de equipamento antigo com vida útil já exaurida, que chega a causar um déficit de até 

48% de oferta hídrica, reduzindo, assim, a área irrigada, o que gera conflitos entre os próprios 

agricultores irrigantes. Atualmente, nessas condições, a área irrigada do projeto segundo 

dados da COHIDRO é de, aproximadamente 1.600 hectares, quando poderia aumentar para 

2.720 hectares, se não fossem tais problemas. A figura 10 abaixo ilustra o conflito dentro do 

próprio perímetro de irrigação. 
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FIGURA 10: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR LOTES DE IRRIGAÇÃO 

Observação: Os dados de vazão utilizados acima são apenas ilustrativos. 
Desenho de Renato F. L. Pontes, 2009. 

 Como os equipamentos de bombeamento de água são antigos, têm sua capacidade de 

bombear limitada a uma quantidade menor de lotes. De acordo com a figura acima, os lotes 

irrigados mais próximos à estação de bombeamento (Lotes 1 e 2) recebem uma maior 

quantidade de água do que os outros lotes (3 e 4) que têm sua capacidade hídrica reduzida e, 

em alguns casos, principalmente em épocas de estiagem, não recebem água pelo sistema de 

bombeamento do Projeto Califórnia, prejudicando uma boa parcela de agricultores irrigantes 

e, dessa forma, gerando conflitos entre eles. 

 Existem também outros dois projetos de irrigação localizados no Município de 

Canindé de São Francisco, são eles, o Nova Califórnia e o Jacaré-Curituba (em fase de 

conclusão). O Projeto Nova Califórnia está incorporado ao Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Semi-árido Sergipano (PDS-SAS) como estratégia de desenvolvimento 

regional, aumentando, assim, a produção agrícola, a criação de animais e a pesca. 

 Segundo informações do Governo do estado de Sergipe contidas no PDS-SAS (2005), 

este projeto está estruturado em dois Setores. O Setor 1 situado na margem direita do rio 

Curituba, com uma área total de 17.421ha, englobando as áreas representadas pelos 

assentamentos do INCRA (Florestan Fernandes, Modelo e João Pedro Teixeira). O Setor 2 

situado à margem esquerda do rio Curituba, com uma área total de 6.898,02ha, englobando a 
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área do assentamento Mandacaru, também pertencente ao INCRA. Os objetivos desse projeto 

não estão focados apenas na irrigação, mas em utilizar o abastecimento de água como 

elemento fundamental no desenvolvimento regional, atendendo, também, áreas de sequeiro e 

de pecuária semi-intensiva. 

 O sistema de abastecimento hídrico do Projeto Nova Califórnia compreende cinco 

componentes, a saber: captação; estação elevatória; sistema de adução e distribuição e 

reservatório apoiado. As estações elevatórias de captação estão localizadas às margens do rio 

Curituba, próximo ao corpo principal do lago da UHE Xingó. Está previsto um canal de 

aproximação que conduzirá a água do lago para o poço de sucção das bombas. A partir daí, a 

água será recalcada para um reservatório apoiado em cota elevada que servirá para abastecer, 

por gravidade, aos lotes. 

 O Projeto Jacaré-Curituba teve o início de sua construção no ano de 1997, tendo em 

vista suprir a necessidade hídrica dos agricultores da região de Canindé e Poço Redondo. Esse 

projeto está localizado entre os municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, na 

margem direita do rio São Francisco. Abrange uma área de cinco mil hectares, com um 

aproveitamento agrícola de três mil hectares, dos quais 1800 ha são destinados a agricultura 

irrigada, segundo dados da Codevasf, sendo composto de 38 agrovilas, e 700 lotes. 

 As obras principais de uso comum, como a tomada d’água na barragem de Xingó, a 

adutora, o túnel, a estação de bombeamento e o reservatório de distribuição da água para o 

projeto já estão concluídos. A demora na conclusão geral das obras é decorrente de problemas 

com a empresa responsável pelas obras que teve que abandoná-las em virtude de o Governo 

Federal não ter repassado a verba total para a construção do mesmo. Isso tudo contribuiu para 

que o projeto não avançasse por quase dez anos, até que o Governo Estadual assumiu as obras 

em dezembro de 2005. Hoje, o Projeto Jacaré-Curituba já se encontra em fase de conclusão. 

4.3 O Uso da Água do Reservatório de Xingó para Geração de Energia, Turismo e Lazer 

 Construída com a função principal de possibilitar a geração de energia elétrica, a 

barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó, tornou-se fonte de turismo e lazer, além de 

propiciar o desenvolvimento de projetos de irrigação, a instalação de projetos de piscicultura e 

o abastecimento hídrico dos municípios de seu entorno, como o Município de Canindé de São 

Francisco. 
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 A UHX é composta das seguintes estruturas: barragem (Foto 23), com altura de 

aproximadamente 140 metros; vertedouro (Foto 24) com duas calhas compostas de doze (12) 

comportas com uma capacidade de descarga de 33.000m³/s quando o lago está cheio; muro de 

tomadas d’água (Foto 25) com seis grande canos de, aproximadamente, nove (9) metros de 

diâmetro cada, por onde a água represada desce por gravidade até as turbinas localizadas no 

interior da usina.  

                Foto 23: Barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó. 
                Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008 

 Segundo dados da Chesf, o potencial unitário de cada turbina é de 527.000 kW, 

totalizando 3.162.000 kW de potencia instalada, com a possibilidade de instalação de mais 4 

(quatro) unidades, o que ampliaria para 5.270.000 kW a potencia total que poderia ser gerada 

(CHESF, 2009). 
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                 Foto 24: Vertedouro da Usina Hidrelétrica de Xingó 
                 Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008. 

                 Foto 25: Muro de tomada d’água da Usina Hidrelétrica de Xingó. 
                 Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008. 

 Após a geração de energia pela usina, toda a potência é transmitida para uma 

subestação (Foto 26) que fica bem próxima à barragem e distribuída por linhas de transmissão 

para 25% de toda região Nordeste, atendendo os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, assim como se interligando com 

outros sistemas integrados de energia do Brasil. 
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                 Foto 26: Subestação da Chesf, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes. 

  

 O uso da água para atividades turísticas e de lazer no Município de Canindé do São 

Francisco está relacionado à construção da barragem, ampliando-se no final da década de 

1990. As belezas naturais existentes nos cânions do são Francisco servem de grande atrativo 

para os turistas de todo o Brasil como também do exterior. 

 Segundo informações obtidas da principal operadora do turismo no lago de Xingó e no 

cânion do São Francisco, o aumento do fluxo de visitantes teve seu auge no período de 2006 

até 2009, ultrapassando 60.000 o número de visitantes ao local do passeio. Segundo 

informações da Secretaria de Turismo de Canindé de São Francisco, esse número de turista 

pode ser bem maior, chegando a 100.000. 

 O local de a atração turística da região é o lago artificial da Usina Hidrelétrica de 

Xingó que apresenta como principal estrutura o restaurante Carrancas, o único existente no 

lago. O Carrancas é um restaurante flutuante instalado no lago da Usina Hidrelétrica de Xingó 

apresentando uma boa estrutura física para receber os turistas que visitam o local, composta 

de áreas para espera das embarcações, banheiros e áreas para banhos (Foto 27). 

 É nele que ficam atracados os dois catamarãs, o Delmiro Gouveia (Foto 28), com 

capacidade para 190 passageiros e o Continguiba, com uma capacidade mais reduzida (até 

100 passageiros). No local encontra-se a escuna Maria Bonita que tem capacidade para 130 

passageiros. Ambos apresentam serviços de barman e som para a diversão dos turistas. 
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                Foto 27: Área de lazer do Restaurante Carrancas. 
                Foto de Renato F. L. Pontes, janeiro de 2008. 

                 Foto 28: Catamarã Delmiro Gouveia.
                 Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008 

 O passeio tem início no Município de Canindé de São Francisco, onde o visitante 

começa a desfrutar as belezas naturais do cânion do São Francisco (Foto 29) até a gruta do 

Talhado, localizada no riacho do Talhado, Município de Delmiro Gouveia – AL, onde está 

instalado um píer para atracação dos catamarãs e da escuna, podendo, assim, os turistas 
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desfrutarem de banhos nas águas desse riacho (Foto 30), dalí retornando para o local de 

partida, o restaurante Carrancas. 

                         Foto 29: Formação arenítica do cânion do São Francisco 
                         Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008. 

                 Foto 30: Lazer no riacho do Talhado. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009. 

 O turismo em Canindé de São Francisco é hoje o mais procurado no Estado de Sergipe 

devido à grande divulgação que Secretaria de Turismo vem fazendo da cultura local, levando 
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para fora do município a culinária, a história e a cultura da região. Mas segundo informações 

da própria população do município, o turismo em Canindé de São Francisco é tipo “Turismo 

Bate e Volta”, onde a grande maioria dos visitantes, que é proveniente de Aracaju, chega à 

região no período da manhã (por volta das 10:30h) e vai direto para o lago da UHX a fim de 

realizar o passeio pelo cânion. Ao término do mesmo, que tem uma duração de 

aproximadamente três horas, almoça e retorna para Aracaju por volta das 15:00h. 

 Um problema ambiental a ser destacado é quanto ao destino final do esgoto gerado no 

restaurante Carrancas. A Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco não tem 

conhecimento sobre o destino final das águas do esgoto produzido no restaurante instalado no 

lago de Xingó. De acordo com informações levantadas no local o esgoto produzido neste 

estabelecimento é armazenado em uma cisterna que fica submersa no próprio lago da usina. 

Quando o recipiente fica cheio, uma empresa de caminhões-pipa retira o material e descarta 

em algum local. Provavelmente é lançado em algum riacho do município, como o riacho das 

Onças. 

 Um outro problema é referente aos recursos gerados pela atividade turística no lago. O 

que é gerado nessa atividade não fica no Município de Canindé de São Francisco. Inclusive os 

recursos gerados do catamarã, cujo proprietário é de Aracaju, como também, os gerados pelo 

restaurante Carrancas, cujo proprietário é de Piranhas (AL). Para completar, o restaurante 

paga imposto à Prefeitura de Piranhas, embora esteja localizado no lado sergipano. E o 

emprego de pessoas do Município de Canindé de São Francisco na atividade é mínimo. 

 Diante disto, a Secretaria de Turismo de Canindé de São Francisco juntamente com a 

população local vêm buscando alternativas para o município poder utilizar um percentual dos 

recursos auferidos na atividade turística para a preservação e conservação patrimônio local. 

4.4 A Gestão e Sustentabilidade Hídrica no Município 

 A problemática da gestão da água no município de Canindé de São Francisco não está 

relacionada à escassez hídrica, fato que caracteriza uma região semi-árida, já que a sede 

municipal fica localizada a pouco mais de 5km da barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó. 

O problema está relacionado ao crescimento acelerado da população e a problemas de 

gerenciamento de Bacias hidrográficas. 
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  Devido a esses fatores, ocorrem no município como um todo problemas relacionados 

à falta d’água nas residências urbanas e rurais, problemas referentes ao lançamento de esgoto 

e dos resíduos sólidos nos corpos hídricos, erosão das margens dos rios locais em virtude da 

ausência de mata ciliar e conflitos relacionados ao acesso e uso da água. 

 Conforme analisado nos itens anteriores, os problemas relacionados à falta de água 

estão ligados a três fatores. O primeiro de ordem mecânica e operacional, pois os 

equipamentos de distribuição são antigos e por isso não conseguem dar suporte à grande 

demanda hídrica da população que cresce em ritmo acentuado. O segundo fator está ligado à 

própria cultura da população que utiliza de forma imprópria a água disponível. O terceiro 

relaciona-se à população que não tem suas casas ligadas ao sistema geral de abastecimento do 

município e que obtém água de forma irregular. Isso tudo se soma ainda ao próprio sistema de 

captação que é antigo e não tem condições de suprir a demanda hídrica de toda população da 

área. 

O esgotamento sanitário ainda é mais preocupante, já que todo esgoto municipal é 

lançado no riacho das Onças. Antes da construção da usina de Xingó, a cidade de Canindé do 

São Francisco era uma vila que ficava localizada bem próxima ao rio. Com as obras da 

barragem, a Chesf transferiu o núcleo urbano para o local chamado de Alto Canindé, onde 

foram construídas lagoas para o recebimento do esgoto do município. 

 Todavia, a cidade cresceu de uma forma acelerada (em função da usina, como também 

por ser o município da região de Xingó que recebe mais Royalties da Chesf), fazendo com que 

as lagoas transbordassem em virtude do grande volume de esgoto que recebiam. A situação do 

saneamento de Canindé de São Francisco só será resolvida quando o novo sistema de 

abastecimento d’água e saneamento entrar em funcionamento, mas não se sabe ainda se, no 

município, a rede de esgoto será administrada pela prefeitura (atual administradora) ou se 

serão contratadas empresas que se responsabilizem pela captação, tratamento e descarte do 

esgoto do município. 

 O município está recebendo investimentos do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento) para realização de obras de saneamento. Tendo em vista o melhor usufruto 

desses investimentos, a prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente 

vem desenvolvendo um trabalho nas escolas e com a população local, por meio da Educação 

Ambiental através da distribuição de cartilhas (Figura 11), reuniões com as crianças na escola 

etc., como forma de conscientizar a população para utilizar de forma adequada as novas obras 

de saneamento e conservar o meio ambiente. 
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FIGURA 11: CARTILHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Canindé de São Francisco, 2009. 

  

 Além de investimentos em obras de saneamento, caso ainda preocupante no 

município, é necessário investir em obras de contenção de processos erosivos das margens 

dos rios, com a recomposição das matas ciliares. Não há também um sistema de coleta 

seletiva e tratamento dos resíduos sólidos no município. Todo lixo gerado é jogado misturado 

em valas, sendo coberto por máquinas. 

 Quanto à questão de resíduos sólidos, o município vem enfrentado dificuldades de 

encontrar um local para instalação de um aterro sanitário devidos às características 

pedológicas da região, cujo solo é muito raso e pedregoso em grande parte do município, ou 

porque os terrenos ideais a instalação do aterro estão em áreas destinadas a assentamentos e 

projetos de irrigação. 

 O problema dos resíduos sólidos com relação á água em Canindé de São Francisco 

está no fato da coleta municipal não ser eficiente. Segundo a população local, os órgãos 

responsáveis pela coleta de lixo não passam com uma freqüência certa e por isso o lixo acaba 

se acumulando nas calçadas, ou então, é jogado nos riachos que cortam o município, próximo 

ou dentro do canal Jacaré-Curituba (Foto 31), principalmente pela população que vem 

construindo suas casas às margens desse canal (Foto 32). 
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                 Fotos 31: Lixo às margens do canal Jacaré-Curituba. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, dezembro de 2009.

                 Fotos 32: Ocupação desordenada às margens do canal Jacaré-Curituba. 
                 Foto de Renato Pontes, dezembro de 2009. 

  

 O uso da água nas atividades agrícolas (irrigação) está baseado na variação de 

consumo hídrico pela planta. Esse consumo é variável em decorrência da quantidade de água 

no solo e da capacidade de transpiração das plantas (perda hídrica), como mostra a figura 12 

abaixo. 
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FIGURA 12: CONSUMO D’ÁGUA PLANTA-SOLO-ATMOSFERA

Esquema do balanço vertical de água na camada do solo, onde (E) é a evapotranspiração total; (P) é a 
precipitação incidente; (PI) é a precipitação incidente menos a interceptação; (Wm) é o armazenamento máximo 
da camada do solo; (W) é o armazenamento de água no solo; (DSUP) é o escoamento superficial; (DINT) é o 
escoamento sub-superficial; (DCAP) é o fluxo de umidade ascendente; e (DBAS) é o escoamento subterrâneo. 
Fonte: Cirilo, J. A.; Goes, V. C.; Asfora, M. C., 2007, p. 223. 

 No sistema solo-planta-atmosfera, a transferência de água ocorre, em resposta às 

diferenças de potências de água estabelecidas entre o solo, a planta e a atmosfera. Em outras 

palavras, o movimento de água no solo para as raízes e para as folhas, ocorre em resposta ao 

gradiente de potencial criado entre essas duas partes da planta para o ambiente, ou seja, a 

perda de água pela planta e o ambiente externo é uma resposta à diferenciação de potencial 

entre a atmosfera e as células transpirativas da planta. 

 Nesse enfoque, o sucesso da gestão de uso da água vai depender da capacidade de 

integrar os fatores supracitados, através um bom manejo de água, atendendo adequadamente à 

demanda por água das áreas irrigadas, maximizando-se os rendimentos com a utilização 

racional deste recurso (otimização dos usos da água). 

 A problemática da gestão do uso da água na zona rural do município de Canindé de 

São Francisco, ou melhor, os entraves à gestão da água e dos demais recursos naturais estão 
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relacionados aos seguintes pontos, como a falta de prosseguimento das obras originais que 

foram projetadas inicialmente, resultando no uso de técnicas inadequadas de irrigação, como a 

aspersão que é ainda utilizada em parte do perímetro irrigado causando problemas de 

salinização (que prejudica o desempenho da produção) (Foto 33), e da falta de manutenção 

dos sistemas implantados, assoreamento dos sistemas de drenagem e grande desperdício de 

água. Em alguns lotes irrigados já foram implantados sistemas de irrigação localizados, 

como a microaspersão que é a tecnologia mais adequada, evitando, dentre outros, o 

desperdício de água, mas há a necessidade de recuperação do sistema hidráulico principal que 

é antigo. 

                 Foto 33: Necrose na folhas, um indicador de salinização do solo. 
                 Foto de Renato Pontes, janeiro de 2008. 

 Outro ponto importante é a ocupação com atividades agrícolas na área a ser 

transformada em Reserva Legal (676 hectares, segundo informações da COHIDRO), como 

reação dos assentados à redução da área do perímetro irrigado, em função da criação da 

mesma. Além disso, vale ressaltar a existência de ligações clandestinas no sistema de 

irrigação pelos próprios irrigantes, que em virtude da ineficiência do abastecimento hídrico 

em alguns lotes, utilizam essa forma de acesso à água, o que também contribui para o 

comprometimento do desempenho hidráulico de todo o sistema.  

 Baixo índice de escolaridade da população residente no perímetro irrigado do 

Califórnia é outro ponto fundamental, contribuindo, dessa forma, para o uso irracional da 
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água. O nível de escolaridade dessa população é baixo em função do trabalho, tendo que 

interromper os estudos a fim de gerar renda e sustentar suas famílias. 

 Diante disto, muitos agricultores dos lotes irrigados não utilizam de maneira racional a 

água na irrigação, irrigam sem se preocupar com a quantidade de água ou de horas de 

irrigação utilizadas em suas plantações, ou também com uso de aditivos químicos (Foto 34). 

A aplicação desses aditivos é, muitas vezes, feita sem a devida orientação dos técnicos da 

COHIDRO, ou mesmo sem os cuidados necessários para a utilização desses produtos como os 

equipamentos de proteção individuais (EPI’s). 

 Em entrevista com um dos engenheiros responsáveis pela COHIDRO sobre a 

problemática da Gestão da água no município, principalmente na área do perímetro de 

irrigação, ele afirmou que, buscando um maior aproveitamento da água, evitando o 

desperdício, foram introduzidos sistemas de microaspersão nos lotes de irrigação, como os 

instalados nas plantações de goiabas, o que proporcionou uma maior produtividade com 

menor desperdício de água. 

                 Foto 34: Agrotóxico utilizado no Projeto Califórnia. 
                 Foto de Renato F. L. Pontes, abril de 2009. 

  

 Mas a implantação dessa técnica de irrigação (microaspersão) não é a solução para os 

problemas de melhor aproveitamento hídrico na região, pois os produtores rurais (na sua 

grande maioria) da redondeza não sabem como aproveitar bem os recursos disponíveis. A 
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solução nesse caso não é apenas cambiar o sistema de irrigação para os agricultores, mas sim, 

capacitá-los, melhorar sua da renda e trabalhar sua consciência sobre o valor intrínseco dos 

recursos naturais. 

 Portanto, deve-se valorizar e recompensar de forma adequada os produtores que 

manejem responsavelmente o ambiente e os recursos naturais (a exemplo da água), como 

forma de compensação e incentivo pela conservação. Além da conservação do ambiente e dos 

recursos naturais, conforme um valor ético que essa população deve incorporar, não se pode 

subestimar os benefícios econômicos e comerciais que podem advir da prática da gestão 

ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A questão referente à disponibilidade de uma água de boa qualidade tem sido cada vez 

mais discutida. Apesar de ser um recurso abundante em várias regiões do Planeta, este recurso 

fundamental ao desenvolvimento da vida na Terra tem sofrido “agressões” tanto em termos 

quantitativos como qualitativos. 

 O problema de escassez de água vem proporcionando cada vez mais uma busca 

intensa por soluções relacionadas a um melhor uso da água, buscando, dessa forma, uma 

diminuição dos conflitos de seu uso, e de problemas referentes à degradação desse recurso. 

Para que isso aconteça, é necessária um análise holística das ações do ser humano, das 

relações que caracterizam o convívio social e das relações do homem frente as natureza. 

 O Município de Canindé de São Francisco não apresenta problemas quanto à 

disponibilidade de água, por dois motivos, a saber: o primeiro é que o presente município está 

inserido na bacia hidrográfica do rio São Francisco, que apesar de uma grande extensão de 

seu curso estar localizado em uma região de clima semi-árido, é um rio perene, ou seja, não 

seca no período de estiagem, drenando toda porção norte do território deste município. O 

segundo motivo é a existência da barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó, que tem uma 

capacidade de acumular um grande volume de água (3,8 bilhões de metros cúbicos). 

 O problema da água no município de Canindé de São Francisco está relacionado com 

a sua distribuição, ou seja, problema de gerenciamento por parte dos órgãos administrativos 

do município, tanto em sua área urbana como também na área rural. Também é importante 

que a população do município tenha ciência da situação e que colabore no sentido de utilizar 

de forma adequada a água, evitando o desperdício e não poluindo este recurso com lixo e 

outras fontes poluidoras. 

 Para que isso ocorra, há a necessidade de articular a gestão da água ao processo de 

planejamento local do Município de Canindé de São Francisco, incorporando os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e Ambientais na construção e gestão de seu espaço. Com isso, é 

de grande importância que a administração local continue aplicando a prática da Educação 

Ambiental no município como medida indicada para um bom uso da água, evitando o 

desperdício, assim como o controle da poluição de seus corpos hídricos. 

 No perímetro irrigado do Projeto Califórnia é preciso que o órgão responsável 

(COHIDRO) por sua administração e manutenção dê um maior suporte aos agricultores 



113 

irrigantes com relação ao tempo de duração das irrigações assim como quanto ao uso de 

agrotóxicos. Assim como, ampliar o acesso de todos os produtores e outros agentes da cadeia 

produtiva a sistemas de informação e comunicação concernentes aos agronegócios. 

 Para os conflitos existentes com relação ao uso da água no Município de Canindé de 

São Francisco, é de grande importância a atuação dos gestores dos recursos hídricos como 

também o envolvimento de todos os usuários de águas, que juntos passam a interagir na 

definição da política pública da gestão dos recursos hídricos, como por exemplo o 

melhoramento do sistema de abastecimento de água o quanto antes, e dar um maior suporte à 

população que não tem ligação de suas residências a rede geral de abastecimento hídrico. Isto 

proporcionará benefícios e fortalecerá o relacionamento dos usuário, solucionando o problema 

de todos. 

 A problemática da gestão da água seja ela no meio ambiente urbano, rural etc., 

geralmente, se encontram nos aspectos institucionais relacionados com o gerenciamento de 

tais recursos. A necessidade de gestão e conservação dos recursos hídricos está na razão de 

ser, a água, um bem de primeira necessidade à vida da sociedade, assim como, ser um recurso 

escasso e finito. 

 Encontrar os mecanismos e as ferramentas de planejamento para se alcançar a gestão e 

garantir a sustentabilidade hídrica é o principal desafio atual e futuro no Município de 

Canindé de São Francisco a fim de construir um plano de modernização onde apresente 

programas específicos de controle ambiental referentes à: 

• Drenagem da área; 

• Controle de erosão; 

• Controle de uso e destinação de embalagens de insumos e agrotóxicos;  

• Controle de salinização dos solos;  

• Estabelecimento da reserva legal do perímetro;  

• Gestão de resíduos sólidos;  

• Recuperação de áreas degradadas;  

• Capacitação em agricultura irrigada e educação ambiental;  

• Elaboração de plano de gestão ambiental numa perspectiva de Gestão de Bacias 

Hidrográficas.  
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 De fato, a escassez de água tem sido uma preocupação em escala global, pois o 

crescimento da população, principalmente a população urbana, demanda um crescimento por 

água duas vezes mais rápido. Entretanto, a problemática da gestão da água em Canindé de São 

Francisco, de alguma forma, é um problema de gerenciamento, um caso de alocação e 

distribuição, e não um simples problema de suprimento. 
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