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(...) O tempo esta em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa antiga: existiu primeiro 

uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu 

finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia; 

(...) O equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo, e quem souber com 

acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o 

risco, ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é; por isso, ninguém em nossa casa 

há de dar nunca o passo mais largo que a perna: dar o passo mais largo que a perna é o 

mesmo que suprimir o tempo necessário à nossa iniciativa (...) 

 

 

Raduan Nassar, Lavoura Arcaica 
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          Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre os movimentos sociais atuais como instrumento 

de conquista  e exercício da cidadania. Os pequenos produtores rurais têm  há muito tempo 

dificuldades de manter as condições mínimas para a sua sobrevivência. E os grandes 

projetos e obras para o desenvolvimento econômico com a construção de hidrelétricas e de 

barragens para o abastecimento de água, como é o caso da análise deste estudo, alijam 

centenas de famílias. Estas são obrigadas, em favor do bem comum e das prioridades 

públicas a abandonar as terras onde muitas vezes nasceram e sempre viveram abandonando 

os laços de vizinhança e afetividade e o local que sempre lhe proveu o sustento. Os 

pequenos agricultores se vêem na situação de recomeçar a vida, pois têem que procurar uma 

outra terra fértil ou vai se aventurar nas periferias dos centros urbanos. A organização 

social, através das mobilizações e movimentos sociais configuram-se como as bases para a 

constituição do poder social. Para o estudo foram realizados o levantamento bibliográfico, a 

pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas com os moradores remanescentes na 

área da barragem, para uma maior aproximação da realidade e uma posterior análise dos 

resultados obtidos. 
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            Abstract 

 

 

 

This work presents a quarrel on the current social movements as instrument of conquest and 

exercise of the citizenship. The small agricultural producers have so much time difficulties 

to keep the minimum conditions for its survival. The great projects and workmanships for 

the economic development with the construction of hidrelétricas and barrages for the water 

supply, as it is the case of the analysis of this study, unload hundreds of families. These are 

obliged, in favor of the common good and of the public priorities to abandon lands where 

many times had always been born and they had lived abandoning the bows of neighborhood 

and affectivity and the place that always to provide it the sustenance. The small 

agriculturists if see in the situation to recommence the life, therefore they have that to look 

one another fertile land or goes to venture itself in the peripheries of the urban centers. The 

social organization, through the social mobilizations and movements is configured as the 

bases for the constitution of the social power.  For the study they had been carried through 

the bibliographical survey, the documentary research and interviews half-structuralized with 

the remaining inhabitants in the area of the barrage, for a bigger approach of the reality and a 

posterior analysis of the gotten results. 
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____Apresentação 

  

O objetivo desta dissertação foi analisar os conflitos e os impactos sociais decorrentes da 

construção da barragem de Pirapama sobre a população rural do município do Cabo de 

Santo Agostinho -PE, mais especificamente as quinze famílias remanescentes no entorno da 

barragem. No primeiro capítulo discutimos sobre as relações entre o modelo atual de 

desenvolvimento e a depredação dos recursos naturais, tendo como foco principal à água; 

com uma descrição da legislação existente, da atual gestão dos recursos hídricos, uma 

análise da política nacional de saneamento e a história do abastecimento de água no estado 

de Pernambuco. O segundo capítulo aborda os impactos sociais na construção de barragens 

com uma discussão sobre o território e o espaço, a dicotomia rural/urbano e os movimentos 

e lutas sociais das populações rurais que são remanejadas de forma compulsória das áreas 

destinadas à construção de barragens. O terceiro capítulo é composto pelos procedimentos 

metodológicos utilizados no estudo, a caracterização da área e o estudo de caso das famílias 

remanescentes da construção da barragem de Pirapama. 
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____Justificativa 

 

Nos últimos anos, a gestão comunitária dos recursos naturais e os grandes 

consumidores começaram a se confrontar pela água e pelas terras mais próximas à rios e 

lagos, como ocorre nos locais escolhidos para a construção de barragens. O que nos leva a 

refletir nesse estudo os usos e os conflitos sobre a água em uma população rural submetida à 

remoção no município do Cabo de Santo Agostinho devido à construção da barragem do 

Pirapama. 

A água como problema não afeta a todos os segmentos da sociedade da mesma 

forma. Vários estudos indicam que os impactos ambientais são absorvidos de diferentes 

maneiras nos diversos segmentos da população. Os problemas relativos ao deslocamento de 

populações e ao reassentamento nas áreas remanescentes, provocados pelos impactos 

mordenizadores, com a construção de barragens  são muitas vezes minorizados. 

Os pequenos produtores que fazem parte da população tradicional rural, percebem a 

água como um recurso comum, uma dádiva da natureza que não pode ser privatizada ou 

acumulada por uma única pessoa ou família, ao contrário, deve circular entre os membros do 

grupo social, determinando e aprofundando as relações comunitárias. 

 Para as comunidades rurais ribeirinhas, a água está incorporada à cultura e à vida, 

configura-se como um elemento constante em todas as atividades cotidianas de modo 

intrínseco e é uma referência para a renda familiar. Para as agências públicas esse recurso é 

percebido a partir do problema da escassez de água, por pensarem em termos gerais e 

considerarem o problema a partir de grandes volumes de água para o abastecimento urbano e 

industrial. 

 Embora consideradas nas reflexões de pesquisadores, mediadores e agentes de 

desenvolvimento, as populações rurais permanecem quase que absolutamente desconhecidas 

para os formuladores de políticas públicas. Nas propostas de desenvolvimento e gestão local 

elas costumam ser tratadas como objeto passivo, levando-as a se organizarem na busca pelos 

seus direitos.  
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 A construção de barragem em área tradicionalmente ocupada, onde há o plantio, 

criação de animais nas terras marginais e atividades de pesca, modifica hábitos e gera 

conflitos entre a população residente e o órgão interventor. 

Famílias de lavradores localizam suas casas, sempre que possível, próximas aos 

cursos d'água; em grande parte das regiões rurais, os locais de moradia das famílias, os 

bairros rurais e as comunidades são designados pelo nome do córrego.  

Desse modo, em muitas sociedades rurais, a qualidade de vida e a fartura de 

alimentos dependiam e dependem da relação desses grupos com a natureza e em especial 

do seu acesso à água. A população rural, possui dependência estrita da água para 

organizar seus sistemas de produção, produzir alimentos e cuidar dos animais. Organizam 

sua produção pautada pelo acesso à água. A proximidade com as fontes de água são 

determinantes para a geografia dos sítios, para localização das casas, das lavouras 

familiares e nas organizações espaciais de comunidades e bairros rurais.  

Existe pouca preocupação em formular políticas públicas que potencializem e 

priorizem, com relação às águas, ações de conservação que levem em conta os interesses dos 

pequenos agricultores. A gestão dos recursos hídricos se configura como ponto fundamental 

na reflexão sobre as formas de acesso, distribuição e usos das águas, e as possibilidades 

deles serem mais democráticos ou não.  

A água, por ser vital a todos os segmentos de qualquer sociedade, deve ser 

compreendida como um recurso que articula diversas camadas de gestão, para as quais, o 

papel da comunidade local deve ser fundamental para preservação e partilha mais igualitária 

entre vários interesses e usos. Faz-se necessário incorporar a perspectiva e a contribuição das 

populações rurais nos programas de gestão e preservação ambiental. 
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____CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

O RECURSO NATURAL ÁGUA 
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1.1 DESENVOLVIMENTO E  MEIO AMBIENTE 

 

A nossa civilização teve um caráter predatório. Ao longo da história, o progresso 

ocorreu em circunstâncias as quais, muitas vezes, foram irreversíveis para o mundo físico, 

principalmente no processo desencadeado pela revolução industrial.  

Toda estratégia industrializadora, repercute no desenvolvimento e no meio ambiente 

nas diferentes regiões do globo. Desenvolvimento e meio ambiente estão interrelacionados: 

as atividades econômicas alteram o meio ambiente e o meio ambiente alterado é uma 

restrição externa para o desenvolvimento social e econômico (ALTVATER, 1994). 

O sistema industrial capitalista atual depende de uma maior quantidade de recursos 

que qualquer outro modelo econômico  na história da humanidade. Necessita de recursos:  

ar,  água,  solo, energia e matérias primas - localizados sobretudo nos países do Sul; além de 

infra-estrutura capaz de absorver, ou onde se depositem, os seus resíduos.  

Segundo ALTVATER (1994) uma sociedade industrial capitalista é expansiva, tanto 

no tempo como no espaço; se estende, e a grande velocidade. O problema não é, pois, a 

quantidade do crescimento econômico, senão o modo de regulação social do metabolismo, 

do intercâmbio material entre natureza, indivíduo e sociedade.  

Em suas exposições, MARX parte de uma filosofia onde  o ser humano e a natureza 

são uma unidade: 

A natureza é o corpo inorgânico do homem; ou seja, a natureza 

enquanto não é o próprio corpo humano. Que o homem vive da 

natureza quer dizer que a natureza é seu corpo, com o qual deve 

manter-se num processo constante, para não morrer. A afirmação de 

que a vida física e espiritual do homem se acha integrada com a 

natureza não tem outro sentido que o de que a natureza se acha 

integrada consigo mesma e que o homem é parte da natureza.(.......)  

(1985). 

Contudo, atualmente a compreensão das relações entre a sociedade e a natureza, 

ligadas ao processo de produção capitalista tem o Homem e a natureza como seres opostos, 
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numa concepção de natureza objeto, considerando-a uma fonte ilimitada de recursos à 

disposição da humanidade.  

A oposição entre homem e natureza contribuiu para uma compreensão evolutiva e 

linear do progresso, sendo o avanço tecnológico e o crescimento econômico colocados como 

solução para todos os outros problemas (MARQUES, 2002). 

De encontro à idéia unilateral do domínio e controle humano sobre a natureza, 

Engels criticou o capitalismo por sua presunção frente a ela. Ele considerou os efeitos 

secundários e indesejados da tecnologia ao descrever as transformações ecológicas 

resultantes da expansão populacional européia: 

Os introdutores da batata na Europa não podiam saber que, com o 

tubérculo farináceo, propagavam também a doença da escrofulose. E, da 

mesma maneira, ou parecida, tudo nos faz lembrar, passo a passo, que o 

homem não domina a natureza, e nem muito menos a maneira como um 

conquistador domina um povo estrangeiro, quer dizer como alguém que é 

alheio à natureza, senão que fazemos parte dela com nosso corpo, nosso 

sangue e nosso cérebro, que nos encontramos em meio a ela e que todo 

nosso domínio sobre a natureza ¾ e a vantagem que, em função disto, 

levamos face às demais criaturas ¾ consiste na possibilidade de chegar a 

conhecer suas leis e de saber aplicá-las corretamente........(1985). 

A predação dos recursos naturais pode ser analisada considerando os efeitos de dois 

elementos característicos do sistema capitalista: a propriedade privada da terra e a idéia de 

que os recursos naturais, além da terra, inicialmente abundantes para serem apropriados ou 

explorados – a água, o ar e os recursos minerais e vegetais– seriam inesgotáveis. 

A análise do sistema capitalista e de seus efeitos sobre a classe operária foi o objeto 

de estudo de Marx, contudo seu método permite ver além do seu objeto de estudo, 

pontuando os impactos simultâneos da produção capitalista sobre a natureza: 

E todo progresso da agricultura capitalista não é somente um 

progresso na arte de esgotar o operário, senão por sua vez na arte de 

esgotar o solo... A produção capitalista, conseqüentemente, não 
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desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção 

senão solapando, ao mesmo tempo, os mananciais de toda a riqueza: 

a terra e o trabalhador (1985). 

A crise ecológica tem sua origem nos fundamentos e nos princípios de 

funcionamento do capitalismo, decorrentes da organização política, social e econômica dos 

Estados. Esses processos estavam associados a uma elevação do nível de vida (ou seja, 

aumento da aquisição dos bens de consumo), sobretudo nos países desenvolvidos do Sul. 

Contudo, prevaleceram os reflexos de cegueira coletiva silenciando, tacitamente, as questões 

ecológicas latentes (CHESNAIS & SERFATI, 2003).  

Segundo os autores nós não podemos considerar a idéia de que, pelo viés da 

destruição ou de danos graves ao ambiente natural, o capitalismo poria em perigo, e até 

destruiria, suas próprias condições de reprodução e de funcionamento enquanto capitalismo. 

É no âmago dos processos de criação e de apropriação da mais-valia que jazem as 

contradições que fazem com que a verdadeira barreira da produção capitalista seja o 

próprio capital. No plano econômico, o capital transforma as poluições industriais, bem 

como a rarefação e/ou a degradação de recursos, como a água e até o ar, em mercados, isto 

é, em novos campos de acumulação.     

De acordo com ALTVATER (1994) o modelo de sociedade industrial capitalista de 

modo algum sucumbirá às conseqüências de crises econômicas; na mudança, está 

produzindo uma crise latente da civilização, expressão da entropia (aumento da energia não 

utilizável) da natureza e do sistema social e do antientropismo da economia de 

transformação de matéria e energia em processo de desenvolvimento.  

Pelas destruições cada vez mais graves e, em alguns casos, irreversíveis, o capital 

põe em perigo as condições de vida e a própria existência de certas comunidades, e até 

mesmo de certos países. O capital, até então demonstra, ter sempre os meios tanto para 

suportar as conseqüências dessa destruição de classes, comunidades e Estados, quanto para 

transformar a gestão de recursos que se tornaram raros e a reparação das degradações em 

campos de acumulação subordinados ou subsidiários (CHESNAIS & SERFATI, 2003).  

A partir de uma análise de Marx podemos entender que o problema econômico, 

social e político é sempre anterior ao das possíveis barreiras físicas. É assim que na 
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sociedade capitalista enormes volumes de alimentos são desperdiçados anualmente quando 

seus preços não chegam a cobrir os custos da produção; nos Estados Unidos destinam-se 

milhões de dólares para que os agricultores não semeiem e, tudo isso, ainda que outros 

milhões, porém de pessoas, morram de fome. A contradição entre o valor de uso e o valor 

das mercadorias, que é o ponto de partida da exposição marxiana do capitalismo, é também 

a origem do entendimento destas contradições (FOLADORI, 1997).   

Hoje, diante da crise ambiental em que vivemos, quando as chamadas barreiras 

físicas se apresentam mais presentes que nunca, deve-se considerar a discussão de Marx 

centrada na análise da contradição capital/trabalho, bem como, as crises do capitalismo a 

partir desta contradição. 

  É notável que o capitalismo não comporta postos de trabalho permanente para o 

conjunto da população, o que vai de encontro ao modelo Keynesiano e à teoria do pleno 

emprego. Nos últimos trinta anos, as crises do capitalismo, com anos de crescimento 

seguidos de anos de recessão, os problemas ambientais ficaram sempre à margem, e claro, 

agravaram-nas. 

É impossível dissociar as destruições e perdas ambientais e ecológicas da degradação 

das condições de vida dos trabalhadores urbanos e rurais e de suas famílias. Estes, também, 

são mais vulneráveis diante das crises ambientais. No próximo item iremos analisar um dos 

recursos naturais que vem sendo depreciado pelo modo de produção predominante, em 

detrimento da sobrevivência da própria humanidade – a água. 

 

 

1.2 ÁGUA: UM RECURSO NATURAL INFINITO? 

A água é a fonte da vida.  É ilimitada e imortal.  É o princípio e o fim de todas as 

coisas. É o elemento essencial como componente bioquímico dos seres vivos, como 

ambiente de vida de várias espécies animais e vegetais,  como  valor referencial  de classes 

sociais e culturais e como insumo de produção de inúmeros  produtos agrícolas e industriais. 

No corpo humano, a água representa, em média,  60%  de sua composição física. No 
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coração, cérebro e sangue, esse valor atinge 80%. O ser humano pode passar até cerca de 30 

dias sem comer; porém, sem água não resistirá mais que 48 horas (CAMARGO, 2004). 

Segundo a autora, a água tem uma íntima associação com o simbolismo do batismo, 

que representa a morte e a sepultura, a vida e a ressurreição, como foi exposto por São João 

Crisóstomo. A imersão nas águas tem significado o retorno ao pré-formal, com seu duplo 

sentido de morte e dissolução, e também de renascimento e nova circulação, pois a imersão 

multiplica o potencial das vidas.  

Atualmente a água não é considerada, por grande parte da população, como um 

elemento sagrado, vital. Gradativamente, a água foi perdendo sua conotação religiosa. Hoje, 

é vista somente como fonte de energia, ou de abastecimento.  

A maior parte da superfície terrestre é coberta de água. Um volume pouco maior que 

2% é doce, dos quais mais de 90% estão congelados nas regiões polares ou armazenados em 

depósitos subterrâneos muito profundos. As águas doces superficiais correspondem a 

somente 0,001% deste potencial. Mais de 2/3 da água doce é usada na irrigação, sendo 

contaminada pelos agrotóxicos ou adubos. Nas cidades, o esgoto das casas e indústrias é 

quase todo jogado nos rios e no mar, sem tratamento. A água fica infectada, inclusive com 

germes que causam doenças transmissíveis, como o cólera (CARVALHO, 2003).  

De acordo com o autor, o consumo mundial de água multiplicou por sete no século 

XX, mais do que o dobro da taxa de crescimento populacional. Em alguns países da África e 

do Oriente Médio, a água já está escassa e, em função disso, há racionamento. O ex-

presidente do Egito, Anuar Sadat (1918-1981), considerou o papel estratégico da água, 

denominando-a de o ouro azul no Oriente Médio, onde um copo de água vale mais do que 

um barril de petróleo. Fica claro, portanto, que neste canto do mundo, para não citar outros, 

a água pode vir a matar, por razões óbvias, não somente devido à sede. 

A escassez de água é também a principal causa da degradação da qualidade de vida 

de um bilhão de pessoas, sem acesso à quantidade diária ideal estimada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU). No continente africano, cerca de 62% da população só tem 

acesso a algo em torno dos 4m3/habitante/dia, sendo que, em algumas regiões, o índice é 
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inferior a 3m3/habitante/dia. Em média, o continente com maior disponibilidade de água é a 

Oceania, seguida da América do Sul, América do Norte, África, Europa e Ásia . 

Levantamentos realizados pela Organização Meteorológica Mundial da Organização 

das Nações Unidas (OMM/ONU) mostram que 1/3 da população mundial consome 20% a 

mais do que suas disponibilidades hídricas. Estudos dessa mesma organização demonstram 

que a situação das reservas hídricas mundiais tende a piorar nos próximos trinta anos. O 

consumo industrial deverá dobrar até 2025, se as tendências de crescimento mantiverem-se. 

O consumo agrícola de água, responsável pela utilização de 70% da água produzida, deverá 

crescer substancialmente, com procura mundial de alimentos nos próximos vinte e cinco 

anos. A situação é bem pior nos países em desenvolvimento, com o aumento da poluição dos 

mananciais de água potável, em razão da concentração populacional intensa em 

determinadas regiões (ALEM, 2001). 

Em vinte e cinco anos, 1/3 da população da Terra poderá ficar sem água, se não 

forem tomadas medidas urgente. Isto passa por políticas imediatas, envolvendo esforços de 

todas as nações. Passa, também, pela educação das novas gerações e pela sensibilização para 

o problema (CAMARGO, 2004). 

Segundo a autora a água é um recurso natural, porém finito e vulnerável. Além disso, 

há de se preocupar com os seus usos múltiplos (abastecimento humano, abastecimento 

industrial, irrigação agrícola, geração de energia elétrica, lazer e turismo, entre outros). Essa 

multiplicidade tem sido a causa principal dos conflitos pelo uso da água.  

Nos próximos cinqüenta anos, eclodirão guerras pelo controle da água mundo afora, 

assim como no século XX (e ainda neste), ocorreram guerras pelo domínio do petróleo. A 

água potável poderá se tornar o principal motivo de disputa entre as nações do século XXI. 

Para isso, autoridades e lideranças conscientes começam a se mobilizar para colocar a água 

na agenda política dos países do mundo (GUARDIA, 2002). 

Em nosso planeta, pelo menos vinte países já sofrem com a escassez de água. Entre 

eles, estão Egito, Kuwait, Arábia Saudita, Israel, Argélia e Bélgica. No Brasil, o sinal de 

alerta já chegou a alguns Estados, como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rio Grande 

do Norte, Distrito Federal e, mais recentemente, a grande São Paulo (CAMARGO,  

2004). 
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O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. Da água doce disponível no país, 

70% estão na região norte, 15% na região centro-oeste, 6% no sudeste, 6% no sul e 3% no 

nordeste. Há, em tese, pelo menos 34 milhões de litro de água para cada brasileiro, embora 

20% da população urbana não disponha de rede de água e esgoto e 65% das internações 

pediátricas sejam causadas pela poluição da água. A irrigação de um hectare no nordeste 

brasileiro consome 18 mil metros cúbicos de água por ano, em Israel fica em torno de 600 

metros cúbicos. Enquanto o habitante de um oásis no Saara usa cerca de 3 litros de água por 

dia, um do Rio de Janeiro gasta 450, em Moscou 600 e, em Nova York, 1045. A quantidade 

média diária para satisfazer todos os usos de uma pessoa é de 40 litros no máximo 

(CARVALHO, 2003). 

O Uso da Água no Brasil 

Uso industrial 19%
Uso doméstico 22%
Irrigação 59%

 

Fonte:Agência Nacional da Água 

O nosso país faz parte majoritariamente do maior aqüífero, reservatório de água 

doce, do mundo. Chamado atualmente de Sistema Aqüífero Guarani, acumula um volume de 

água estimado em 45 mil quilômetros cúbicos. A extensão de tal aqüífero é da ordem de 1,2 

milhão de quilômetros quadrados, sendo 840 mil km2 no Brasil (70%), 225 mil km2 na 

Argentina (19%), 71 mil km2 no Paraguai (6%) e 58 mil km2 no Uruguai (5%). Além da 

dimensão gigantesca, contém águas que podem ser consumidas sem necessidade de 

tratamento prévio, devido aos mecanismos de filtração e autodepuração biogeoquímica que 

ocorrem no solo, (GUARDIA, 2002).  
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Há déficit em meio à abundância. Apesar das imensas reservas hídricas e legislação 

avançada, o cotidiano dos brasileiros ainda é de degradação, poluição e desperdício. O País 

detém uma das maiores reservas hídricas do mundo, concentrando cerca de 15% da água 

doce superficial disponível no planeta. Mas o contraste na distribuição, como é característico 

em vários setores nacionais, é enorme. A região Norte, com 7% da população, possui 68% 

da água do País, enquanto o Nordeste, com 29% da população, possui 3%, e o Sudeste, com 

43% da população, conta com 6% (CAMPANILI, 2003).  

De acordo com a autora como conseqüência, 45%  da população não tem acesso aos 

serviços de água tratada e 96 milhões de pessoas vivem sem esgoto sanitário. Embora conte 

com uma legislação considerada avançada para os recursos hídricos - que prevê a gestão 

participativa e por bacias -, em vigor desde meados dos anos 90, há poucos resultados 

práticos de sua aplicação.   

No Brasil, ainda é um grande problema o desperdício de água, dado por vazamentos 

e ligações clandestinas. Esse tipo de desperdício atinge cerca de 45% da água tratada no 

país, ou seja, cerca de 4,16 bilhões de m3 de água por ano. Essa quantidade seria suficiente 

para abastecer 35 milhões de habitantes nesse mesmo período. Em lugares como Fortaleza 

(CE), essa situação atinge 70% de perda por vazamentos antes da água tratada chegar às 

torneiras. Nas nações desenvolvidas, esses números chegam, no máximo, a 20%. Por isso, o 

Brasil é considerado um dos campeões no desperdício de água no mundo. 

A falta de cuidados adequados na captação de chuvas e a poluição dos rios e dos 

lagos,  reduz o volume de águas doces superficiais, se este processo de degradação não for  

interrompido ou reduzido serão necessárias soluções de alto custo, como a busca de águas 

subterrâneas profundas ou a dessalinização de águas oceânicas. É urgente a conscientização 

para a questão da água em torno da preservação ambiental e da vida em nosso planeta. 

Assegurar que os recursos hídricos que integram os ecossistemas conexos sejam protegidos, 

em quantidade e qualidade suficientes para uso das gerações atuais e futuras deve ser o 

compromisso de todas as nações. 
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1.3 A LEGISLAÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS 

 A ocorrência de níveis elevados de poluição da água, assim como, o uso perdulário 

da água em finalidades específicas principalmente no abastecimento refletem-se na falta de 

água, principalmente a de boa qualidade, a qual vem se tornando um bem cada vez mais 

escasso e, portanto, cada vez mais valioso. 

 No passado não muito remoto, a água de mananciais era considerada, via de regra, 

como um bem livre (sem valor econômico), devido à sua abundância na natureza. 

Atualmente, devido ao crescimento desordenado de certas regiões e à essencialidade da água 

em termos de serviços e necessidades sociais, existe uma preocupação crescente com o 

futuro dos recursos hídricos (FERNANDEZ, 1997). 

 Mesmo sendo um recurso renovável, a água é um recurso escasso, principalmente 

para aqueles mananciais com altas demandas. A conciliação de demandas cada vez maiores 

com a limitada oferta vem se configurando como um problema nas últimas décadas, mas que 

pode se agravar futuramente, se não forem implementadas e executadas políticas de gestão e 

uso racional da água. 

De acordo com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos da Água, (ONU, 

1992), a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, 

cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. 

Diante disso, precisamos enfrentar certos desafios – medidas para assegurar o suprimento da 

água. Documentos lançados pela Comissão Mundial sobre a Água no século XXI, propõem 

como desafios (ALEM, 2001):  

• Determinar as necessidades básicas: reconhecer que o acesso seguro e suficiente à água e 

saneamento é necessidade básica e essencial para a saúde e bem-estar; e capacitar o 

povo, por meio de um processo participativo de gestão da água; 

• Proteger os ecossistemas: assegurar a integridade dos ecossistemas por intermédio da 

gestão dos recursos hídricos integrada à gestão ambiental;  

• Compartilhar os recursos hídricos: fomentar a cooperação pacífica e o desenvolvimento 

de energias entre os diferentes usos da água em todos os níveis, quando possível; 
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• Gerenciar riscos: prover segurança contra enchentes, secas, poluição das águas, doenças 

de veiculação hídricas e outros riscos associados à água; 

• Valorizar a água: gerenciar a água, recurso natural escasso, de modo a refletir os valores 

econômicos, sociais, ambientais e culturais dos seus múltiplos usos; 

• Governar a água com sabedoria: assegurar governabilidade eficiente e eficaz, com 

planejamento e gestão dos recursos hídricos e o do uso do solo.  

• Economizando água em casa: medidas simples podem ser adotadas por todos, visando à 

economia de água.  

 Em 1992 a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, observando as 

relevantes providências do capítulo 18 da Agenda 21 Global sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, considerando que: 

• Os recursos de água, os quais contribuem para a produtividade econômica e bem-estar 

social não são apreciados amplamente, embora todas as atividades sociais e econômicas 

confiem na provisão e qualidade da água; 

• Como populações e atividades econômicas crescem, muitos países estão rapidamente 

alcançando condições de escassez ou enfrentando limites para o seu desenvolvimento 

econômico; 

• A promoção da conservação da água e gerenciamento sustentável requer consciência 

pública a níveis locais, nacionais, regionais e internacionais. 

Decide declarar 22 de Março de cada ano, o Dia Mundial para Água e convida os Estados a 

dedicar o Dia, como apropriado no contexto nacional, para concretizar atividades tais como 

a promoção da consciência pública através da publicação e difusão de documentários e a 

organização de conferências, mesas redondas, seminários e exposições relacionadas à 

conservação e desenvolvimento dos recursos de água e a implementação das recomendações 

da Agenda 21 no contexto nacional. 
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    1.3.1  A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

  

Nos últimos 50 anos, o progresso do Brasil esteve estreitamente ligado ao 

desenvolvimento dos seus recursos hídricos. A atuação do Brasil no setor água concentrou-

se em pesados investimentos em infra-estrutura básica para a irrigação, energia hidrelétrica, 

abastecimento de água, controle de inundações e navegação. Simultaneamente surgiram 

também novos desafios que prescindem a elaboração de políticas para este setor tão 

importante (FERNANDEZ, 1997). 

O código das águas, instituído pelo Decreto Federal n° 24. 643, de 10 de Julho de 

1934, foi a primeira legislação relevante voltada para o gerenciamento de recursos hídricos 

no País. No entanto, a criação de um sistema nacional de gestão das águas foi concretizada 

somente com a promulgação da Constituição de 1988. Nela previu-se a divisão dos recursos 

hídricos entre a União e os estados, e estes, por sua vez, deram início à implementação de 

seus próprios sistemas de gerenciamento. 

A constituição brasileira de 1988 estabelece que todas as águas são públicas, do 

domínio da união ou dos Estados. Segundo essa constituição, as águas superficiais que, 

devido a sua localização, banham mais de um Estado ou País, são de domínio da União. As 

demais águas, com exceção daquelas represadas por obras da União, são de domínio do 

Estado. As águas subterrâneas pertencem ao Estado, se situadas sob seus limites territoriais. 

Conforme seu artigo 20, são bens da União: 

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais.  

A constituição diz ainda que compete à União “instituir sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso” 

(art. 21, XIX) e que compete privativamente à União legislar sobre água e energia (art. 22, 

IV). 

No artigo 26 coloca como bens do Estado: 
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I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 

II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas 

aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; 

III – as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 

 

É interessante observar que, pelo menos em tese, a Constituição Brasileira publicizou 

todas as águas, de modo que deixam de existir as águas comuns, as municipais e as 

particulares, previstas no Código de Águas de 1934. 

 De acordo com o Código Civil, o fato de todas as águas pertencerem à União e aos 

Estados faz com que elas sejam incluídas na categoria de bens públicos de uso comum. Ao 

incluí-las nessa categoria, as águas não são suscetíveis de direito de propriedade, embora a 

tradição jurídica designe um titular, ao qual se confia a sua guarda e gestão. Talvez resida aí 

o maior problema para a implementação da cobrança pelo uso e poluição da água. Sob o 

ponto de vista econômico, é essa indefinição do direito de propriedade a responsável pelo 

uso incorreto da água (FERNANDEZ, 1997). 

 Em 1997 foi promulgada a Lei federal N° 9.433 de 08/01/1997, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos hídricos.  

Esta lei define o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), o enquadramento 

dos corpos d´água em classes, de acordo com os usos predominantes, a outorga dos direitos 

de usos dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso, a compensação a municípios e o Sistema 

de Informações de Recursos Hídricos, como instrumentos fundamentais na gestão destes. 

 

Em 2000 com a Lei N° 9.984., criou-se a Agência Nacional das Águas (ANA) com a 

atribuição de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 Esta política baseia-se no artigo 1° da Agenda 21 Global, onde a água apresenta-se 

como um bem de domínio público, limitado, dotado de valor econômico, cuja gestão deve 

ser descentralizada com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades 

bem como, proporcionar o seu uso múltiplo. 
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 O Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos não se limita a administrar apenas o 

recurso natural de forma estanque, como ocorre, por exemplo, com a vegetação. No caso dos 

recursos hídricos, sua gestão tem influência direta sobre o uso do solo e demais recursos 

naturais, em razão de suas próprias características, pois acaba repercutindo até sobre o 

desenvolvimento possível da mesma, como conseqüência direta ou indireta de sua atuação 

(GAMA, 2003). 

 Em 1997 foi promulgada a Lei N° 11.426, que instituiu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, a qual estabelece objetivos diretrizes, normas e instrumentos para 

assegurar a proteção, utilização e conservação da água para as gerações atuais e futuras, em 

equilíbrio com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social. Em 1999 foi 

criada a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) sendo a partir de então o órgão gestor dos 

recursos hídricos no Estado de Pernambuco. 

Na Constituição do Estado de Pernambuco o capítulo IV contempla a proteção ao 

meio ambiente, proteção do solo, recursos minerais e recursos hídricos. Ao abordar os 

recursos hídricos enfatiza a adoção de um processo permanente de gestão desses recursos, 

integrando instituições, administrações municipais e a sociedade civil tendo como 

instrumentos: 

 

• Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• Política Estadual de Recursos Hídricos; 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Infelizmente o progresso na elaboração da legislação e dos instrumentos de política, não 

foi acompanhado ao longo da sua trajetória pela evolução no processo de implementação e 

execução. São evidentes e constantes os conflitos e impactos sociais ligados direta ou 

indiretamente à gestão dos recursos hídricos.  

Devido o aumento da escassez de águas, com o racionamento constante e o sistema 

de distribuição em intervalos mais longos que influenciam diretamente nas atividades diárias 

da população, a sociedade civil passou a interessar-se com sua regulação, custo e uso. O que 

desencadeou discussões com a participação, embora desigual, de diversos segmentos sociais.  
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Alguns resultados destes debates já apareceram, entre eles, uma  nova legislação 

sobre as águas em 1997 – a anterior datava de 1934 – e uma certa difusão dos comitês de 

bacias hidrográficas, organizações encarregadas de regular o uso das águas, construir 

acordos locais e disciplinar a utilização de recursos hídricos. Geralmente a participação é 

maior nas regiões onde é maior a escassez de água para usos diretamente econômicos 

(irrigação, barragens) e mobiliza mais interesses empresariais que propriamente do conjunto 

da sociedade civil (HOGAN, 1996).  

 Estes comitês que, são instâncias localizadas e, por definição, participativas de 

regulação do uso dos recursos, tem conquistado espaço em algumas regiões, como o Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Pirapama no Estado de Pernambuco no Nordeste do País, 

envolvendo interessados, mobilizando grupos e sedimentando acordos. 

A legislação existente sobre recursos hídricos e comitês de bacia, são formulações 

genéricas, passos iniciais para a criação de instâncias normativas para uma questão que deve 

ampliar-se, pois existem ainda como regulamentos e instâncias gerais (RIBEIRO et all, 

2000).  

Um dos principais aspectos que a legislação deve considerar é que os impactos 

ambientais não podem ser generalizados, pois os diversos grupos sociais são atingidos de 

forma diferente, sendo assim, a normatização deve ponderar essas disparidades. 

 

1.4 A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

  

A disponibilidade de água inibe ou não a fixação da população; a necessidade de 

tornar produtivas as terras força a busca de água subterrânea ou da de superfície através de 

canais; a urbanização e a industrialização intensificam, na quantidade e na forma, o uso da 

água. O Homem cria limites territoriais e há rios que nascem em propriedades de outros, que 

separam países, que atravessam vários países. Quem tem direito a ser o “dono da água”? È 

justo alguém usar mais (ou mal) e afetar a todos os situados à jusante? (CAMPOS, 1998). 
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 Se a água, assim como o ar, é essencial à vida, o acesso a ela não pode ser restrito, 

devendo ser considerado um bem comum, uma propriedade coletiva, e ser gerenciado pelo 

poder público. No Brasil, como no mundo, terras férteis estão se perdendo, a urbanização e a 

demanda por água estão aumentando e a disponibilidade de recursos hídricos diminuindo. A 

demanda mundial por água dobrou nos últimos 20 anos. Muitas guerras nas próximas 

décadas terão como causa a água. A escassez crônica de água já atinge 250 milhões de 

pessoas, espalhadas em 25 países (CAMPOS, 1998). 

 Segundo o autor, é corrente a idéia de que a água seja considerada uma comodity, um 

bem econômico que deve ser pago por quem a utiliza. Cada vez mais rara, será mais cara, e 

como sem ela não se vive, sem planejamento e acordos internacionais, sangue pode correr 

pela água. 

Para SILVA (2001), a humanidade já passou por diversas crises, como as decorrentes 

de epidemias, da falta de alimentos e de petróleo, sendo que, sem dúvida alguma, uma das 

próximas será a de disponibilidade de água de boa qualidade.  

De acordo com o autor, quando há abundância a água, é tratada como bem livre, sem 

valor econômico, entretanto, com o crescimento da demanda, começam a surgir conflitos 

entre usos e usuários da água, que passa a ser escassa e, então, corre-se o risco de haver um 

outro sistema de cobrança pelo acesso e uso da água, o qual, certamente, terá maior impacto 

sobre as populações mais pobres. 

 Menos de 30% da população pobre do mundo tem acesso à água tratada; o 

tratamento da água poderia evitar doenças que, a cada ano, matam dez milhões de pessoas, 

metade das quais com menos de dezoito anos (CAMPOS, 1998). Não devemos considerar 

que há o dilema poluição ou miséria. A poluição é a miséria em si mesma.    

Durante cerca de 400 anos, após a chegada dos portugueses ao Brasil, os cursos de 

água tiveram cinco usos fundamentais: a água para abastecimento, a pesca fornecedora de 

alimento, o ouro e as pedras preciosas extraídas dos álveos, o transporte hidroviário e a 

beleza cênica das comunidades implantadas junto aos estuários, enseadas e praias ou às 

margens de rios navegáveis. Coincidentemente, para a população indígena predecessora, 

esses eram também os valores básicos das águas, excluída a exploração econômica 

predatória. Além disso, a pureza e a placidez das massas hídricas tinham valor sentimental 
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ou místico, associado à essência da vida e à necessidade de comunicação com o sobrenatural 

(YASSUDA, 1993). 

 De acordo com a autora no século atual, o modelo de desenvolvimento vigente vem 

dando aos cursos de água um cenário bastante diverso. De fato, a prosperidade de cada 

cidade ou aglomeração humana tem gerado a decadência de seus recursos ambientais, a 

começar pela destruição de valores fundamentais das águas, em benefício da otimização de 

determinados usos parciais setorizados. 

 Atualmente, a lei determina que, a gestão de recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas. Contudo, percebemos que, até o momento os 

maiores investimentos na gestão dos recursos hídricos se destinam à geração de energia. Os 

princípios da legislação são consistentes, contudo há sérias dificuldades e empecilhos para  a 

sua execução e implementação.  

 Aos recursos hídricos, assim como o meio ambiente, não devem ser considerados 

setores  da administração pública, em posição antagônica aos setores que os utilizam, como 

a agricultura, a indústria, os transportes, o saneamento básico e a geração de energia elétrica. 

De fato, em função de suas finalidades múltiplas, eles permeiam todos esses fatores 

especializados, além de interessarem profundamente à população da região onde se 

encontram (YASSUDA, 1993). 

 A gestão dos recursos hídricos deve está interrelacionada e partilhar do 

desenvolvimento de políticas com estes diversos seguimentos que perpassam o uso deste 

recurso multisetorial. Deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, 

usuários e comunidades. O equilíbrio entre a disponibilidade, quantidade e uso, bem como a 

qualidade deve ser uma das prioridades no gerenciamento.  

 A gestão integrada destes recursos deve assegurar sua preservação, uso, recuperação 

e conservação em condições satisfatórias para os seus diversos usuários e promover o 

desenvolvimento sustentável. 

 Gerir é sinônimo de uma ação humana de administrar, de controlar ou de utilizar 

alguma coisa para obter o máximo de benefício social por um período indefinido, para além 

da nossa história pessoal e única (DORFMAN, 1993). 
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De acordo com o autor nós só teremos uma boa gestão dos recursos hídricos uma vez 

estabelecidos os paradigmas de uma sociedade de desenvolvimento sócio-econômico 

equilibrado, o que só se consegue na prática democrática. 

Para ele a caracterização do papel do Estado nas relações humanas existentes nas 

sociedades capitalistas é fundamental no entendimento do modo de gestão dos recursos 

hídricos, pois essas relações inevitavelmente condicionam os paradigmas da gestão. 

No Brasil, o tratamento predatório dado aos recursos ambientais ao longo das últimas 

décadas, em particular aos recursos hídricos, decorre da demora na implementação de 

dispositivos que atenuem os impactos advindos do crescimento industrial, urbano e agrícola. 

Neste contexto, o grande desafio para o gerenciamento dos recursos hídricos, consiste na 

mudança de postura do setor público, dos usuários e da comunidade, com vistas à integração 

participativa, no âmbito de bacias ou regiões hidrográficas, objetivando implantar uma nova 

política nacional dos recursos hídricos (SILVA, 2001). 

Segundo o autor, a idéia de abundância serviu durante muito tempo como suporte à 

cultura do desperdício, a não realização dos investimentos necessários para seu uso e 

proteção mais eficientes e à sua pequena valorização econômica.  

O crescimento econômico, a equidade social e o equilíbrio ecológico, com o 

desenvolvimento participativo e de responsabilidade comum são imprescindíveis no 

tratamento das questões que envolvem os recursos hídricos. Sendo a água um recurso natural 

que contribui para o bem-estar social, uma política racional dos recursos hídricos não deve 

se abster da idéia de que a água também tem funções sociais. 

  

1.5 A POLÍTICA DE  SANEAMENTO  

As proposições neoliberais quanto aos programas sociais articulam a focalização , a 

privatização e a descentralização. Tendo como objetivo desuniversalizar e assistencializar  

as ações cortando os gastos sociais. Desencadeando o desmonte dos direitos sociais e 

conseqüentemente a quebra da vinculação entre a política social e esses direitos. 
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O neoliberalismo consiste na progressiva retirada das funções assumidas pelo Estado 

de Bem-Estar Social, as políticas econômicas e sociais passam a ser entregues ao grande 

capital financeiro, através da privatização das empresas e instituições estatais, promovendo a 

destruição do patrimônio público (SODRÈ, 1995). 

Essa defesa neoliberal do Estado mínimo ressalta a idéia de que o crescimento 

econômico promove conseqüentemente o desenvolvimento social, dessa forma a função do 

Estado na promoção de bens e serviços é desnecessária, uma vez que o mercado constitui o 

melhor e mais eficiente mecanismo de distribuição da riqueza. 

O papel do Estado na provisão de renda, bens e serviços tomou parte na agenda 

neoliberal de reformas dos programas sociais acusados de introduzirem um padrão perverso 

de redistribuição de renda entre os beneficiários, provocando um ”paradoxo fiscal” gerador 

da ampliação do déficit público, da inflação, da redução da poupança privada, do 

desestímulo ao trabalho  e à concorrência e da criminalização da sociedade (DRAIBE, 

1993). 

Dentro deste contexto a política social de corte neoliberal expressa a negação do 

conceito de direitos sociais, à medida em que a eliminação das instituições de bem-estar, 

ressuscitando o Estado assistencialista, distancia-a do universalismo, fazendo avançar em 

direção ao passado, ao individualismo (LAURELL, 1995).       

As políticas do neoliberalismo caracterizam-se pela desregulamentação, privatização, 

macroeconomia monetária, legislação anti-sindicalista e agora justifica-se como o 

imperativo da modernização. 

No caso do saneamento, o grande risco da privatização é que jamais se alcance a 

população pobre. Um dos princípios que devem reger uma política nacional de saneamento é 

a universalização. Todos nós brasileiros temos que ter acesso á água de boa qualidade e a 

baixo custo. É um direito que temos como o direito à vida, o direito à saúde. Esse princípio é 

fundamental e vai de encontro ao princípio da privatização, no qual só tem água quem tem 

dinheiro. O saneamento não é uma questão que deve ser definida por meios burocráticos e 

sim pela discussão, pela democracia no campo político e através do controle social. 
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No Brasil temos uma população órfã no quesito política de saneamento, e estamos na 

mira  do grande mercado das privatizações então, devemos como sociedade civil colaborar 

para a construção e implementação de uma política universal e que permita o controle social, 

principalmente porque o saneamento é um bem essencial para a promoção da saúde e de 

uma melhor qualidade de vida.  

Estamos sem uma política de saneamento há praticamente 15 anos. A última política 

de saneamento definida no país foi do governo militar, em 1970 entrou em vigor o Sistema 

Financeiro de Saneamento (SFS) e em 1971 o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) 

os quais eram geridos pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (A NOVA DEMOCRACIA, ano 1, nº 6, JAN 

2003). 

Os coordenadores do PLANASA e do SFS viam a solução do problema de 

saneamento básico no Brasil a partir de um ângulo de racionalidade técnica e matemática. 

Este tipo de modelo, geralmente, preestabelece prazos e metas a serem cumpridos 

valorizando os resultados quantitativos e prioriza a questão financeira desconsiderando, 

neste caso, toda complexidade relacionada a questão do saneamento urbano. Deve-se 

reconhecer que a política de saneamento básico no Brasil sempre teve como características 

predominantes a centralização e autonomia, dificultando assim a articulação com as outras 

políticas o que proporcionaria o bem-estar social para um maior número de pessoas 

(COSTA & CANÇADO, 1999). 

Com a extinção do BNH (Banco nacional de Habitação) e do PLANASA (Plano 

Nacional de Saneamento) em 1986, o setor de saneamento ficou sem qualquer política. Essa 

ausência mobilizou diferentes atores do setor, que, liderados pela ABES (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária) e pela ASSEMAE (Associação Nacional dos Serviços 

Municipais de Saneamento), passaram a debater qual seria o formato de política adequada 

para o setor. Entre 1989 e 1994, essas entidades juntamente com outros atores da sociedade 

civil, discutiram longamente a situação (A NOVA DEMOCRACIA, 2003). 

Esse amplo trabalho resultou na elaboração e apresentação ao Congresso do Projeto 

de Lei n° 199/93, o qual continha na sua essência ampla participação da sociedade civil 

dentro de uma perspectiva de controle social do saneamento, aprovado na Câmara dos 
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Deputados e no Senado. Este projeto foi vetado nos primeiros dias do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, em Janeiro de 1995. 

O veto do Projeto de Lei n° 199/93 não surpreendeu, pois o governo de Fernando 

Henrique Cardoso iniciou-se comprometido com a política neoliberal do (Fundo Monetário 

Internacional) FMI e do (Banco Interamericano de Desenvolvimento) BIRD. Nesse 

momento o governo Cardoso junto com sua equipe econômica sinalizava a privatização 

como rumo para o saneamento, já que a implantação da política neoliberal tem como 

conseqüência o crescimento das privatizações. 

O acesso das pessoas a serviços de saneamento básico ainda é restrito dependendo da sua 

classe econômica e sua distribuição territorial. Isto tem como conseqüência a formação dos 

chamados bolsões de pobreza, lugares onde não há saneamento básico, geralmente faltam 

creches, hospitais, escolas e postos policiais, ou seja, a população é completamente 

desassistida pelas políticas sociais.  

A coleta e o tratamento de esgoto no Brasil 

Região Coleta de esgoto (%) Tratamento do esgoto 

coletado (%) 

Norte 3,6 24,4 

Nordeste                    15,7                     32,3  

Sudeste                    57,4                     31,8 

Sul                    18,4                     32,9  

Centro-oeste                    34,9                     39,8 

Fonte: Associação de Empresas de Saneamento Básico Estaduais e Governo Federal, 1999. 

Há a necessidade de sistematizar a política de saneamento básico com as políticas 

ambientais; implicando conseqüentemente na promoção da saúde humana. Assim, faz-se 

axial a integração e coordenação da política de saneamento básico com as demais políticas 

de meio ambiente e saúde pública. 

Um outro aspecto que se observa é a indissociabilidade da gestão dos recursos 

hídricos em relação à política de saneamento. Desta forma a política de saneamento deve 

contribuir  para a preservação e utilização sustentada dos recursos hídricos. 
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Segundo ARANHA e ROYER (2003) já é possível perceber uma certa integração da 

política de saneamento com outras políticas em leis aparentemente independente da gestão 

de saneamento básico como é o caso da Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que no seu 

artigo n° 31 diz: “ Na implementação da política nacional de recursos hídricos, os poderes 

Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas de 

saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e do meio ambiente com as 

políticas federal e estaduais de recursos hídricos.” 

As autoras consideram ainda que, a gestão do saneamento básico, mais do que 

regular a relação entre o poder público, o prestador do serviço e o usuário final, deve atenção 

ao contorno das bacias hidrográficas. Nota-se que a política de saneamento, além de renovar 

as discussões sobre o meio ambiente, traz à tona uma rediscussão do pacto federativo, que 

envolve uma redefinição de competência e atribuições, em torno da gestão dos rios e do 

controle da água.  

A água constitui um elemento essencial a vida animal e vegetal. Seu papel no 

desenvolvimento da civilização é reconhecido desde a mais alta Antigüidade; Hipócrates 

(460-356 A.C.) já afirmava: a influência da água sobre a saúde é muito grande (PEREIRA et 

all, 1987). 

A relação essencial entre um abastecimento público de água satisfatório e a 

qualidade de vida humana vai além da necessidade fundamental do Homem de consumir 

água para  preservar a vida. Numa maior ou menor proporção, todos os esforços do Homem 

para melhorar o meio em que vive e elevar o nível ou qualidade de vida depende da 

disponibilidade de água. 

Há uma conexão direta entre a qualidade da água e a saúde pública, entre a fácil 

acessibilidade e o nível de higiene e entre a abundância da água e o crescimento econômico, 

sendo assim faz-se necessário considerar todos estes fatores, bem como as suas correlações 

ao se planejar e executar os programas de abastecimento público de água. 70% da 

internações hospitalares no Brasil são provocadas por doenças transmitidas pela água 

contaminada gerando um gasto adicional de 2 bilhões de dólares por ano ao sistema de 

saúde (ARANHA e ROYER, 2003). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde para cada investimento em saneamento 

ambiental economiza-se de 4 a 5 dólares na área de saúde. Não investir em saneamento é, 

antes de tudo, mau uso do dinheiro público. 

A implantação ou melhoria dos sistemas de abastecimento de água tem como 

conseqüência uma diminuição sensível na incidência das doenças relacionadas à água. Estes 

efeitos benéficos se acentuam bastante com a implantação de sistemas adequados de 

abastecimentos de água e de destinos dos dejetos, juntamente com a redução da incidência 

de uma série de outras doenças, não relacionadas diretamente aos excretos ou ao 

abastecimento de água. Contribuindo, a médio e longo prazo, para uma redução considerável 

da mortalidade em geral e, em particular, da infantil. Em todo o país as doenças associadas 

direta ou indiretamente com o abastecimento de água insuficiente e deficitário estão entre as 

principais causas de deficiências e enfermidades.  

 Óbitos associados a doenças relacionadas ao saneamento 

 

Faixa etária OMS 

 

Doença/local de 

Óbito 1 

Ano 

1 a 4 5 a  

15 

15 a 

24 

25 a 

34 

35 a 

44 

45 a 

54 

55 a 

64 

65 a 

74 

75 ou 

+ 

 

Ignorada 

 

Total 

Esquistossomose  

Nacional 0 0 4 16 32 64 92 118 97 53 0 478 

Nordeste 0 0 4 8 13 37 60 71 66 42 2 303 

Febre Tifóide 

Nacional 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 7 

Nordeste 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Amebíase 

Nacional 16 5 0 1 4 0 4 3 4 3 0 40 

Nordeste 11 3 0 1 3 0 1 2 2 1 0 24 

Diarréias 

Nacional 4.572 756 89 53 119 177 204 324 512 1.181 79 8.066 

Nordeste 2.777 388 47 25 44 85 98 152 235 517 69 4.437 
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Cólera 

Nacional 2 7 0 0 2 3 4 8 4 4 0 34 

Nordeste 2 7 0 0 2 2 3 7 4 4 0 31 

Dengue 

Nacional 0 0 0 2 2 3 2 3 2 1 0 15 

Nordeste 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 12 

Fonte: OMS, 1998 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem constatado periodicamente o fato de 

que a grande maioria das pessoas nos países em desenvolvimento não contam com o que é 

considerado, nos países industrializados, uma necessidade básica, isto é, acesso razoável1 a 

um abastecimento de água potável e a meios adequados de disposição de dejetos 

(SAUNDERS; WAFORD, 1983).  

 A incidência das doenças relacionadas com a água que afetam a saúde do homem 

depende do clima, geografia, da cultura, dos hábitos sanitários e, certamente da quantidade e 

qualidade do abastecimento local de água, além dos métodos de disposição de dejetos. As 

mudanças que ocorrem no abastecimento de água pode afetar diversos grupos de doenças de 

diferentes modos: um grupo pode depender das alterações na qualidade da água, outro da 

disponibilidade de água, e outro dos efeitos indiretos da água estagnada (SAUNDERS & 

WAFORD, 1983).   

 Os autores citam como exemplo, que a instalação de um abastecimento de água 

potável conectado às casas numa comunidade tropical, pode proteger as pessoas contra 

cólera, previamente transmitida através de fontes poluídas; contra doenças de pele e diarréia 

resultantes da falta de higiene pessoal; contra a esquistossomose que as contaminava quando 

elas iam ao lago buscar água, e contra as febres disseminadas pelo mosquitos criados nos 

potes onde se costumava armazenar água. 

                                                           
1 Acesso razoável à água numa área urbana conforme definição da OMS inclui, além das instalações 
domiciliares, uma fonte ou torneira pública localizada a não mais de 200m da casa. A definição de acesso 
razoável nas áreas rurais é muito menos precisa. Ela diz simplesmente que a “dona de casa ou os membros da 
família não tem que passar uma parte desproporcional do dia tentando suprir as necessidades de abastecimento 
da família”. Um abastecimento de água adequado é definido simplesmente como água não contaminada. 
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 Subentende-se, com base no conhecimento da saúde pública atual, que se todas as 

facilidades de abastecimento de água e disposição de dejetos numa determinada localidade 

fossem melhoradas até chegar ao ponto em que bactérias patogênicas ou vetores portadores 

de doenças não mais existissem, ou se os vetores  não fossem contaminados, a saúde dessa 

população seria melhor do que a saúde de outra população residente em outra localidade 

semelhante, porém sem essas melhorias sanitárias. 

 Pois, a partir do momento em que um sistema de abastecimento de água é 

introduzido numa comunidade ou área, os hábitos de uso da água dos moradores podem ser 

modificados ao longo dos anos, com uma adequação à nova rotina que ele proporciona e 

principalmente por um programa de educação sanitária e demonstração do uso racional da 

água. 

 Assim, podemos dizer que os hábitos de usos de água de uma população irão se 

alterar gradualmente, uma vez que o abastecimento de água se torne mais acessível e mais 

confiável. Embora as melhorias na saúde possam não ser notadas de imediato, depois de um 

período de alguns anos os benefícios serão evidentes.  

 Por outro lado, os programas de educação sanitária são caros e dependendo do seu 

modelo de aceitação, podem vir a exercer um impacto significativo sobre o público ou não, 

portanto, antes que um programa de educação seja iniciado, os seus custos e benefícios 

estimados deverão ser examinados.  

Embora um programa de educação sanitária possa ser mais eficaz, em termos de 

custos para reduzir as doenças associadas à água, há pouca evidência para comprovar isso. 

Contudo, devemos considerar a relevância do fator tempo em combinação com um 

programa de educação sanitária. 

Sendo assim, podemos dizer que a eficácia de uma política de saneamento deve 

envolver a educação sanitária, bem como outras políticas relacionadas à saúde, ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos para poder atender de forma satisfatória o direito que toda a 

população tem ao fornecimento público de saneamento básico. 
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1.5.1 O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA 

O ritmo do progresso alcançado no estabelecimento do sistema de  abastecimento 

público de água dista muito de ser adequado, se comparado com a verdadeira magnitude das 

necessidades atuais e previstas decorrentes do acelerado crescimento populacional, das 

migração e do aumento da implantação de indústrias por conseguinte, as deficiências que 

existem no abastecimento público de água se complicam mais com o constante aumento do 

número de pessoas  que desejam e necessitam da água potável em quantidade suficiente e de 

fácil acesso . 

É preciso realizar um esforço maior para a ampliação do abastecimento de água 

mediante conexões a domicílio. À medida que aumenta a construção de novas habitações, a 

necessidade de garantir os serviços de fornecimento de água a domicílio adquire maior 

importância.  A construção de casas sem a instalação de  um sistema de fornecimento de 

água certamente não propiciará  condições de vida saudáveis para as populações urbanas 

(ORGANIZACION PANAMERICANA..., 1966). 

 Em geral, as atividades desenvolvidas nos últimos anos tem tido importantes 

progressos no abastecimento urbano de água, e certa melhora no meio rural. Contudo, 

podemos dizer que, em nenhum dos casos tem sido suficiente o progresso conquistado para 

resolver plena e eficazmente os problemas de abastecimento de água que existem nos 

centros urbanos, sem contar os que haverão de surgir no futuro. Para que se reduza as 

numerosas necessidades existentes e abastecer de água as populações cada vez mais 

numerosas, será  necessário que nos próximos anos se intensifique consideravelmente os 

esforços  atuais (SAUNDERS & WAFORD, 1983). 

É indispensável intensificar os esforços em todos os aspectos do processo de 

construção de novas instalações de abastecimento de água, na ampliação e melhora dos 

serviços atuais e no funcionamento e na administração dos sistemas de abastecimento de 

água. 

Por outro lado, tem-se que fortalecer o financiamento de todos os aspectos do 

desenvolvimento de sistemas de abastecimento de água. Também é preciso melhorar o 

mecanismo administrativo de planejamento e a administração de sistemas de abastecimento  
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e ampliar a formação do quadro profissional e técnico. E, principalmente, a construção de 

sistemas de abastecimento de água deve receber uma prioridade cada vez maior dentro da 

estrutura de planejamento nacional de desenvolvimento econômico e social. 

É possível e conveniente adotar uma série de medidas adicionais para solucionar 

problemas concretos que afetam o ritmo do progresso em matéria de abastecimento de água. 

O costume de fornecer água ao consumidor gratuitamente constitui um dos principais 

obstáculos a este progresso. Conseqüentemente é necessário estabelecer tarifas de água 

razoáveis e racionais, a fim de obter fundos para reembolsar os gastos de capital necessário 

para a construção de instalações de abastecimento de água, para o funcionamento eficaz e o 

melhoramento das ditas instalações e principalmente visando a preservação deste recurso 

natural em acelerado processo de escassez (ORGANIZACION PANAMERICANA..., 

1966). 

Atualmente sabe-se que o mundo assiste a uma diminuição do estoque de água 

potável, considerado por alguns como o bem mais precioso a ser disputado pelas Nações ao 

longo do século XXI. A crescente preocupação com a disponibilidade mundial da água vem 

exigindo de todos nós uma nova consciência em relação à utilização desse recurso.  

A água potável encontrada na natureza é essencial para a vida do nosso planeta. No 

entanto, esta riqueza tem se tornado cada vez mais escassa. 97,50% da disponibilidade 

mundial da água está nos oceanos(água salgada), ou seja, água imprópria para o consumo 

humano, a não ser que seja realizado um processo de dessalinização, o que requer um 

investimento muito alto. 2,493%, encontram-se em regiões polares ou subterrâneas 

(aquíferos), de difícil aproveitamento. Somente 0,007% da água disponível é própria para o 

consumo humano, e está em rios, lagos e pântanos (água doce) (CONSTRUIR NORDESTE, 

2002). 

Existe uma relação direta e essencial entre um abastecimento público de água 

satisfatório e a qualidade de vida humana, relação que vai além da necessidade fundamental 

do Homem  de  consumir água para preservar a vida.   Em maior ou menor grau,  todos os 

esforços  do  Homem para melhorar o meio em que vive e elevar o nível ou qualidade de 

vida depende  da  disponibilidade de água.   Há  uma relação direta  entre a qualidade da 

água e a  saúde pública, entre a fácil  acessibilidade  da água e o nível  de  higiene  e entre a 
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abundância da água e o crescimento econômico, sendo assim faz-se necessário considerar 

todos estes fatores bem como as suas correlações ao se planejar e executar os programas de  

abastecimento público de água (SAUNDERS & WAFORD, 1983). 

É importante considerar o fato de que as medidas para ampliar e melhorar os 

sistemas de abastecimento público de água podem contribuir no futuro para uma redução 

considerável  da mortalidade relacionadas com as enfermidades hídricas.  Em todo o País  e 

especificamente na Região Metropolitana do Recife (RMR) as doenças associadas direta ou 

indiretamente com o  abastecimento de água insuficiente e deficitário estão entre as 

principais causas de deficiências e enfermidades. 

Devemos considerar também um outro grande problema que é a poluição da água. 

As águas de superfície e as subterrâneas podem ser contaminadas por agentes nocivos 

biológicos, químicos e físicos. Os biológicos são os responsáveis pela alta incidência das 

diarréias e outras e outras doenças denominadas de veiculação hídrica – cólera, hepatite, 

febre tifóide – e são responsáveis pelas altas taxas de mortalidade infantil de regiões, países, 

cidades ou determinadas área no planeta. Os problemas relacionados à contaminação das 

águas podem decorrer tanto de sua insuficiência como de sua qualidade (AUGUSTO; 

FLORENCIO; CARNEIRO, 2001). 

O abastecimento adequado de água, especialmente nas zonas urbanas, é essencial 

para o desenvolvimento e crescimento a longo prazo de uma grande variedade de atividades 

industriais. Várias indústrias requerem enormes quantidades de água, ou  seja o progresso 

econômico depende em grande parte da disponibilidade de amplos sistemas de 

abastecimento de água. 

O problema do financiamento de sistemas de abastecimento de água consiste 

essencialmente em duas questões: como atender os custos financeiros necessários para o 

planejamento e construção de instalações de captação e abastecimento de água e como 

atender o funcionamento, a manutenção e as melhorias destas instalações. Uma das 

alternativas que se coloca é a necessidade dos sistemas de abastecimento sustentarem-se 

com seus próprios recursos, através da cobrança de tarifas racionais e razoáveis pelo serviço 

de água (ORGANIZACION PANAMERICANA..., 1966). 
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Uma das medidas dos programas de abastecimento  de água consiste em estabelecer 

uma política de pagamento eqüitativo do serviço de água mediante uma estrutura de tarifas 

de acordo com as práticas na administração do referido serviço e as possibilidades de 

pagamento do consumidor. Esta política está de acordo com o fato, freqüentemente 

esquecido, de que a água não é inerentemente gratuita, mas que sua captação, tratamento e 

distribuição têm um custo. Ao estabelecer um pagamento razoável pelo serviço de água 

pode-se evitar o uso desmensurado e o desperdício da mesma, sendo assim, mais 

comunidades poderão instalar sistemas menores e menos onerosos. 

 

1.5.2 HISTÓRIA DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA EM PERNAMBUCO 

 

No passado, a questão sanitária nos pequenos aglomerados urbanos não apresentava 

grandes dificuldades. O desequilíbrio resultante do aumento da densidade populacional 

parece ter sido sempre o principal responsável pelo surgimento de problemas nessa área. 

O atendimento das condições de conforto urbano considerando as vias de circulação, 

as ruas, a água potável, os esgotos e a iluminação pública, na cidade do Recife do século 

XVIII, não preenchia em termos satisfatórios nenhum dos itens enumerados. Algumas ruas 

eram pavimentadas, embora precariamente, já que a maioria, apesar daquelas mais largas e 

melhores do bairro de Santo Antônio, ainda se tornavam intransitáveis no inverno. 

Em termos de água potável os moradores dependiam das canoas d´água e carroças 

que traziam do Beberibe, em Olinda, de forma nem sempre higiênica o precioso líquido e o 

vendia nestas carroças, de porta em porta, ou se mandava comprar, se próximo às margens 

do rio, nas próprias canoas. Também as cacimbas, quando não salobras, abasteciam os 

usuários de água potável. 

Quanto aos esgotos sanitários, nas casas onde haviam escravos, estes eram utilizados 

para transportar as barricas,  depósitos cheios de excrementos, e  os jogar no mar ou em 

trechos afastados do rio.  Estas barricas acumulavam as  fezes  durante certo período e 
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depois eram levadas em reservatórios menores. Nas casas de baixa renda, onde não haviam 

escravos, prevalecia o uso de fossas negras. 

O adensamento populacional das cidades e o desenvolvimento das relações 

capital/trabalho forçaram, pode-se dizer, a adoção de providências sanitárias, tanto de 

higiene como de abastecimento de água e esgoto, que beneficiaram a população de um modo 

geral. Tais providências, se não adotadas rapidamente, fariam perigar as relações sociais e 

humanas. 

Sendo assim, foi de  grande importância na melhoria da saúde pública e no combate 

das epidemias a implantação de uma  empresa pioneira no fornecimento de água potável, 

encarregada de suprir, por chafarizes e encanamento a cidade do  Recife: a Companhia do  

Beberibe, instalada oficialmente em 20 de Dezembro de 1838 (MELLO, 1991). 

 O projeto dos engenheiros brasileiros Jacob de Niemeyer e Pedro de Alcântara 

Bellegarde deu início às obras para o abastecimento de 1842 a 1848. O projeto constituía-se 

da formação do açude do Prata, adução das águas por uma canalização de 300mm e 

distribuição por meio de oito chafarizes; a água chegava à cidade ao nível do terreno, sem 

pressão.  

Em 1881, foi firmado um contrato onde a Companhia do Beberibe comprometia-se, 

no prazo de 67 anos, a executar novas obras destinadas a atender à demanda existente. O 

novo plano foi elaborado pelo engenheiro inglês Oswaldo Brown, que construiu uma galeria 

filtrante na margem esquerda do açude do Prata, oito poços a montante do mesmo açude, 

com capacidade de 5.000 metros cúbicos diários, 70 Km de rede de distribuição e o 

reservatório do Alto de Dois Irmãos. 

Em 1909, no governo de Herculano Bandeira, foi criada a Comissão de Saneamento, 

dirigida pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, tendo como objetivo 

construir o sistema de esgotos sanitários e obras de abastecimento de água da cidade do 

Recife, capazes de atender ao crescente desenvolvimento da cidade. 

De 1910 a 1918, foi construída a barragem do Gurjaú, uma linha adutora de 37,2 Km 

em tubos de 750mm de diâmetro, assentada a rede de distribuição com 26,4 Km em diversos 

diâmetros e o reservatório de Prazeres em fase de construção bastante adiantada.  
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Em Dezembro de 1915, estava pronta e funcionando a rede de esgotos sanitários, 

com extensão de 113 Km e uma área total esgotada de 1.182 hectares.  

A Companhia do Beberibe atravessou sucessivas modificações  de ordem estrutural e 

jurídica, sendo a Comissão transformada em Repartição de Saneamento (1915), Diretoria de 

Saneamento do Estado (1937) e Departamento de Saneamento do Estado (1946), este 

atuando predominantemente na capital e executando obras de implantação em alguns 

municípios do interior do Estado. 

A interiorização do saneamento ocorreu, efetivamente, a partir de 1949, quando o 

governo de Barbosa Lima Sobrinho criou o Fundo de Saneamento do Interior (FSI), com a 

função de financiar obras de abastecimento de água e esgotos sanitários, viabilizando a 

construção ou ampliação de sistemas em vários municípios, entre os quais Caruaru, 

Garanhuns, Bezerros, Gravatá, Afogados de Ingazeira, Bonito, Sertânia, Vitória de Santo 

Antão, Timbaúba, Vicência e São Joaquim do Monte. 

A filosofia do FSI consistia em não permitir o financiamento de obras de 

esgotamento sanitário, enquanto todas as cidades de mais de 10.000 habitantes não 

dispusessem  de serviço de abastecimento de água, sendo as cidades atendidas pela ordem 

decrescente de suas populações e de seus índices de esquistossomose. 

No início da década de 50 tornou-se evidente para o Estado a necessidade de 

uniformizar e centralizar a política de saneamento, para promover a integração econômico-

financeira de todo o sistema de saneamento, uma vez que existiam duas sociedades 

autônomas, Saneamento do Recife S/S (SANER) e Saneamento do Interior Pernambucano 

S/A (SANEPE), além de uma autarquia estadual denominada Fundo de Saneamento de 

Pernambuco (FUNDESPE). 

Até então, os sistemas de água e esgotos sanitários atendiam precariamente a cidade 

do Recife, devido ao seu acelerado crescimento. Em Agosto de 1965 foi instituída a  

Comissão de Obras Sanitárias da Capital, com a finalidade de executar obras de ampliação 

dos sistemas existentes, decorrentes de um contrato de financiamento firmado com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

A Comissão adquiriu  60.000 hidrômetros e material para 8.000 ligações 

domiciliares,  bem  como  executou  diversos  serviços  dentre  os  quais  200 Km de  rede de 
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distribuição, implantação do Distrito Sanitário de Peixinhos, integrando as construções de 

coletores, estações elevatórias e estação depuradora de esgotos, rede coletora de esgotos do 

bairro de Casa Forte e reformas que permitiram a duplicação da capacidade da estação 

depuradora do Cabanga, para atender ao crescimento vertical da zona central do Recife. 

Em Julho de 1971 foi instituída pela Lei Estadual n° 6.307 a Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA), extinguindo-se o FUNDESPE, passando a 

SANER e SANEPE a funcionar como subsidiárias da nova empresa. 

Em 1974 extinguiu-se a SANER e SANEPE, consolidando e unificando o sistema de 

saneamento no Estado de Pernambuco, a partir de então a COMPESA passa a ser uma única 

empresa. 

A Companhia Pernambucana de Saneamento rege-se pela legislação geral que lhe é 

aplicável, por seus estatutos sociais, por seu regimento interno e pelos atos administrativos, 

normas e instruções que adotar. E está vinculada à Secretaria de Infra-estrutura  do Estado 

de Pernambuco.   

A COMPESA é uma sociedade anônima brasileira, de economia mista, de capital 

autorizado, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado; sendo o 

Estado de Pernambuco o seu maior acionista. Executora da política de saneamento e 

concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o 

Estado. 
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OS IMPACTOS SOCIAIS NA  

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________Água: recurso desencadeador de conflitos?...   49  
 
2.1 O TERRITÓRIO E O ESPAÇO 

 

 O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, 

estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de determinada área. Assim, deve-se 

ligar sempre a idéia de território à idéia de poder, quer se faça referência ao poder público, 

estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes 

áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas (ANDRADE, 1995). 

 De acordo com o autor, a formação de um território dá às pessoas que nele habitam a 

consciência de sua participação, provocando o sentido da territorialidade que, de forma 

subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre elas. 

O território é também uma construção política, que deve ser reiterada por meio de 

pactos e disputas sociais. Até por isso, a formação territorial apresenta ainda uma faceta de 

estrita elaboração ideológica, resultando em constructos discursivos que comandam tanto a 

consciência dos lugares quanto sua produção material (MORAES, 1998). 

 O território está envolvido nos processos de produção de uma sociedade. Os objetos 

espaciais refletem os conteúdos das relações sociais, e o valor do espaço expressa-se na 

qualidade, quantidade e variedade de recursos naturais disponíveis numa dada porção do 

espaço terrestre. O valor do espaço engloba, pois, os recursos naturais disponíveis e os 

recursos construídos por meio do trabalho, que é mediado e potencializado pela técnica, sem 

a qual o espaço não seria produzido. Portanto, o espaço no capitalismo é condição e meio de 

produção, implicando a sua privatização e a de seu conteúdo (MORAES & COSTA, 1999). 

 No sistema de produção capitalista, o espaço com seus conteúdos naturais e sociais 

são elementos fundamentais para promover as atividades e funções necessárias para a sua 

continuidade.  

 O desenvolvimento não se propaga de forma difusa pelo espaço, mas se concentra 

em certos pontos, criando um desequilíbrio em relação às áreas vizinhas, propagando-se 

posteriormente, a partir desses núcleos pelas diversas áreas (PERROUX apud ANDRADE, 

1970). 
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Toda sociedade cria formas para se reproduzir, mais ou menos duráveis na superfície 

terrestre, daí sua condição de processo universal. Formas obedecendo a um dado 

ordenamento sociopolítico do grupo que as constrói,  respondendo funcionalmente a uma 

sociabilidade vigente, a qual também regula o uso do espaço e dos recursos nele contidos, 

definindo os seus modos próprios de apropriação da natureza. Daí o caráter pleno e 

exclusivo de processo social, comandado pelas ações e decisões  emanadas do movimento 

das sociedades (SANTOS, 1978).  

Segundo o autor, tais formas – que expressam uma quantidade de valor (trabalho 

morto) incorporado ao solo – substantivam na paisagem (congelam, em certo sentido) 

relações sociais específicas, tornando-se qualidades dos lugares. Assim, de um modo 

angular, concebe-se a história como uma progressiva e reiterada apropriação e 

transformação do planeta, resultando numa cumulativa antropomorfização do espaço 

terrestre.   

Do mesmo modo, os demais processos sociais, a valorização do espaço também se 

transforma historicamente. Suas manifestações concretas ocorrem guiadas pelas 

determinações gerais do modo de produção em que estão contidas. A temporalidade submete 

a espacialidade, e o processo universal de valorização do espaço torna-se, em si mesmo, 

denso de particularizações temporais e espaciais (MORAES, 1998). 

Para o autor, espacializar é de imediato particularizar, pois as determinações oriundas 

das características do meio (natural e construído) acabam dando às relações próprias de um 

modo de produção tonalidades locais específicas em cada lugar. Por isso que a formação 

econômico-social é vista, nesse sentido, sempre como uma realidade localizada temporal e 

espacialmente. O lugar sendo posto, assim, como mediação. A espacialidade como elemento 

particularizador dos fenômenos históricos. 

As construções, destruições, relocalizações enfim, as transformações  realizadas 

passam a fazer parte do espaço, modificando-o e qualificando-o para as ocupações  futuras. 

Valorização do espaço e formação territorial, dois níveis de abordagem de um 

mesmo processo. De um lado, as  determinações genéricas,  fornecendo os macroindicadores 

que  delimitam grandes períodos e indicam  suas  lógicas  estruturais de funcionamento. De  
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outro, a malha fina do desenrolar das conjunturas, permitindo identificar vontades e atitudes 

individualizadas, interesses específicos, enfim, movimentos singulares (MORAES, 1998). 

A reflexão antropológica assimila o território a um espaço de referência cultural, que 

se qualifica portanto por um significado a ele atribuído por um dado grupo ou segmento 

social (RATTS apud MORAES, 1998).  

Nessa ótica, o território inscreve-se no campo dos processos de identidade societária, 

como referente de formas de consciência do espaço e, mesmo, de autoconsciência grupal 

(nos grupos que se identificam pela relação com um dado espaço). Para essa concepção 

antropológica, diversas territorialidades exercitam-se sobrepondo-se num mesmo espaço, 

rompendo com  a idéia de exclusividade. (LITTLE apud MORAES, 1998). 

As diferenças sociais e os conflitos entre os diversos grupos que ocupam e se 

relacionam com um determinado espaço configuram-se como territorialidades distintas, pois 

constituem diferentes interesses quanto ao uso deste. 

Os acontecimentos histórico-sociais e políticos, as determinações e prioridades de 

como, quando e para que um dado espaço será utilizado são particularidades que constituem 

a construção da identidade societária. 

O desenvolvimento histórico faz-se sobre e com o espaço terrestre, e, nesse sentido, 

toda formação social é também territorial, pois necessariamente se espacializa (SANTOS, 

1978) 

Os usos do solo, os estabelecimentos, as formas de ocupação e as hierarquias entre os 

lugares expressam também o resultado de lutas, hegemonias, violências, enfim, atos 

políticos. A construção dos territórios envolve representações, discursos, consciências 

(MORAES, 1998). 

 Os movimentos sociais  de luta pela terra surgem das contradições e divergências 

decorridas das diversas formas de apropriação do espaço, bem como da resistência e da 

indicação de  novas propostas (CUNNHA & GUERRA, 2003). 
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Assim, podemos dizer que cada espaço possui uma historicidade ímpar determinada 

pela sua formação social, política e econômica.  Este  conjunto caracteriza-se pelo modo 

como se dá a apropriação da natureza e ao mesmo é modificado por esta. 

A dialética homem/natureza está na base do processo de desenvolvimento e 

transformação das sociedades humanas. Lefebvre demonstra a necessidade de considerarmos 

o espaço como um dos aspectos fundamentais da natureza segunda,  conseqüência da prática 

social sobre a base material que constitui a natureza primeira (CUNNHA & GUERRA, 

2003). 

Na obra de Marx, as condições naturais são abordadas enquanto recursos para a vida 

humana, em seu envolvimento com os processos produtivos, e não em seu movimento 

intrínseco. Os fenômenos naturais são considerados como pressuposto geral de toda a 

produção (MORAES, 1994). 

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é uma 

das condições de existência do homem, independentemente de todas 

as formas sociais, e constitui uma necessidade natural eterna para 

mediar o intercâmbio material entre o homem e a natureza e, 

portanto, a vida humana (MARX, 1985). 

 O trabalho, ao transformar a natureza, produz mudanças na matéria, bem como sobre 

o trabalhador. O homem transforma a natureza  e ao mesmo tempo se transforma. 

O homem põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 

corporeidade, braços e pernas, cabeça e mãos, para apropriar-se da 

substância natural em uma forma utilizável para a sua própria vida. 

Na medida em que o homem, mediante esse movimento, atua sobre a 

sua natureza exterior a ele e a transforma, modifica ao mesmo tempo 

a sua própria natureza (MARX, 1985). 

Para o autor, o fato de o homem viver da natureza tem um sentido biológico, mas, 

principalmente, social. A apropriação da natureza pelo indivíduo está sempre inserida numa 

determinada forma social. Marx afirma que todas as relações sociais estão mediadas por 

coisas naturais e vice-versa. São sempre relações dos homens entre si e com a natureza. 
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As diversificações ditadas pelas condições naturais e pela atuação do homem, 

organizando espontaneamente o espaço, se sobrepuseram através dos tempos, devido às 

contingências históricas e políticas, às divisões administrativas e municípios (ANDRADE, 

1970). 

Para identificar  e analisar um determinado espaço devemos considerar os mais 

diversos elementos naturais e sociais, como este foi constituído, quais as particularidades e 

interesses que perpassam a sua formação e de que forma os conflitos são enfrentados. 

 

2.2 O ESPAÇO RURAL/URBANO 

 

Na Europa do século XVII, quando o progresso das forças capitalistas minavam a 

velha ordem feudal, o corte urbano/rural estava vinculado às classes sociais que contribuíam 

e que se opunham ao surgimento e constituição das forças capitalistas progressistas da 

época. Não se tratava de um corte geográfico. A parti daí o urbano passou a ser identificado 

com o novo, como progresso capitalista das fábricas e o rural – ou a classe dos proprietários 

rurais, com o velho (ou seja, a velha ordem social vigente) e com o atraso, no sentido em 

que procuravam impedir o progresso das forças sociais (GRAZIANO, 1999).  

De acordo com o autor, o surgimento do rural é datado, pois ele apreende a realidade 

histórica a partir do desenrolar  dos processos econômicos. Assim, na medida  em que 

crescentemente vem ocorrendo uma industrialização do campo, sobretudo com a 

intensificação da globalização, os limites entre rural e urbano tornam-se tênues e haveria 

mesmo uma reintegração do campo e da cidade, o que seria marcado pela transição dos 

complexos rurais para os complexos agro-industriais. 

Atualmente, a partir do conceito de sociedade global, propõe-se uma superação da 

dicotomia rural/urbano. Nessa abordagem há três sociedades: a tribal, a agrária e a urbana 

que podem coexistir no tempo e no espaço, havendo, no caso brasileiro, a prerrogativa da 

sociedade urbana sobre as demais (QUEIROZ apud  SAMPAIO, 2000). 
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Tal abordagem não exclui a existência do meio rural, mas coloca que o campo, na 

sociedade urbana, está integrado ao seu sistema numa relação de dominação-subordinação. 

São muitos os estudos sobre os diferentes padrões de ocupação dos espaços rural e 

urbano que sustentam os debates sócio-econômicos acerca da questão rural/urbana. 

Até 1938 o Brasil não tinha instrumentos legais que estabelecessem diferenças entre  

campo e cidade. Essa setorialização foi criada, no Estado Novo, pelo Decreto Lei n° 311 de 

1938, vigente até hoje, a qual  identifica como urbana toda e qualquer sede de município e 

até mesmo as sedes distritais.  

Após a Constituição Federal de 1988, a Lei do Plano Diretor deve estabelecer 

diretrizes gerais de uso e ocupação do solo de todo o território do município. No entanto, 

sabemos que, na prática, primeiro, ainda existem muitos municípios no país que não 

possuem Lei de Perímetro Urbano, e segundo, que as definições contidas nos Planos 

Diretores quanto à legislação de uso e ocupação do solo se restringem à zona urbana. A área 

rural, em princípio, é considerada na legislação como aquela porção de terra do município 

própria para atividades agropecuárias e de reflorestamento.  

Pelo critério do Censo Demográfico de 1991, o IBGE faz a seguinte diferenciação:  

“na situação URBANA consideram-se as pessoas e os 

domicílios recenseados nas áreas urbanizadas ou não 

correspondentes às cidades(sedes municipais), às vilas 

(sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A 

situação RURAL abrange toda a área situada fora 

desses limites, inclusive os aglomerados rurais de 

extensão urbana, os povoados e os núcleos”.  

No ano de 2000, o Brasil teria atingido um grau de urbanização de 81,2% 

(VEIGA,2001). 

De acordo com o autor, o rural não pode ser identificado exclusivamente com aquilo 

que está fora do perímetro urbano dos municípios brasileiros, muito menos com as 

atividades exclusivamente agropecuárias. Ele é necessariamente territorial e não setorial 

como os programas governamentais insistem em propor e executar. 
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Uma sociedade ou comunidade pode ser classificada como rural e não urbana pelos 

critérios que indicam áreas de continuum: menor densidade demográfica, menor 

diferenciação social, menor mobilidade social e espacial, índices mais baixos de mudança 

social, agricultura como ocupação principal e posse da terra como centro convergente do 

sistema político- econômico (FGV apud KAGEYAMA, 1998).  

O critério atualmente adotado em muitos países desenvolvidos é o da densidade 

demográfica. Uma de suas características é a neutralidade, não remetendo a uma visão pré-

determinada do que são os problemas e as possibilidades do meio rural; ela não induz à 

assimilação automática entre ruralidade e pobreza ou despovoamento, por exemplo, 

característica essa ainda muito associada ao meio rural brasileiro (BOTELHO, 2001). 

Hoje, deparamo-nos com o chamado processo de incorporação de áreas  rurais às 

cidades entendido como resultado do espraiamento indiscriminado da mancha urbana, 

através do processo de parcelamento do solo, tendo como conseqüência os conflitos de 

interesses que problematizam as formas de regulação do uso e ocupação dessas áreas 

(MIRANDA, 2002).  

A urbanização do campo é o processo de mudança de uso e ocupação das área rurais 

para o desenvolvimento de atividades que não aquelas conhecidas como tradicionalmente 

agrícolas, mesmo que não ocorra a transformação das áreas rurais em urbanas. Isto pode 

apontar uma abordagem diferenciada da questão da dicotomia rural/urbana, no sentido de 

avaliar formas de estender os serviços e direitos relativos à cidadania ao meio rural sem que 

estas áreas sejam  literalmente urbanizadas. 

Nessa dicotomia, o essencial é romper com o esquema ideológico de uma sociedade 

dualista rural/urbana, agrícola/industrial e tradicional/moderna (....), pois se esse esquema 

responde a uma certa realidade social nas formas e nas suas expressões culturais, esta 

realidade é o simples reflexo de uma estrutura única, na qual os efeitos num dos pólos são 

produzidos pelo tipo particular de sua articulação com o outro pólo (CASTELLS, 1983). 

Kageyama (1998) ressalta o caráter relativo com que é apresentado o rural nas 

estatísticas, como oposição, complemento ou resíduo de sua contraparte, o urbano, sendo 

seus elementos indicadores de menor desenvolvimento, e, portanto, relativos também no 

tempo. Este caráter negativo está associado à área rural há muito tempo.  
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De acordo com a autora, ainda hoje, podemos nos deparar com definições do rural 

como não-urbano ou não-metropolitano. Na verdade, trata-se de um objeto cambiante no 

espaço, porque o avanço da urbanização redefine seus limites, e no tempo, porque os 

elementos que o definem estão em permanente processo de mudança. 

Historicamente, especialmente no caso dos grandes centros urbanos brasileiros, a 

área rural vem sendo tratada como uma área, de reserva, a ser urbanizada, na maioria das 

vezes sem se considerar, sua adequação ao uso agropecuário, a possibilidade de extração 

mineral, a necessidade de preservação do patrimônio natural, cultural e ambiental, a baixa 

capacidade de suporte a determinados usos urbanos e a falta de condições do poder público 

de atender demandas por infra-estrutura e serviços públicos decorrentes do processo de 

urbanização. 

É importante considerar que o campo não está passando por um processo único de 

transformação. Em contraposição tanto à visão dicotômica, quanto à do continuum, Carneiro 

(1998) enfatiza a necessidade de proceder análises mais especificas do rural, propiciando o 

reforço de identidades apoiadas no pertencimento a uma localidade. Essa âncora territorial 

seria a base sobre a qual a cultura realizaria a interação entre o rural e o urbano de um modo 

específico, ou seja, mantendo uma lógica própria que lhe garantiria a manutenção de uma 

identidade. 

A forte vinculação entre os processos de industrialização e terciarização da economia 

e a urbanização característica das décadas de 1960 e 1970 experimentou alterações 

importantes a partir de meados da década de 1980. Desde então, a vinculação entre rural e 

agricultura, e entre cidade e indústria, já não é tão nítida. Além disso, tem ocorrido uma 

intensificação de novos usos não-agrícolas no meio rural, colocando então a necessidade da 

adoção de novas categorias de análise. 

O processo de dissolução das especificidades daquilo que é campo e daquilo que é 

cidade vem se materializando através da implantação de uma mescla indiferenciada de usos, 

tornando mais complexas as formas de regulação do uso e ocupação do solo. 

 Na opinião de Saraceno (1994) devem ser contempladas pelo menos duas 

dimensões: diversificação interna e integração externa. Esta autora afirma que: 
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“Em contraste com a categoria rural/urbano, baseada na 

homogeneidade e não contigüidade de suas características 

espaciais, o enfoque da economia local/regional é baseado nos 

efeitos de heterogeneidade e contigüidade, procurando 

descrever as várias formas de integração e trocas que se 

desenvolvem entre seus segmentos espaciais e setores de 

atividade”. 

Carneiro (1998) enfatiza que a natureza rural ou urbana não define mais as práticas e 

relações sociais dos grupos associados a estes espaços. Esta autora lembra que: 

 “o reconhecimento de um determinado espaço como próprio 

ao indivíduo, à família e ao grupo mais amplo, é informado 

pela memória coletiva herdada de gerações anteriores; os 

marcos ou pontos de apoio dessa memória são os próprios 

componentes da paisagem: rios, morros, montanhas e 

árvores., que persistem mesmo que transformados pela ação 

do homem ” .  

Dentro deste contexto, a importância de nosso estudo de caso sobre o Cabo de Santo 

Agostinho, enquadra-se também nesta questão da identidade histórica, uma vez que se trata 

de uma região dotada, não só de uma paisagem diferenciada, como também detentora de 

uma história ligada à existência do rio Pirapama. Trata-se, portanto, de um local definido por 

condições sócio-econômicas e territoriais significativamente relacionadas com os modos de 

reprodução social predominantes.  

Neste sentido, entendemos que o território, mais que simples base física para as 

relações entre indivíduos e natureza, possui um caráter social, uma organização complexa 

feita por laços e relações que vão muito além de seus atributos físicos e naturais. Um 

território representa uma rede de relações com raízes históricas, determinações políticas e 

identidades. 
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2.3 OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

As ações de diversos segmentos sociais procuraram alcançar transformações 

culturais e políticas no cotidiano das relações sociais. Isto pôde ser visto nos mais variados 

segmentos, seja nos movimentos urbanos como nas comunidades eclesiais de base, nas lutas 

pela terra, moradia, no movimento de mulheres, de ecologistas, nos grupos jovens, nos 

sindicatos, nos movimentos de defesa dos direitos humanos. Estas múltiplas formas de 

manifestação política ocuparam muito a atenção dos pesquisadores e estudiosos, pois 

proliferaram também nas práticas sociais dos fins da década de 70 e 80. 

No Brasil, diversos movimentos sociais surgiram durante a década de 70 com o 

propósito de questionar as práticas do Estado autoritário e capitalista, contestando a ordem 

estabelecida pela ditadura militar. Tais movimentos eram constituídos com base nas 

demandas referentes à reprodução social e as condições de vida, porém ainda não tinham 

uma amplitude nacional, restringiam-se aos bairros, as centrais sindicais etc. (SADER,1998; 

SCHERER-WARREN, 1993; JACOBI, 1990). 

A partir dos anos 80, os movimentos sociais foram fortalecidos mediante uma ampla 

mobilização da sociedade civil durante o processo de redemocratização do país. 

Intensificaram-se, porém adotando uma nova postura, mais concreta e que permitisse a 

intervenção direta nas normas ditadas pelo Estado na gestão da sociedade. 

Nos anos 90, os movimentos sociais abriram seu leque de parcerias, passando a 

trabalhar junto a entidades privadas, filantrópicas, o que pode ser considerado como 

conseqüência da expansão da chamada responsabilidade social emergente do 

Neoliberalismo. 

Os movimentos sociais para terem uma efetividade social e poderem usar dos 

instrumentos jurídicos disponíveis devem está organizados juridicamente, o que torna suas 

ações mais consistentes (SADER, 1998). 

Na defesa e garantia dos direitos sociais bem como na gestão das políticas públicas, 

os movimentos sociais estimulam o exercício da cidadania e a emancipação política. 

Visando, assim, alcançar uma ordem social qualitativa e não excludente que considere a 
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necessidade de constituição de uma sociedade não fragmentada e particularista na sua gestão 

política, econômica e social. 

Estes devem buscar novas formas de entendimento dos direitos emergentes das 

práticas sociais transformadoras, pretendendo um melhor enfrentamento das questões 

políticas, econômicas e sociais da sociedade contemporânea. 

A sociedade está sempre mudando, num constante movimento oriundo da 

contradição e da diversidade, no conflito entre forças opostas que ora se confluem, ora se 

repelem; assim é o processo de formação da história. Diante dos conflitos da sociedade 

contemporânea os movimentos sociais vêm ganhando destaque (JACOBI, 1990). 

CASTELLS (1997) classificou os movimentos sociais como ações coletivas 

propositivas  as quais resultam, na vitória ou no fracasso, em  transformações nos valores e 

instituições da sociedade. 

Os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sócio-político, construídas por 

atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Tais movimentos formam 

um campo político de força social na sociedade civil, através da politização de suas 

demandas (GOHN, 1999). 

Ainda segundo a autora, os movimentos sociais que emergem da sociedade civil, de 

composição social heterogênea, têm conteúdos básicos situados na esfera do consumo e suas 

práticas desenvolvem-se ao nível de reivindicações ao poder público, por melhoria nas 

condições de vida no plano urbano, típicos do processo de desenvolvimento urbano 

industrial. Para ela são movimentos de resistência popular às condições de vida submetidas, 

marcados pela espontaneidade, por contradições e pela multiplicidade de reivindicações 

abarcadas por eles. 

Tais movimentos enfatizam ações coletivas organizadas em torno de questões de  

identidade, como: gênero, raça, classe social, nacionalidade e etnia diante da multiplicidade 

de enfoques tem-se diversas definições para o conceito de movimentos sociais. 

De acordo com SIDNEY TARROW (1994), os  movimentos  sociais  são 

considerados formas  de  opinião de  massa.  Ele  segue  o  conceito  clássico  estabelecido 

por   Charles  Tilly,  em  1978,  que  tem  os  movimentos  sociais  como  a contraparte não- 
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institucionalizada dos partidos políticos, dos sindicatos e associações que surgiram no séc. 

XIX fruto da ampliação do próprio campo da política, e que ainda lutam pelo poder e pela 

institucionalização de seus interesses.  

Os movimentos sociais não podem ser resumidos a algo determinado pelas classes. 

Eles representam interesses comuns de um grupo, mas isso não é suficiente para caracterizá-

los. É preciso que este grupo forme um coletivo social e que tenha uma identidade em 

comum. Pois, os movimentos sociais referem-se à ação dos homens ao longo da história. 

Ação esta que envolve um conjunto de práticas e um conjunto de idéias que fundamentam e 

motivam a ação. 

São as lutas sociais, de modo geral que dão aos  movimentos sociais um caráter 

cíclico, pois eles vão e vêm de acordo com a dinâmica dos conflitos sociais. Contudo, para 

que tais lutas tenham relevância dentro dos movimentos sociais, devem expressar as 

demandas sociais, configurando-se como reivindicações de uma ação coletiva. 

DAHRENDORF (apud SCHERER-WARREN, 1986) preocupou-se com os temas da 

liberdade e da igualdade social, efetuando uma revisão crítica das teorias marxistas e não 

marxistas sobre as classes sociais. Como resultado, tenta formular uma teoria sistemática 

que estabelece um elo entre a dialética de Marx e a teoria do sistema de Talcott Parsons. O 

resultado foi sua “teoria do conflito”  

A autora argumenta que este conceito implica na idéia de relação de dominação e de 

sujeição no interior de cada organização. Portanto, a sujeição é uma decorrência da 

distribuição desigual de autoridade, e a luta dos grupos de conflitos se realiza na busca de 

uma alteração nas relações de forças sociais. 

Dentro desta perspectiva, supõe a universalidade da mudança social e do conflito; 

bem como do princípio da autoridade e da coerção social. Se toda sociedade supõe certo 

consenso e integração, supõe também a coerção de alguns membros em relação a outros, e, 

portanto, a formação de grupos de conflito que se confrontam. A mudança social resulta 

destes confrontos e de suas resoluções. 

Ela considera que a dicotomização dos grupos de conflito pode até ter uma utilidade 

analítica em termos gerais. Porém, impossibilita a apreensão concreta da complexidade das 
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relações sociais, a que grupos, e até mesmo os próprios indivíduos, encontram-se 

submetidos. 

DAHRENDORF (s/d) concebe os fluxos sociais a partir da luta dos grupos de 

conflitos ao nível institucional, pelo revezamento da autoridade legítima, concentrando sua 

análise na questão do poder. 

Na sociedade, tanto no plano individual quanto no plano grupal, as relações sociais 

são mediadas por relações de poder. O fenômeno da opressão e do reagir à opressão é uma 

constante no comportamento humano (SCHERER-WARREN, 1986). 

Por sua vez TOURAINE  (1976) considera os movimentos sociais como agentes 

históricos que expressam, em cada momento, as formas históricas de opressão, de miséria de 

injustiça, de desigualdade, mas expressam também muito mais do que isto, pois expressam o 

devir, através de sua crítica, de suas formas de contestação, de suas lutas na busca de novas 

alternativas, para o comando de uma nova historicidade. 

DAHRENDORF (s/d) reconhece a necessidade de os grupos sociais se organizarem 

em torno de seus interesses objetivos para o encaminhamento de suas lutas específicas. 

Segundo ele, a organização dos grupos de conflito pressupõe um conjunto de condições 

técnicas, políticas e sociais. 

Em todos os movimentos sociais “opera-se a mesma passagem duma ação de defesa 

à contestação de um poder, da afirmação de uma identidade à denúncia duma relação de 

dominação” (TOURAINE , 1981). Segundo ele os movimentos sociais são ações coletivas 

que combinam a defesa de interesses com a designação de um opositor. Luta-se contra um 

adversário social em nome de valores culturais. 

O núcleo da sua análise do social não é nem o poder como tal, nem a classe (definida 

a partir das relações de produção), mas os movimentos sociais, isto é, a luta de classe pelo 

controle social da historicidade, pelo controle dos mecanismos de autoprodução do social. 

Sendo assim, a sociedade configura-se como:  

 

 

um campo cultural dilacerado pelo conflito daqueles que se apropriam da 

historicidade contra aqueles que se submetem à sua dominação e lutam por 
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uma reapropriação coletiva desta historicidade, da produção da sociedade 

por ela mesma (TOURAINE, 1981). 

Então, as classes se situam não somente num campo de conflito de relações de 

produção, mas também num campo cultural. Ao considerar os aspectos culturais das classes, 

Touraine se aproxima da concepção do social descrita por Gramsci, especialmente ao 

considerar a complexidade e a multiplicidade de relações sociais que define a consciência e 

a ideologia dos grupos sociais. 

Os movimentos sociais são a expressão da sociedade organizada que luta para 

defender os seus interesses nas escolhas sociais e políticas. Pretendem assim, conquistar 

seus direitos exercendo sua cidadania dentro da sociedade e construir para si uma outra 

história, uma vida diferente. 

 

2.4 A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO SOCIAL 

 

Na década de 50, proliferava-se a idéia de uma política industrial global, que se 

intensificou no Nordeste brasileiro por volta de 1964. O governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961)  foi marcado pelo desenvolvimento que priorizava os setores energético e 

industrial. Entre suas várias realizações estão a instalação de fábricas de automóveis, 

caminhões, produtos farmacêuticos e a construção das hidrelétricas de Furnas e Três Marias. 

Evidencia-se, assim, que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil vem 

priorizando a realização de projetos de grande escala, os quais a sociedade moderna utiliza 

sempre priorizando o processo de produção do capital. 

A construção destas grandes obras implicam uma considerável ocupação territorial, 

que pode ser em espaços desocupados, ou ocupado por populações. Só mais recentemente, 

estão se pesquisando as conseqüências sociais destes grandes projetos sobre as populações 

diretamente atingidas, habitantes das áreas de sua implementação e que são removidas de 

suas terras e/ou moradias como decorrência destas, ou indiretamente atingidas, vítimas de 

seus reflexos (SCHERER-WARREN, 1993). 
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Daí decorre um processo acelerado de mudanças, não somente nas áreas onde são 

instaladas e suas adjacências, como também no domínio das relações - sociais, econômicas e 

políticas – das famílias que são deslocadas. 

A remoção destas populações para outras áreas às quais não estão adaptadas leva à 

reconfiguração de seus grupos sociais, donde as perdas de referenciais pertinentes ao espaço, 

às formas costumeiras de trabalho, vizinhança, sociabilidade e solidariedade, ademais do 

esgarçamento de suas representações estéticas e manifestações de identidade (REBOUÇAS, 

2000). 

De acordo com SCHERER-WARREN, as forças sociais que conduzem à 

implantação destes projetos definem-se nos planos dos interesses econômicos e ideológicos. 

È uma forma de dominação que pretende legitimar-se em duas direções:  

Uma através dos interesses do capital, que faz uso do solo e recursos 

naturais, e desapropria a partir de decisões autoritárias e 

compulsórias tendo em vista o crescimento, a necessidade de 

acumulação e o progresso. Outra através da ideologia da 

modernização que justifica a qualquer “preço” a desapropriação e 

ocupação do espaço para dar lugar às obras modernizadoras, ligadas 

à industrialização e/ou à urbanização. Pretende-se legitimar estas 

obras a partir da idéia de que elas respondem ao interesse público 

geral,   obscurecendo-se os interesses de  classe subjacentes (1993). 

 

 RIBEIRO (1985), denominou esse processo de legitimação de “ideologia da 

redenção”, a qual supõe que “os projetos de grande escala são positivos porque 

desenvolvem uma região, trazendo bem-estar a todo mundo”. 

A construção de barragens no Brasil caracteriza-se por critérios técnicos e políticos, 

favorecendo investimentos públicos e privados e alijando, ao mesmo tempo, as populações 

atingidas diretamente por estes empreendimentos. São, quase sempre, trabalhadores rurais, 

arrendatários e posseiros, que desenvolvem uma agricultura de base familiar, vinculados 

diretamente a ambientes ribeirinhos, de onde retiram o necessário para a sua subsistência 

(REBOUÇAS, 2000). 
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Os custos sociais e ambientais decorrentes das inundações são minimizados, 

colocados como assunto de última importância diante da opulência da obra,  e  quando 

lembrados o seu enfrentamento ocorre após a implantação das obras sendo encarados como 

a conseqüência de  uma situação inevitável. 

Expulsos pelo progresso e pela água, empurrados para fora do seu  canto, não 

importando se era de sua propriedade, ou não, defrontam-se com o fantasma do 

desconhecido, alimentado pela falta de informações, além do medo de perder a liberdade 

(ARAÚJO, NETO & LIMA, 2000). 

Atacados em seu modo de vida e quando portadores de uma visão  da não-

legitimidade dos grandes projetos desde o ponto de vista das classes dominadas, diretamente 

ou indiretamente por eles atingidos, é que se formará a consciência política destes atores 

sociais e suas subseqüentes formas de organização (SCHERER-WARREN, 1993). 

Os expropriados são normalmente submetidos a um processo de migração forçada, 

com efeitos de diversas ordens sobre seus cotidianos (BARTOLOMÈ, 1985).  

Para entender o cotidiano das pessoas é necessário estudar as seguintes dimensões de 

suas realidades: a condição de existência (do que eu vivo?), o quadro de vida (onde eu 

moro?) e o modo de vida (como eu vivo?). Portanto, remover não é apenas transferir as 

populações de um espaço físico para outro e compensar as perdas materiais deste processo. 

Todo espaço físico humanamente ocupado é um espaço socialmente construído, é um espaço 

que se transforma pelo vivido, pelo cotidiano, pelo conjunto das relações sociais que o 

constituem (LAMPARELLI 1987). 

Para que um novo espaço seja construído,  

um velho espaço assume uma nova dimensão de significado. Para que 

isto ocorra é necessário uma dimensão coletiva. Uma dimensão 

coletiva ligada a uma exigência de fundamentação, refundamentação 

de valores (BETTANINI, 1982). 
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No caso de relocações compulsórias de populações esta dimensão tem sido afetada, 

criando situações denominadas de stress psicológico e social (WERNER et alli, 1987; 

BARTOLOMÈ, 1985).   

A organização coletiva, resultante dos movimentos de luta e resistência à construção 

de tais obras, tem influência positiva na participação política e reivindicatória, bem como na  

reestruturação dos espaços sociais decorrentes do processo migratório. 

A consciência dos efeitos negativos destas obras sobre suas vidas é que tem levado à 

constituição de uma identidade coletiva, como de vítimas do progresso entre as populações 

indígenas (MARTINS, 1987) ou de atingidos pelas barragens entre as populações 

camponesas (SCHERER-WARREN, 1993).  

Conforme declara SIGAUD (1988), os camponeses, através desta identidade de 

atingido, contrapõem ao discurso do progresso e dos benefícios o discurso da desgraça 

sobre suas vidas. Trata-se, pois, de uma identidade que se constrói em face do sentimento 

relativo a uma situação de expropriação, mas que se define também enquanto bandeira de 

luta por direitos. 

A atuação em movimentos sociais que se organizam em decorrência da 

implementação e execução desses projetos, surge para minimizar as perdas materiais. 

Outro resultado importante da ação política destes movimentos é o reflexo positivo 

que poderá vir a ocorrer para a própria reprodução grupal. Os estudos sobre as 

conseqüências sociais dos projetos de grande escala têm demonstrado que as populações por 

eles afetadas, quando não organizadas, têm passado por processos de desintegração 

comunitária (SCHERER-WARREN, 1993).  

A história dos atingidos por barragens no Brasil tem sido marcada pela resistência na 

terra, luta pela natureza preservada e pela construção de um  Projeto Popular para o Brasil 

que contemple  uma nova política justa, participativa, democrática e que atenda os anseios 

das populações atingidas, de forma que estas tenham participação nas decisões sobre o 

processo de construção de barragens, seu destino e o do meio ambiente. 

Estas  grandes obras desalojaram  milhares  de pessoas de suas terras, uma enorme massa 

de camponeses, trabalhadores  que  perderam  suas casas, terra s e  o seu trabalho. Muitos  
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acabaram sem terra, outros tantos foram morar nas periferias das grandes cidades. Desta 

realidade surge a necessidade da organização e da luta dos atingidos por barragens no Brasil, 

como forma de resistir ao modelo imposto.  

A luta das populações atingidas por barragens que no início é pela garantia de 

indenizações justas e reassentamentos, logo evolui para o próprio questionamento da 

construção da barragem.  

Os movimentos sociais que se organizam no processo de luta, tendo em vista a defesa 

dos direitos desta população, contribuem para a construção de um novo projeto de vida que 

se faz necessário diante da, inevitável, reestruturação de seu espaço cotidiano. No próximo 

capítulo iremos analisar os dados da pesquisa de campo desenvolvida junto às famílias 

remanescentes na área da barragem de Pirapama. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 
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3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada com base na literatura encontrada sobre os diversos aspectos 

referentes à utilização do espaço, dos recursos naturais e mais especificamente dos recursos 

hídricos e seus impactos diretos sobre a população rural que é atingida pela construção de 

barragens. E como os pequenos agricultores se organizam para lutar pelos seus direitos de 

acesso à terra fértil e à água. 

Esta pesquisa foi realizada no período 2003/2004 no município do Cabo de Santo 

Agostinho com um membro, de cada uma das quinze famílias remanescentes na área da 

barragem, integrante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pirapama – Eco- 

Pirapama. 

O objetivo foi compreender a interseção das relações sociais e naturais e as 

mediações que perpassaram as situações de perdas e conflitos. Procurou-se apreender as 

idéias e sentimentos associados ao processo de reassentamento. 

Considerando-se o objetivo do presente trabalho, este estudo caracteriza-se com o 

tipo de pesquisa qualitativo o mais indicado para o estudo dos impactos sociais decorrentes 

da construção da barragem de Pirapama. A pesquisa tipo qualitativa tem características 

intrínsecas apresentadas, torna-se a melhor opção para fundamentar a argumentação presente 

neste estudo. É descritiva por evidenciar a realidade sem artifícios, sem se preocupar em 

modificá-la.  

O estudo, metodologicamente é demonstrado a partir das dimensões e categorias 

discutidas pelos autores citados na revisão bibliográfica para verificar como ocorrem os 

conflitos decorrentes da construção de grandes obras, mais especificamente de barragens e 

os instrumentos utilizados pela população rural para a garantia dos seus direitos.  

Num primeiro momento, evidencia-se a questão dos recursos naturais , mais 

especificamente dos recursos hídricos; abordando a legislação referente a este em dimensão 

mundial, nacional e estadual e os conceitos pertinentes ao estudo proposto, para localização 

no tempo e espaço das possibilidades de se perceber como o recurso natural água é visto no 

âmbito local. Num segundo momento, procurar-se-á, identificar as dimensões dos 
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movimentos sociais e os conflitos decorrentes das relações sociais e do processo de 

desenvolvimento.  

O modo de investigação escolhido foi o estudo de caso, favorece a compreensão do 

tema proposto a ser estudado e evidenciado, qual seja as perspectivas e instrumentos 

utilizados pela população rural remanescente na área da barragem para garantir a sua 

subsistência.  

A pesquisa participante teve uma primeira fase com a pesquisa bibliográfica e 

exploratória de levantamento de dados, com pesquisa documental dos acervos em 

instituições como a COMPESA, o CPRH e a Prefeitura do Município do Cabo de Santo 

Agostinho. 

Na Segunda fase a técnica da entrevista semi-estruturada contribuiu para aproximar 

gradativamente a pesquisadora da percepção que a comunidade tem do meio ambiente, do 

processo de ocupação da área e das mudanças e conflitos decorrentes deste. Optou-se pelo 

anonimato na descrição das falas, para evitar a exposição dos entrevistados. 

A coleta de dados realizou-se por meio de observação direta e de entrevistas, 

registradas em gravações. Foram utilizados, como apoio, roteiros de pesquisa para 

entrevista, bastante aberto, buscava informações sobre família, comunidade, organização e 

água. Na comunidade estudada, organizou-se reuniões para solicitar consentimento das 

famílias para a realização da pesquisa, nesta oportunidade também foram esclarecidos os 

objetivos da pesquisa, quem iria realizá-la e como seriam as etapas de desenvolvimento da 

pesquisa. 

A análise documental consistiu em uma série de operações que visam a estudar e a 

analisar um ou vários documentos, para descobrir as circunstâncias sociais, econômicas e 

ecológicas com as quais podem estar relacionados. O uso de gráficos, tabelas e  mapas 

permite visualizar e interpretar os dados obtidos na literatura existente e delimitar o local do 

estudo. 

A análise documental apresenta-se a partir da análise dos seguintes documentos: 

relatórios, atas, jornais, revistas, entre outros disponíveis nas instituições envolvidas no 

processo da construção da barragem. Assim, a análise documental favoreceu tanto o 

desenvolvimento da pesquisa bibliográfica quanto a de campo.  
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A observação tornou-se relevante a partir do momento em que incentivou a 

pesquisadora a verificar a realidade com muito mais cuidado, ou seja, a observar se os dados 

e informações coletados representavam realmente a realidade da população.  

A receptividade dos associados no sentido de facilitarem o acesso às informações, 

importantes para a elaboração do presente trabalho, merece ser citada. Bem como os 

contatos com a população que se alongaram por um longo tempo, levando-se em conta que a 

construção e reconstrução exigiram a presença da pesquisadora na associação, em vários 

momentos, para sanar dúvidas. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO  DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município do Cabo de Santo Agostinho, localizado na Mesorregião Metropolitana 

do Recife Microrregião do Suape , tem 446,5 km² de área, latitude (S) 8 17’ 15” e longitude 

(W Gr)35 02’ 00”. Com clima tropical quente úmido, temperatura média anual de 28°C . 

tendo dentro dos seus limites o rio Pirapama (PREFEITURA ..., 2003) 

Uma cidade média (as cidades médias têm entre 100.000 e 500.000 habitantes) com 

uma população de 152.977 habitantes, das quais 134.356 pessoas residem na área urbana e 

18.480 na área rural. Onde o cultivo agrícola por área plantada possui como principal item 

na lavoura permanente banana, manga e goiaba e na lavoura temporária cana, mandioca, 

feijão e milho. Possui sede de 1.247 empresas, onde as mais representativas são a indústria 

de transformação, alojamento, alimentação e transporte, armazenagem e comunicação 

(IBGE, 2000). 

O Cabo de Santo Agostinho abriga hoje o maior pólo industrial de Pernambuco, com 

um parque industrial diversificado e empreendimentos de grande porte. Merece destaque o 

pólo de bebidas, que engloba indústrias como a cervejaria Ambev, Refrescos Guararapes 

(Coca-Cola), cervejaria Belco e a indústria Muller de bebidas – Caninha 51 e Conhaque 

Domus. Além das fábricas de bebidas, o Cabo abriga outras empresas que dão apoio a essa 

atividade (PREFEITURA ..., 2003). 

http://www.cabo.pe.gov.br)/
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 Essa concentração de indústrias aumentou o consumo de água da região. Desde 

1985, o Plano Diretor de Abastecimento de Água (PDAA) já alertava, para possíveis 

problemas com as indústrias instalada na área, devido a competição pelo uso da água e à  

poluição que elas provocavam no rio, comprometendo-o para fins de consumo humano  

(COMPANHIA ..., 1985; ACQUA-PLAN, 1987). 

Estudos contratados na cidade do Cabo de Santo Agostinho em 1974 para o 

abastecimento do complexo industrial  de SUAPE , indicavam o represamento do rio 

Pirapama, pois este já apresentava  também a maior vazão, entre os mananciais 

potencialmente aptos para expandir a produção da Região Metropolitana do Recife (RMR) 

(ACQUA-PLAN, 1987). 

O Pirapama percorre 80 Km até a confluência com Jaboatão. Nasce em Pombos, no 

Agreste, acerca de 400 m de altitude, transpõe a RMR pelo Cabo de Santo Agostinho, 

Moreno, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes; e a Mata através de Escada e Vitória de Santo 

Antão (ANDRADE & LINS, 1984). 

O rio tem como afluentes principais: pela margem esquerda – o riacho dos Macacos, 

o  rio Cajabussu, o Arroio Dois Rios (ou riacho Manoel Gonçalves) e o rio Gurjaú; e pela 

margem direita – o riacho Camassari e o rio Utinga de Cima (ou rio Pavão), onde se dá uma 

captação, localizada  no riacho Sebastopol. 

 A construção da barragem sobre o rio Pirapama tem como finalidade principal, 

reforçar o abastecimento e consequentemente aumento da oferta de água para a população 

das diversas localidades dos municípios da zona sul da Região Metropolitana do Recife, 

compreendendo: o município do Cabo de Santo Agostinho, seu distrito industrial e as 

localidades de Ponte dos Carvalhos e Pontezinha; o município do Jaboatão dos Guararapes, 

seu distrito industrial e as localidades de Prazeres e Muribeca dos Guararapes, além de 

outros bairros localizados na zona sul da RMR; que constituem a alça sul dos Grandes Anéis 

do Sistema de Recife (COMPANHIA ..., 2001). 
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Fonte Governo do Estado de        

Pernambuco 

Imagem Aérea da barragem do Pirapama 

 

 

 

A barragem projetada sobre o rio Pirapama está 

situada no distrito sede do município   do Cabo de 

Santo Agostinho, na localidade de Pirapama e tem as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude 08° 17’ 

21” S; Longitude 35º 04’ 20” WGr. A sua distância 

para as áreas urbanas mais próximas é de 

aproximadamente: 3 Km para o centro do distrito sede 

do Cabo de Santo Agostinho; 1,4 Km para a Vila 

Pirapama; 1,6 Km para a localidade da Charneca, na 

direção sul e de 30 Km, através da Rodovia BR-101, 

para Recife (COMPANHIA..., 2001). 

A bacia hidrográfica do rio Pirapama tem área total de 589 Km²  (sendo ¾ da mesma, 

utilizada para a construção barragem), apresenta uma linha de fundo com 72 Km de 

comprimento. E cerca de 55,8% da sua área ocupa o município do Cabo de Santo Agostinho 

(ANDRADE; LINS, 1984). 

Sua área abrange  parte das zonas fisiográficas Litoral e Mata Sul, que têm como 

características principais alta pluviosidade e taxas elevadas de umidade relativa do ar. Esses 

condicionantes climáticos por um lado favorecem o processo de maturação dos solos e do 

relevo e por outro, ampliam as possibilidades de movimentos de massa, desestabilizando 

taludes. Segundo a classificação climática de Köppen, o clima nessa área é do tipo quente e 

úmido, com abrandamento da forte radiação solar, pelos ventos alíseos (ACQUA-PLAN, 

1987). 

O relevo é típico do modelado cristalino e apresenta morros e colinas arredondados, 

com vales encaixados e ativos. Raras chãs podem ser observadas em trechos de topos mais 

contínuos, sendo comuns formas elevadas destacadas na paisagem, que representam algumas 

intrusões graníticas ou  migmáticas (COMPANHIA..., 2001). 

A bacia apresenta balanço hídrico crítico em certas épocas do ano, criando condições 

perigosamente propícias para a existência de conflitos pelo uso das águas.                 
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Situação resultante do crescimento acelerado das demandas, agravadas pelas baixas 

precipitações dos últimos anos (FERNANDEZ, 2000). 

Um outro fator de preocupação colocado pelo autor é a qualidade das águas. 

Descartes de efluentes industriais e esgotos sanitários sem tratamento têm comprometido o 

rio. A atividade industrial é um importante segmento produtivo da área com cerca de 24 

indústrias ali estabelecidas. 

A agroindústria canavieira, também, degradou o ambiente. Cerca de 90% da área é 

coberta por canavial que destruiu a cobertura de Mata Atlântica original, restando hoje 

poucas ilhas de vegetação. O intenso ritmo de devastação não poupou, como no resto do 

Brasil, as formações florestais ribeirinhas, denominadas genericamente de florestas ou matas 

ciliares, causando sérios comprometimentos à proteção de mananciais e à qualidade da água 

em rios e reservatórios (GEOSISTEMAS,2000 apud COMPANHIA ..., 2001). 
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3.3  A REMOÇÃO DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA DA BARRAGEM 

 

Ocorreram três processo de indenizações ao longo de algumas décadas, desde que o 

rio Pirapama foi apontado como o único manancial com capacidade para suprir a demanda 

por água da Região Metropolitana do Recife (RMR). Há 40 anos, quando ocorreu a primeira 

indenização, havia somente o Engenho Luis Caldas e a COMPESA indenizou apenas o dono 

do engenho. Em 1991, havia poucos posseiros e somente os lotistas foram indenizados.  

No último ano, em 1999, havia mais invasores do que lotistas, eram  

aproximadamente 400 famílias, quando o governo de Jarbas Vasconcelos decidiu retomar a 

obra. No mesmo dia representantes das famílias foram á Assembléia Legislativa fazer suas 

reivindicações. Algumas famílias haviam saído da terra, outras jamais o fizeram. Das que 

saíram, algumas voltaram, face a suspensão das obras. E novas famílias se instalaram na 

área (RODRIGUES, 2001).  

Quando houve a autorização por meio de decreto lei para a construção da barragem a 

obra teve inicio sem consultar as organizações que defendem o meio ambiente, as 

organizações dos trabalhadores e a prefeitura. 

Ao tomar conhecimento deste fato, a então Associação dos Pequenos Agricultores de 

Matapagipe convocou várias entidades da sociedade civil organizada que se transformou no 

“Fórum de Apoio” à luta dos atingidos pela barragem. Este Fórum foi formado pela 

Associação dos Pequenos Agricultores de Matapagipe, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do Cabo, Federação dos Trabalhadores Agrícolas de Pernambuco (FETAPE), Comissão 

Pastoral da Terra, Pastoral Rural do Cabo, Sindicato do Açúcar, Centro Dom Helder Câmara 

de Estudos e Ação Social (CENDHEC), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares (GAJOP), SINDIQUÍMICOS, Sindicato da Borracha e Pastoral do Setor de 

Ipojuca.  

Em seguida, a COMPESA fez um cadastramento, onde as famílias apresentaram uma 

proposta comum: troca de terra por terra e a indenização das benfeitorias. Durante este 
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cadastramento ocorreram atos públicos reivindicando negociações com o Governo do Estado 

e uma passeata em Recife. 

 Eles utilizaram vários recursos - passeatas, protestos, ocupação de órgãos públicos 

como a Secretaria de Obras e Saneamento do Estado - e tiveram o apoio de Sindicatos, 

Entidades, ONGs, Pastorais e Associações de vários municípios como Ipojuca, Moreno e 

Recife e de alguns Deputados Estaduais e Federais. 

 Com o inicio das obras, começou também o embate quanto às indenizações das 

famílias residentes no local e novamente a população procurou meios de lutar pelos seus 

direitos. O Comitê da Bacia Hidráulica do Pirapama (COBH) foi instituído e formado pelas 

diversas partes interessadas no uso direto da bacia: COMPESA, indústrias, agroindústrias, 

órgãos públicos responsáveis por licenciamento ambiental e outorga, ONGs, prefeituras e 

Associações, além dos agricultores atingidos. 

 Esse comitê foi fundamental como mediador do  processo de negociação, o qual 

criou um grupo de trabalho, denominado GT do COBH, que se encarregou de discutir as 

estratégias de negociações com os agricultores do Pirapama. Com isso, pretendia-se agilizar 

os acordos entre a comunidade e a COMPESA. 

 O Grupo de Trabalho coordenado pelo presidente do COBH, foi composto por 

representantes de cada Associação atingida pela obra, da COMPESA, do Governo, da 

Comissão de Negociação criada pelos agricultores, do Movimento dos Trabalhadores (MT), 

do Movimento da Cultura Popular e da Comissão de Defesa da Cidadania; tendo 

formalmente 14 membros. 

 Desde o começo, foi elaborada uma pauta a qual foi mantida em todos os encontros 

regulares: informação sobre o andamento da obra; situação dos cadastros físico e social; 

alternativa de reassentamento e indenização. Inicialmente o grupo se reunia quinzenalmente 

no município do Cabo até o fechamento dos acordos,  depois as reuniões passaram a ocorrer 

apenas quando solicitadas.  

 No encerramento do acordo, no qual não se consolidou a proposta de troca de terra 

por terra, algumas famílias resolveram pegar o dinheiro da indenização e ir morar na cidade,  

outras compraram suas terras próximo à área da barragem.  
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Outras famílias resolveram se distribuir e organizar seis Associações. Cinco destas 

Associações se inscreveram para o Cédula da Terra, onde a COMPESA intermediou a 

compra das terras. Os interessados escolheram terras as quais deveriam ser dentro do Estado 

e de valor no máximo ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare. 

Após a escolha e aprovação das terras, pelo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

(PRORURAL), localizadas nos Municípios de São Benedito do Sul, Tamandaré, Gameleira 

e Buenos Aires, elas foram financiadas em 20 anos e os proprietários receberam R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) a fundo perdido. 

A outra associação Eco-brigada, a qual também estava  atuando nas negociações 

junto à COMPESA, sugeriu a criação de um parque ecológico na área da barragem, onde os 

moradores seriam vigias para evitar invasões e fariam o replantio do cinturão numa área de 

aproximadamente 603 h no entorno da barragem. Ao ser consultado o CPRH não autorizou a 

instalação de um parque na área, mas sim de algumas unidades de conservação. 

Como sugestão de alguns membros da associação, os idosos deveriam permanecer na 

área, pois eles não poderiam se inscrever no programa Cédula da Terra, já que, 

provavelmente, eles não teriam condições de cumprir as exigências do pagamento do 

financiamento das terras que se daria ao longo de vinte anos. Foi feito então o cadastro das 

famílias interessadas e daí foram escolhidas quinze famílias as quais permaneceriam na área 

do entorno da barragem. 

Inicialmente, as famílias que permaneceram eram originárias ou nascidas na área. 

Atualmente, somente quatro são da formação inicial, pois muitos idosos resolveram sair por 

não conseguir mais trabalhar na terra, então seus familiares e outras pessoas de distritos 

vizinhos foram inscritos como sócios, permanecendo o mesmo número de quinze.  

Por  razões de ordem administrativa o presidente da Associação Eco-Brigada foi 

convidado a se retirar das  terras e da Associação, a partir de então a Eco-Brigada foi extinta 

e em Janeiro de 2002 foi instituída a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 

Pirapama – Eco-Pirapama.  

Torna-se  evidente  que,  o  principal   instrumento  que  os  pequenos  agricultores 

residentes   na  área   tinham  mediante   a  situação  à  qual  lhes  foi   imposta  foi  a  
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institucionalização de associações como mediadoras de todo o processo de negociação e dos 

conflitos que surgiram ao longo de todo o processo. 

 

3.4  A ASSOCIAÇÃO ECO-PIRAPAMA  

Na região hoje ocupada pela Barragem de Pirapama , a forma de organização social 

por meio da Associação Eco-Pirapama, busca intermediar o acesso a insumos,  apoio técnico 

e financiamento para projetos, que possibilitem melhorar as condições de vida e trabalho das 

famílias remanescentes na área. Propõe-se aqui identificar as condições e alternativas que se 

expressam no no âmbito da  vida socio-econômica destas.  

 Pretende-se apontar como as situações de rupturas, lutas e mobilizações e 

expectativas vivenciadas os atingem igualmente até certo ponto, porém diversificadas.  

São quinze famílias que permanecem na área 

denominada remanescente, ou seja, terras situadas 

acima da cota máxima do reservatório, que é de 100 

ms, em regime de comodato, tendo como 

compromisso o replantio da área no entorno da 

barragem, a reconstrução do cinturão verde e com 

restrições quanto à criação de animais de grande 

porte. Esta restrição é vista de forma desagradável 

por alguns dos moradores enquanto outros a encaram 

de forma natural. 

Sementeira para o replantio 

 do cinturão verde.  Fonte: CPRH 

Em cada família, um dos seus membros é sócio da Associação Eco-Pirapama tem o 

direito de utilizar 5,0 hectares, os quais são delimitados pela COMPESA. Atualmente, nove  
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famílias já têm seu lote definido e apenas seis residem na área, o restante mora com algum 

parente na cidade do Cabo ou distrito próximo, enquanto espera a demarcação do lote e/ou 

pode construir a sua casa. 

Cinco deles trabalham como autônomos (pedreiro, pintor) ou em empresas do 

município do Cabo (Petrofex, Fábrica Pirapama [textil]), e suas esposas e parentes próximos 

cumprem o expediente de quatro horas de trabalho diário na sementeira, onde no total 

devem ser produzidas 7.000 e plantadas 1.200 mudas de espécies nativas da região como 

Quiri, Pau Santo, Sucupira etc. 

Do restante, alguns têm recursos provenientes da previdência recebidos por algum 

parente ou do cônjuge que trabalha. Isto comprova a necessidade que eles têm de procurar 

uma fonte de renda; pois, apesar de terem a concessão para trabalhar na terra eles não têm 

como investir no cultivo para a venda, os poucos que atualmente cultivam na área plantam 

milho, feijão, macaxeira e batata somente para consumo próprio. 

Para alguns deles a barragem trouxe benefícios tanto individuais quanto coletivos 

como pode ser identificado nas falas seguintes: 

A construção da barragem foi bom porque eu fiquei morando 

aqui mesmo, e agora eu tenho um terreno pra plantar e vou ter 

minha casinha (J. R. G.).  

Não me entristeci porque pude ficar, pra mim foi bom, foi 

importante porque beneficiou outras pessoas; po que falta 

água no Recife, pra acabar com a seca no Recife (I. M. B.). 

Outros ao falarem evidenciavam os aspectos negativos  como o pagamento das 

indenizações,  a perda das plantações e o medo de não conseguir outro local onde pudessem 

morar e plantar: 

 

 Não foi  bom pra mim  porque nã o recebi muito só seiscentos        

reais (R$ 600,000). Plantava  macaxeira, banana... queria  ficar        

pra  continuar  plantando, foi  ruim  porque  interrompi  ( S.     

J. S.) 
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Foi ruim porque antes todos eram bem assentados , muitos 

nasceram aqui. Muitas pessoas não queriam sair tinham medo 

de não conseguir outro lugar igual a este..... as pessoas 

plantavam seus roçados (A B. S.)     

   

A construção da barragem representou para aqueles moradores antigos uma forte 

ruptura dos laços de amizade e brusca mudança na vida, já que antes da construção eles 

utilizavam uma área maior, podiam criar gado e ovelha, plantavam lavoura permanente, o 

que hoje não é permitido, coqueiro, jaqueira, bananeira etc. e vendiam nas feiras de Prazeres 

e Centro do Cabo. Por outro lado, eles afirmam não estarem mais entristecidos porque 

conseguiram permanecer na área, próximo da família e da natureza. Isto pode ser percebido 

na fala de um remanescente: 

Antes tinha o rio grande e os brejos menores, onde as pessoas plantavam 

perto....fazia um poço e colocava bomba para puxar a água. Antes não 

precisava comprar nada se plantava tudo, criava gado e ovelha, hoje não tem 

como criar (A. B. S.). 

Percebe-se em alguns discursos que eles assimilaram bem o objetivo da obra 

difundido pela empresa (COMPESA), pois eles colocam que a construção da barragem foi 

necessária e será muito útil, já que vai suprir a necessidade de água do Recife vai acabar 

com a seca no Recife. 

Ao serem indagados sobre o processo de negociação e retirada da população dizem 

que foi muito trabalhoso, tinha reunião quase todos os dias e poucas pessoas conseguiram se 

refazer tanto em termos financeiros como sociais. Demonstram desânimo por não terem 

conseguido a troca de terra por terra e dizem que as indenizações não foram justas pois só 

quem recebeu melhor era quem tinha  documento, de acordo com eles os  posseiros 

receberam pouco pelas benfeitorias: 

Pela tabela do EMBRAPA um pé de coco era R$ 200,00 (duzentos 

reais) e eles queriam pagar R$ 8,00 (oito reais) ..... não pagava milho, 

feijão e macaxeira, a banana não queria pagar por pé  e sim por 

touceira...(A. M. S.).    
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No que se refere ao apoio de órgãos e instituições durante o processo de negociação, 

as mais lembradas e citadas são a Prefeitura do Cabo e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do Cabo, que entre outras coisas, discutia o valor a ser pago pelas benfeitorias comparando 

os preços com a tabela da EMBRAPA. 

Ao serem indagados sobre o que o Estado, através da COMPESA poderia fazer para 

melhorar as suas condições de vida eles reclamam da falta de investimento em máquinas, de 

apoio técnico e de incentivo para a execução de projetos que ajudassem na sua 

sobrevivência. Eles colocam  também que há dificuldades devido à falta de infra-estrutura 

como energia elétrica e a dificuldade de acesso a alguns lotes os quais só são acessíveis por 

meio de trilhas que eles mesmos abriram.  

Quanto à escolha ou aceitação em permanecer na área eles colocam que não lhes 

agradava a idéia de morar na cidade longe da natureza, já que são habituados a plantar e 

muitos só sabem este ofício; um outro fator decisivo foi o fato de não querer se distanciar da 

família.  

O reassentamento provocou transformações marcantes no modo de vida desta 

população tanto de ordem sociocultural, como do ponto de vista econômico, já que afetou as 

diversas dimensões materiais e não materiais de suas vidas. São exemplos deste processo 

alterações no sistema de produção rural e comercialização (dimensão material) e as 

alterações nas relações comunitárias de vizinhança (dimensão não material). 
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____CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A água, elemento natural imprescindível à vida, vem passando por um processo de 

escassez em termos quantitativos e de degradação em termos qualitativo no nosso planeta. 

Embora seja um recurso renovável, sua capacidade é finita. A forma e a intensidade com as 

quais os recursos hídricos vêm sendo utilizados demonstram a situação de pilhagem pela 

qual estes vêm passando atualmente. 

 Os usos múltiplos e a essencialidade da água para a existência, bem como a 

influência direta na saúde humana, fazem deste recurso um dos principais focos de atenção 

dos pesquisadores e legisladores. No nosso estudo, consideramos que a água não deve ser 

vista somente sob o aspecto geográfico ou econômico, mas também sob o seu aspecto social. 

 É neste contexto que trabalhamos nesta dissertação o rebatimento  do aumento da 

demanda  pela ampliação do sistema de abastecimento de água, principalmente pelo 

complexo industrial existente no município do Cabo de Santo Agostinho localizado na 

Regia Metropolitana do Recife, numa comunidade ribeirinha desse. 

Neste trabalho analisamos as alterações recentes no uso e ocupação do solo rural no 

município com o alagamento de terras férteis para a construção da barragem de Pirapama 

enfocando especialmente do ponto de vista social. 

O eixo central do nosso trabalho foi a identificação e análise de interesses que se 

estabelecem em relação a este espaço, entendido como objeto de um processo de 

apropriação por parte do poder público na definição da regulação de uso e ocupação do solo. 

Também elegemos como foco privilegiado de análise a mobilização e lutas sociais 

decorrentes do deslocamento compulsório da população residente neste espaço. 

A mobilização e organização social foi o instrumento utilizado pela comunidade 

ribeirinha, na tentativa de garantir os seus direitos de acesso à terra e à água. Os conflitos 

sociais decorrentes da migração forçada foram enfrentados pela população através da 

reivindicação e luta pela reestruturação do seu espaço cotidiano. 
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No desenvolvimento da nossa investigação procuramos identificar e avaliar os 

impactos sociais decorrentes da construção da barragem de Pirapama. Nesse sentido, 

procuramos qualificar os impactos sociais sofridos pela população rural. A 

desfamiliarização, o isolamento e o rompimento das principais redes sociais decorrentes do 

reassentamento destas famílias ribeirinhas demonstram que a organização, a proximidade e o 

cotidiano na beira do rio constituem não somente um espaço geográfico, mas constituem 

também uma (re)configuração do espaço social.   

No nosso estudo de caso, foi possível identificar com clareza  a forte  ligação que as 

famílias remanescentes têm com o espaço e com o rio na sua cultura e na sua vida cotidiana. 

Todo o processo de remoção influenciou fortemente, com uma ruptura dos costumes e nas 

relações sociais e naturais da comunidade.  

A possibilidade de ter uma lavoura permanente, de criar animais de grande porte e 

com um espaço bem maior, a utilização do rio para as diversas finalidades e principalmente 

a proximidade e a relação de troca de produtos e alimentos entre os vizinhos, foram as 

principais mudanças decorrentes do reassentamento, para as famílias remanescentes na área. 

Podemos pontuar a ruptura dos laços comunitários e conseqüentemente da rede de relações 

sociais e as mudanças no modo de vida como os principais impactos decorrentes da 

construção da barragem. 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 
 
 
Nome: _________________________________________ 
 
Idade: ___________ 
 
Naturalidade: ______________________ 
 
Escolaridade: 
 
(   ) analfabeto  (   ) semi-analfabeto   (   ) ensino fundamental completo   (   ) ensino  
 
fundamental incompleto     (   ) ensino médio completo   (   ) ensino médio incompleto (  )  
 
nível superior completo    (   ) nível superior incompleto 
 
 
 
Estado Civil:  
 
(  ) solteiro (a)  (  ) casado (a)   (  ) divorciado (a)   (  ) viúvo (a)   outro ________________ 
 
Tem filhos?  
                               
(  ) sim     (  ) não 
 
Quantos? 
_________ 
 
Quem é o chefe da família? 
 
Quantas pessoas moram na casa? ___________ 
 
 
Situação do imóvel atual: 
 
(  ) taipa  (  ) madeira  (   ) alvenaria   outro _____________ 
 
Quantos cômodos? ________________ 
 
como será o imóvel  subsidiado pela COMPESA? 
 
quantos cômodos ___________    tamanho____________       material___________ 
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Quantas pessoas trabalham? ___________ 
 
Em que? ____________________________ 
 
Em que você trabalha? _____________________________ 
 
(   ) formal    (    ) informal     (   ) autônomo    (   ) previdência 
 
Qual a renda da família? ____________________________ 
 
 
O que representou a construção da barragem para você? 
 
 
 
Como você definiria o processo de negociação e retirada da população da área? 
 
 
 
Quem contribuiu na luta e no processo de negociação com a COMPESA? 
 
 
(  ) o sindicato    (  ) a igreja      (  ) políticos    (  ) ONGs       outros ____________________ 
 
 
 
Você acha que o  Estado ou a COMPESA poderia fazer algo para melhorar as  suas 
condições de vida e trabalho? 
 
 
 
Como era a sua vida antes do reassentamento? Houve mudança na sua vida  e da sua 
família? 
 
 
 
 
Qual a sua percepção do Meio Ambiente e da água? 
 
 
  
Por que você escolheu permanecer na área da  barragem? 
 
  
 
Participa ou já participou de outra organização além da Eco-Pirapama? 
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(  ) sim   (  ) não 
 
 Qual? ____________________________________________________ 
 
Como? 
 
(  ) freqüentando reuniões     (  ) exercendo cargo administrativo ____________    (  ) outro 
_________________ 
 
 
Qual a sua função dentro da Associação Eco-Pirapama? 
 
 
 
A Associação contribui ou pode contribuir para a melhoria das suas condições de vida?  
 
(  ) sim              (  ) não 
 
Como? ______________________________________________________________ 
 
 
A Associação tem apoio de alguma instituição pública ou privada? 
 
(  ) sim             (  ) não 
 
 
Quais?  
 
O que você pensa do trabalho na sementeira? Quais as contribuições que ele  traz para você? 
 
 
 
Você cultiva  em alguma terra fora da sementeira?     (    )  sim              (    )   não 
 
O que?    _______________________________________  
 
 Qual o tamanho da área? 
 
Para que?        (   ) consumo         (     ) venda       outro  ___________________ 
 
Aonde você vende? 
 
 
Você tem  ajuda de alguém  na realização dos trabalhos da sementeira? 
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