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 “A natureza não se interessa pela nossa lógica, a lógica humana; ela tem a sua 

própria, que nós não reconhecemos e da qual não nos damos conta até sermos esmagados 

pelas suas rodas” 

(TURGENEV, 2013. p.112) 

(Tradução Nossa). 

 

 

“Veias do sangue da planície, caminho natural dos descobridores, farnel do pobre e 

do rico, determinantes das temperaturas e dos fenômenos atmosféricos, amados, odiados, 

louvados, amaldiçoados, os rios são a fonte perene do progresso, pois sem eles o vale se 

estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. Esses oásis fabulosos tornaram possível a 

conquista da terra, e asseguraram a presença humana, embelezam a paisagem, fazem girar a 

civilização — comandam a vida [...]”  

(TOCANTINS, 1988, p. 234). 



 

 

 

 

RESUMO 

A bacia hidrográfica do Rio Claro, no Sul Goiano, sofre significativas compressões da 

intervenção humana na natureza. Mesmo diante da situação inconsistente do rio e afluentes, 

há avanços de desmatamentos, da irrigação em grande escala por pivôs centrais, construções 

de barragens, dentre outros. A forma como os rios são usados reflete um modelo de relação 

“sociedade” e natureza. Destarte, objetivamos compreender o processo de ocupação do Rio 

Claro, pressupondo que o rio está em agonia. Para tanto, apoiamo-nos na pesquisa qualitativa 

e quantitativa, com os expedientes de revisão de literatura, trabalhos de campo, entrevistas, 

observações participantes, elaboração de mapas de usos da terra e da água, registros de 

imagens e outros. A tese defendida é de que os interesses dos grupos hegemônicos na bacia 

hidrográfica do Rio Claro, a agricultura “moderna” e o setor hidroelétrico, amparados pela 

ideia de posse e controle da terra e da água e pelas estratégias econômicas e políticas, 

protagonizam a espoliação da natureza e socializam a degradação do Rio Claro, de seus 

afluentes e da vida. Constatamos que o início do processo de ocupação da bacia hidrográfica 

do Rio Claro, a partir do segundo quartel do século XIX, foi marcado por uma guerra 

sangrenta entre os ““pioneiros”, caçadores de fazendas” e os autóctones da região, os Kayapó 

(ou Caiapó), que se autodenominavam como “povo do buraco/lugar d’água”, período em que 

os Kayapó foram dizimados de seu território nativo. Há uma acumulação primitiva continuada 

nas terras da bacia hidrográfica do Rio Claro e, na atualidade, com as nuances mais cruéis, na 

espoliação da água e no exaurimento dos rios. A participação social nos espaços deliberativos 

da governança da água é ainda uma quimera. A relação íntima entre o Cerrado e as águas que 

irrigam esse ambiente e se repartem para as distintas regiões brasileiras colabora para expor o 

conteúdo estratégico da localização geográfica da bacia hidrográfica do Rio Claro. A sanha 

dos grupos hegemônicos, sob os moldes capitalistas de produção, transforma as riquezas 

naturais do Rio Claro em uma fecundidade “inglória”.   

Palavras chave: Rio Claro, no Sul Goiano. Cerrado, “berço das águas” e morte dos rios. 

“Sociedade” e natureza. Fecundidade “inglória”. Posse e controle da terra e da água.    

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The watershed of Rio Claro, in the South of Goiás state, has been suffering significant 

compressions of human interference in nature. Even against the inconsistent situation of the 

river and its creeks, there are advancements in deforestations, irrigation in large scale by 

center pivots, the construction of dams, and the like. The way rivers are used reflects a model 

of relationship “society” and nature. Thus, we had as an objective to understand the process of 

occupation of Rio Claro supposing that the river is in agony. Therefore, we based ourselves in 

a qualitative and quantitative research, with shifts of literature reviews, field trips, interviews, 

participants’ observations, elaboration of maps of land use and water, register of images and 

the like. The defended thesis is that the interests of hegemonic groups in the watershed of Rio 

Claro, the “modern” agriculture and the hydropower sector, supported by the idea of 

ownership and control of the land and water by economic and political strategies, are held 

responsible for nature’s spoliation and socialize Rio Claro’s degradation, its creeks and life 

itself. We’ve verified that the beginning of the occupation process of the watershed of Rio 

Claro, from the second quarter of XIX century, was marked by a bloody war between the 

“pioneers, farm hunters” and the autochthonous of the region, the Kayapó (or Caiapó), which 

called themselves as “people of the hole/water place”, period in which the Kayapó were 

decimated in their native territory. There’s a continued primitive accumulation of lands in the 

watershed of Rio Claro and, currently, with the most cruel nuances, in the water spoliation 

and the exhaustion of the rivers. The social participation in deliberative spaces of water 

governance is still a chimera. The intimate relationship between Cerrado and the waters which 

irrigate this environment and divide themselves to different Brazilian regions collaborate to 

expose the strategic content of the geographic localization of the watershed of Rio Claro. The 

rage of hegemonic groups, under capitalist modes of production, transforms the natural wealth 

of Rio Claro into an “inglorious” fertility. 

Keywords: Rio Claro, in the South of Goiás State. “Water cradle” and death of rivers. 

“Society” and nature. “Inglorious” fertility. Ownership and control of land and water. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, penso sobre os usos da água, e, indelevelmente, encontro-me 

mergulhada num emaranhado de questões. É preocupante o uso agrícola e o avanço sobre as 

Áreas de Preservação Permanente (APP), a irrigação em grande escala, a virtualização e 

exportação da água. A quimérica governança da água. A geopolítica mundial da água. A 

morte social dos rios com poluições, assoreamentos e construções de barragens - as antíteses 

dos rios. Todos esses motes apontam para novas e profundas reflexões.   

Acredito que o meu despertar para a questão da água está associado à vida no/do 

Cerrado. Esse bioma está imerso a um regime bem definido, com duas estações climáticas 

distintas: uma chuvosa, de outubro a abril, e outra seca, de maio a setembro. A secura no 

período de estiagem afeta as paisagens, os mananciais, as pessoas, a flora e a fauna, por 

exemplo, com queimadas e morte de animais, rebaixamento da água nos rios, ribeirões e 

córregos, os quais perdem, a cada ano, mais recursos hídricos. As baixas umidades relativas 

do ar e as variações de amplitudes térmicas provocam doenças respiratórias, além de 

ressecamento da pele e dos lábios.   

Lembro dos rios e córregos do passado; as boias de câmaras de ar dos pneus de 

tratores, que usei para tomar banho nos córregos em dias de mais calor; as bicas d’água nas 

fazendas; meu “pai” chegando com muitos peixes. E também os pequizeiros e os pés de 

gabirobas, frutos do Cerrado goiano de sabores muito particulares. É preciso dizer, ainda, que 

escuto as histórias dos homens e mulheres do campo; as narrativas da relação com os rios, que 

podiam ser alegres ou trágicas.  

E os avisos sobre os cuidados que era preciso ter com as diversas cobras da região, 

como a cascavel, a jaracuçu e a sucuri, muitas sucuris. Com a sabedoria popular, era possível 

evitar – e até tratar – muitas doenças mediante o uso de medicamentos alternativos, 

preparados com plantas medicinais. No tempo atual, nascentes secaram. Os rios e córregos 

reduzidos, muitas vezes, a “fios d’água”, encontram-se degradados, imobilizados e, 

indiscutivelmente, contaminados por agrotóxicos, bem como as matas ciliares, hoje, reduzidas 

a fragmentos isolados e diminutos. 

Assim, “apresentar um objeto de pesquisa não é somente falar dos questionamentos 

que fundam a pesquisa e dos caminhos percorridos na aventura metodológica, é também 



19 

 

 

 

exprimir os interesses do pesquisador.” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, p. 13). Com isso, devo 

dizer de antemão que sou mulher, filha, mãe, educadora e pesquisadora que percebe o valor 

das chuvas sobre a terra e apreciadora do canto dos pássaros depois de um período de 

estiagem e secura penosa. É nesse período árido que se percebe a importância da água e dos 

rios.  

As lembranças das relações com a natureza, há mais de vinte anos, associadas à 

expansão das fronteiras de apropriação do Cerrado pela agricultura “moderna”, com os setores 

de grãos e canavieiro e pelo setor hidroelétrico, com implicações nos ciclos ecológicos de 

reprodução da natureza, nas paisagens, nos mananciais e na vida, formam motivação para 

pensar a questão da água nos trabalhos acadêmicos.   

Na monografia de Bacharelado em Geografia, desenvolvida na Universidade Federal 

de Goiás (UFG), Câmpus Jataí, e apresentada em 2008, analisei a relação entre a diminuição 

do número de nascentes e o plantio de lavouras de soja e milho na microbacia hidrográfica do 

Córrego do Sobrado, com área de 18 Km², no município de Jataí-GO. Em um período de 42 

anos, 6 nascentes secaram, que deixaram de irradiar vida uma vez que estavam sotopostas às 

lavouras, em afrontoso desrespeito às APPs dos mananciais e suas nascentes.  

Na dissertação de Mestrado em Geografia, desenvolvida no Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA), defendida em 2010, pesquisei os usos da água sob a representação 

de múltiplos atores, em uma abordagem territorial da bacia hidrográfica do Rio Doce, 

Sudoeste de Goiás. Nesse trabalho, o problema que procurei responder é: como os atores 

territorializados na bacia hidrográfica do Rio Doce representam os usos e os significados da 

água de acordo com o seu lugar no mundo? Descobri que “produzir uma consciência da água 

requer uma consciência do modelo econômico que hegemoniza os territórios e de suas 

diferenças e desigualdades.” (OLIVEIRA, 2010, p. 126). 

Retornei ao IESA, em 2014, para a construção desta tese. O primeiro projeto 

objetivava analisar os impactos socioambientais de grandes represas a partir do exemplo da 

Usina Estreito, no Bico do Papagaio. Meu desejo era aprofundar a relação sociedade e 

natureza/rio, e sair do lugar comum. Todavia, a distância entre Jataí-GO, cidade onde resido, e 

a usina no Rio Tocantins (MA e TO) mostrou-se como obstáculo imediato para a realização 

dos trabalhos de campo. O que significava mais tempo longe do meu filho, à época com 5 

anos, e de minha mãe, os quais me dão força e contam com o meu apoio diuturnamente, e, 

ainda, o despendimento de mais recursos financeiros.  
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Percorri um longo caminho, em meio a um emaranhado de questões que envolvem os 

usos da água, até me encontrar no grande Rio Claro1, rio estadual localizado na mesorregião 

do Sul Goiano. Sua nascente está localizada na Serra do Caiapó, entre os municípios de 

Caiapônia e Jataí, e sua foz é no rio Paranaíba, município de São Simão. A área de sua bacia 

hidrográfica é de 13.610,03 Km². A localização geográfica da bacia hidrográfica do Rio Claro 

está ilustrada no Mapa 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Embora tenha sido alertada no processo de qualificação para o uso de “Rio Claro” com letras maiúsculas, 

recomendando a grafia com o primeiro nome em minúsculas, “rio Claro”, achei por bem manter a primeira 

forma, já que (1) esse rio é o objeto de estudo deste trabalho. Desse modo, é justificado ressaltar sua 

importância; (2) existem outros rios com o nome de “Claro” (em Goiás, há outro Rio Claro, na bacia 

hidrográfica do Rio Araguaia) e esse segundo nome não é suficiente para fazer referência de modo adequado.  

Nesse caso, seguindo as recomendações da professora Isabel Casanova, o mais adequado é o uso de 

maiúsculas, como explica: “Se «mar Mediterrâneo» pode ser assim grafado, em que apenas Mediterrâneo é 

grafado com maiúscula por se tratar de um nome próprio, nomes como Mar Morto ou Mar Negro, por 

exemplo, obrigam à grafia de Mar com maiúscula. E não se trata de nenhuma exceção. A razão é simples: é 

que o mar não se chama Morto nem Negro, chama-se Mar Morto e Mar Negro. Fazendo parte do nome 

próprio, há, necessariamente, de grafar com maiúscula, como todos os nomes próprios. É só uma pequenina 

contribuição para prevenir eventuais dúvidas provenientes de aparentes contradições” (PEREIRA, 2018).   



20 

 

 

 

Mapa 1- Localização da bacia hidrográfica do Rio Claro 

 

Org.: Damasceno, C. E; Oliveira, F. A. de (2018)
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A fim de facilitar a compreensão da caracterização morfológica da bacia ora estudada, 

apresento uma síntese. A bacia hidrográfica do Rio Claro constitui um compartimento 

topográfico rebaixado, embutido no chapadão, formação que caracteriza o Planalto de Rio 

Verde, no reverso da Cuesta do Caiapó. A origem da drenagem atual está, desse modo, 

relacionada à formação da cuesta, derivada de falhas e soerguimento associados à orogenia 

andina no final do Terciário. (AB’SÁBER; COSTA JR., 1951; SOUSA et al., 2006).  

A instalação da drenagem em período úmido sobre o Pediplano Terciário inicia o 

processo de dissecação do relevo e formação da depressão interplanáltica do Rio Claro, cuja 

evolução ocorre por ciclo de erosão remontante e aprofundamento da drenagem, no 

Pliopleistocênico e Neopleistoceno. (SCOPEL; PEIXINHO; SOUSA, 2005). 

Esses processos resultam na erosão dos materiais de cobertura – como os sedimentos 

da formação Cachoeirinha e os arenitos da Formação Bauru, nas proximidades do leito do rio 

–, atingindo a camada basáltica, que origina latossolos e permite a existência de matas.  

Distante do leito, por outro lado, os afluentes nascem nas áreas de maior altitude dos 

chapadões, em relevo plano, sob a Formação Cachoeirinha, para escoarem por áreas mais 

dissecadas e rebaixadas até o leito do rio, muitas vezes levando sedimentos que formam 

bancos de areia. 

No alto curso, o Rio Claro forma uma perceés, ou uma “abertura feita por um rio 

consequente ao atravessar uma frente de cuesta” (GUERRA; GUERRA, 1997, p. 475). 

Oliveira (2004) caracteriza a Perceés do Rio Claro sob aspectos da geologia, do relevo e dos 

solos. Para o pesquisador, 

 

Geologia – Sem uma dominância clara. Maior expressividade das Formações 

Botucatu (33,5), Cachoeirinha (21,7) e Serra Geral (20%). Relevo – Sem uma 

dominância. Apresenta formas de topo aplainado (49,3%) e de topo convexo (48%). 

Das superfícies erosivas tabulares, 46% estão nessa unidade. Altitudes: 95% da área 

entre 600 e 750m. Solos – Sem uma dominância clara. Maior expressividade de 

Areias Quartzosas (38,5%), Latossolos Vermelho-Escuro distrófico (30,8%) e 

Latossolos Roxo distrófico (27%).  (OLIVEIRA, 2004, p. 10). 

 

   Além da Perceés, Oliveira (2004) sintetizou as características geoambientais das 

demais unidades de paisagem no município de Jataí e seu entorno. São elas: Chapadão, 

Depressão Interplanáltica do Rio Claro, Depressão Interplanáltica do Rio Verde, Depressão 

Interplanáltica do Rio Corrente, Depressão Periférica, Faixas de Transição e a Cidade de Jataí.  

Essas unidades de paisagens abarcam o alto curso do Rio Claro e, como tal, podem 

abranger esta pesquisa. Todavia, não discutirei essas unidades de paisagem individualmente. 
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Tese 

A bacia hidrográfica do Rio Claro (BHRC) sofre consideráveis intervenções humanas 

na sua natureza, como desmatamentos inescrupulosos, agricultura irrigada e construção de 

barragens. O desmatamento desencadeia uma série de problemas, como rupturas no ciclo 

hidrológico, assoreamentos e poluição dos rios. A agricultura é a atividade que mais consome 

água no planeta, variando entre 70% e 90% em áreas áridas. Soma-se a isso a construção de 

barragens, interrompendo o fluxo de vida na bacia hidrográfica. “Nada altera tanto um rio 

como uma represa.” (Mc CULLY, 2004, p. 11). 

A compreensão do processo de ocupação de um rio abrange a relação sociedade e 

natureza ao longo do tempo e o espaço de sua bacia hidrográfica. É necessário abordar os 

diferentes usos da água, que envolvem os usos da terra de forma ampla, ou seja, a posse e o 

controle da terra abarca a posse da água.  A forma como os rios são usados reflete um modelo 

de relação sociedade e natureza.  

A nota Rio Claro, um termômetro que não queremos, publicada em 2014, no blog de 

notícias Jataínews, enuncia uma medida da problemática do Rio Claro, 

 

Sendo motivo de curiosidade, Rio Claro vira “atração” turística devido ao seu nível 

de água. À beira de secar, o rio que abastece nossa cidade e boa parte do sudoeste 

goiano pede socorro. É que muita gente vem constatando, nos últimos tempos, que o 

rio que antes era caudaloso, como diz uma placa na entrada da ponte, agora não 

passa de um filete de água em proporção ao que era. Para muitos, é motivo até de 

choro ao ver o rio onde se pescava um peixinho, apesar do perigo de suas 

correntezas, que já não existe, nos refrescava nos dias de calor e que também, ainda, 

mata a nossa sede. É lamentável o que vem ocorrendo não só com o nosso Rio 

Claro, mas, também, com os mananciais de água que nascem ou passam por nossa 

cidade. Já falamos por diversas vezes do assunto aqui no JN, mas, até o momento, 

nenhuma providência por parte dos políticos foi tomada e de agropecuaristas em 

favor da preservação destes mananciais. O que mais deveremos sofrer para tais 

ações serem efetivadas? Será a desertificação? A secagem por completo de nossos 

riachos, como o Córrego Jataí, que devido aos inúmeros criadouros de peixes está 

também a pedir socorro? O Córrego Açude, sofrendo agressões de toda a natureza, o 

Córrego da Pulga que atualmente mal enche um de nossos lagos, que é símbolo de 

qualidade de vida e de história, o Parque Ecológico JK. As pequenas nascentes na 

zona urbana, que fora foram contadas em mais de 15, quase todas soterradas pela 

ganância do ganhar dinheiro a qualquer custo. Sem mencionar, é claro, um projeto 

arrojado de arborização que Jataí não implantou. A exemplo, temos a praça da 

Catedral, que é um horrendo descampado onde nem um mísero “calango” tem onde 

se abrigar do sol escaldante. Perguntamos novamente: O que será preciso sofrermos 

para que uma atitude seja tomada? (ROSA, 2014). 

 

 O Rio Claro, que foi motivo de admiração e até preocupações pela força de suas 

águas, anunciadas em placas, passa a ser uma triste “atração” pelo volume baixo de suas 

águas, que praticamente se esgotam em determinados trechos de seu curso, no período de 

estiagem. Assim, em 2018, encontramos, 
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Dezenove municípios vivem desse rio direta e indiretamente, uma das maiores 

empresas de energia do mundo usa e abusa desse rio (SHELL, leia-se Raízen), 

populações e uma vasta região com maior produtividade do mundo. No entanto, o 

rio morre, e nem um rico empreendedor estende a mão para ajudar recuperar suas 

nascentes, mil e setecentos proprietários que destruíram todas as nascentes, total ou 

parcialmente. Uma associação de técnicos criou uma instituição jurídica para 

viabilizar essa recuperação. Mas, sem apoio econômico e político-administrativo, a 

“AMARIO” capenga em sucessivas reuniões. O sonho continua, enquanto o Rio 

Claro se perde na escuridão de outorgas e sucção de suas águas. (LIMA, 2018). 

 

De outubro de 2014, data da postagem de Gideone Rosa, a agosto de 2018, com 

desabafo de Edvaldo Assis Lima, questionamos: o que foi feito pelo Rio Claro?  

As implicações de décadas de usos da terra e da água na bacia hidrográfica do Rio 

Claro, com expansão das monoculturas em áreas de preservação permanente, presença de 

nascentes e veredas, transformam o Rio Claro em um rio sob os efeitos das pilhagens 

territorial e ambiental provocadas pelos grandes projetos de produção do agronegócio de 

grãos, canavieiro e hidroelétrico.  Os efeitos ambientais resultantes da apropriação da terra na 

bacia hidrográfica ainda são, indubitavelmente, agravados pelo uso de agrotóxicos, que, com 

as práticas de pulverização, contaminam o solo, os quais, uma vez carregados pelas águas das 

chuvas, terminam por acumular nos mananciais hídricos, provocando o envenenamento das 

nascentes, dos córregos e dos rios.  

Vale reforçar que a apropriação do Rio Claro pelos grandes projetos econômicos 

defronta com a territorialização de empreendimentos hidroelétricos. As hidroelétricas 

contribuem com as mudanças na vazão do rio, impactam a sociobiodiversidade e expropriam 

territórios ocupados por agricultores familiares nos vales. Esses usos impõem nova 

racionalidade de controle do rio, que se relaciona com os processos de mercantilização da 

natureza. 

A tese defendida é de que os interesses dos grupos hegemônicos na bacia hidrográfica 

do Rio Claro, a agricultura “moderna” e o setor hidroelétrico, amparados pela ideia de posse e 

controle da terra e da água e pelas estratégias econômicas e políticas, protagonizam a 

espoliação da natureza com fins economicistas e socializam a degradação do Rio Claro e 

afluentes. No olhar para o futuro, a morte dos rios.     
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Os capítulos  

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, Rio Claro: o início do processo de ocupação, meu objetivo foi 

rever a história do processo de ocupação das terras da bacia hidrográfica do Rio Claro, a partir 

da narrativa do primeiro encontro com esse belo rio, em 1836, repassada por França (1995). A 

revisão histórica demonstrou que as apropriações das terras nessa região decorrem de guerras 

sangrentas e posteriormente silenciadas, travadas entre os “caçadores de fazendas” e os povos 

autóctones, os Kayapó ou Caiapó, com implicações na atual posse e controle da terra e da 

água. É importante, nesse capítulo, a revisão da literatura regional, com textos de França 

(1995), Lima (2014) e Pinto Junior (2015).  

Algumas das indagações levantadas neste capítulo são: A importância da água para os 

Kayapó pode ser mensurada pelo modo como se autodenominavam, povo do “buraco/lugar” 

d’água? Existem pontos de culminância entre o extermínio dos povos Kayapó e a degradação 

do Rio Claro? Os povos indígenas, em geral, e os Kayapó, em particular, dão, dariam e deram 

proteção aos rios?  

Além disso, os diálogos com os professores, durante o processo de qualificação, 

sugeriram que eu trouxesse para a tese a relação mulheres e água no processo de ocupação das 

terras da bacia hidrográfica do Rio Claro. Isso me levou a associações, ainda que breves, da 

relação mulheres e água, em diferentes tempos e espaços. São questões que levantei de forma 

a trazer respostas para algumas indagações: Como as mulheres se relacionavam com a água 

durante o processo de ocupação das terras do Rio Claro? E na atualidade? Existem 

singularidades na relação mulheres e água no mundo, no Brasil e no Cerrado do Rio Claro?  

No segundo capítulo, Cerrado: berço das águas, morte de rios, objetivei demonstrar a 

compreensão do Cerrado como “berço das águas”, representação que se estende e se une a 

outras interpretações de “domínio público” do bioma e/ou domínio de natureza, como “caixa 

d’água do país”, “cumeeira da América do Sul” e “pai das águas do Brasil”.   

Essas representações sublinham a importância do Cerrado e seu papel estratégico 

enquanto berçário de recursos hídricos que abastecem diversos estados e regiões brasileiras, 

irrigando atividades econômicas de grandes projetos e também da agricultura camponesa e do 

abastecimento público nos centros urbanos. O que significa, por exemplo, uma bacia 

localizar-se no Cerrado, no Sul Goiano, na região “moderna” de Goiás? Leituras como as de 
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Barbosa (2002, 2008, 2009, 2014, 2015) reforçam que: “O Cerrado está extinto e isso leva ao 

fim dos rios e reservatórios de água”2.   

No terceiro capítulo, Reflexões no fio d’água, tive por objetivo apresentar uma revisão 

de literatura que discute a questão da água e que trata, também, de rios sob diferentes olhares. 

Além disso, procurei sublinhar as contradições que existem entre a Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997 e sua efetivação, bem como ilustrar o desserviço que o Novo Código Florestal 

presta à biodiversidade, aos rios e ao Brasil.  

São questões nesse capítulo: como tratar tamanha irresponsabilidade com os rios, com 

a biodiversidade e com o futuro das próximas gerações, ao flexibilizar as larguras mínimas da 

vegetação ciliar nas margens dos mananciais? Seriam os apoiadores do Novo Código 

Florestal neófitos, imediatistas, usurpadores? Por que não se atentam para o que têm a dizer os 

sábios da natureza, como ribeirinhos e o conhecimento científico? Por que não procuram 

observar as condições das primeiras nascentes do Rio Claro?   

No quarto capítulo, Bacia hidrográfica do Rio Claro em agonia, meu objetivo foi 

evidenciar, a partir de uma perspectiva interescalar, que a bacia hidrográfica do Rio Claro, na 

mesorregião do Sul Goiano, exemplifica a expansão das fronteiras de apropriação do Cerrado, 

com implicações nos rios. Discuto, aqui, a ligação entre posse e controle da terra e da água e 

degradação dos rios, com expansão da irrigação em grande escala e construções de barragens 

invariáveis mesmo diante das situações de risco aos mananciais dessa bacia hidrográfica.  

Fazem parte do quarto capítulo questionamentos como: o conjunto da sociedade, no 

contexto da bacia hidrográfica do Rio Claro, foi consultado sobre a expansão da irrigação em 

larga escala? A diminuição gritante do volume de água nos mananciais da bacia hidrográfica 

do Rio Claro foi analisada frente a novas outorgas? Quais serão os critérios de funcionamento 

dos pivôs centrais? Em que medida a prática da irrigação em grande escala é de interesse 

social, como colocada no Decreto nº 2.760, de 6 de dezembro de 2017? Além disso, constatei 

que “não há mais rios na bacia hidrográfica do Rio Claro”, considerando que rios barrados 

deixam de ser rios, pois, toda a sua dinâmica é afetada, conforme McCully (2004) e 

Mendonça (2009).  

Portanto, o objetivo geral foi compreender o processo de ocupação do Rio Claro, 

pressupondo que o rio está em agonia. Todos os usos da terra afetam os rios qualitativa e/ou 

                                                             
2 Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-

e-dos-reservatorios-de-agua-16970/ Acesso em: 3 nov. 2015.   

 

https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-e-dos-reservatorios-de-agua-16970/
https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-e-dos-reservatorios-de-agua-16970/
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quantitativamente. A escassez oriunda da degradação da terra e do uso abusivo da água para 

fins economicistas é distribuída para o conjunto da sociedade.  

  

O percurso metodológico 

 

Nesta pesquisa, destacou-se o processo de ocupação do Rio Claro, no Sul Goiano. É 

importante, também, fazer uma reflexão a respeito dos interesses hegemônicos e suas 

estratégias de apropriação da terra e da água no processo de ocupação da bacia hidrográfica 

do Rio Claro.  

 Para tanto, segui uma abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez que, com sua 

flexibilidade teórico-metodológica, as pesquisas qualitativas, associadas a técnicas 

quantitativas com mapas, tabelas e gráficos, são uma possibilidade de alcançar a 

complexidade e as contradições da relação sociedade e natureza. Nesse sentido, as 

proposições são as seguintes:  

 

Pesquisa qualitativa 

 

“A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido 

à pluralização das esferas da vida.” (FLICK, 2009, p. 20). A sociedade é composta por 

multiplicidades de sujeitos, procedentes de grupos sociais desiguais e, por conseguinte, com 

histórias de vida e relações dessemelhantes com a natureza e os rios.  

O fato é que todas as pessoas - crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos -, 

independentemente da formação econômica e social, lidam orgânica, social, cultural e 

economicamente com a água no ciclo de sua vida. Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa, 

com múltiplos sujeitos, é coerente para uma pesquisa que pensa a relação sociedade e 

natureza. Para Flick (2009, p. 23), 

 
Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada de 

métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes 

perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como 

parte do processo de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e 

métodos. 

 

Dentre as metodologias representativas da pesquisa qualitativa, contei com a literatura 

especializada, o trabalho de campo, registro de imagens, entrevistas eletivas e, em “cadeia de 

referências”, a observação participante e o discurso do sujeito coletivo. 
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Considerando que a escolha do tema de pesquisa não é aleatória, e que preocupações e 

motivações com os problemas da pesquisa são inerentes aos (às) pesquisadores (as), ressalto a 

importância de suas reflexões nas pesquisas propostas. São essas inquietações que mobilizam 

pesquisadores para a realização de pesquisas.  Conforme Flick (2009, p. 24), 

 
Aqui, o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de um método, e não 

o contrário. Os objetos não são reduzidos a simples variáveis, mas, sim, 

representados em sua totalidade, dentro de seus contextos cotidianos. Portanto, os 

campos de estudo não são situações artificiais criadas em laboratório, mas sim 

práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana.  

 

 Há tempos, venho pensando sobre os múltiplos usos da água, porque me causa 

inquietações o modo como as atividades sociais e econômicas impactam negativamente a 

terra e a água. Observei de perto pilhagens da terra e da água, que vêm comprometendo a 

disponibilidade quantitativa e qualitativa da água na bacia hidrográfica do Rio Claro.  

Foi a partir dessas constantes reflexões que construí uma monografia, uma dissertação 

e me propus a construir esta tese de doutorado em Geografia, tendo como mote os usos da 

terra e da água, a relação sociedade e natureza/rio, e, ainda, a visão de diferentes sujeitos a 

respeito dessas relações. 

A revisão de métodos e metodologias distintos levou-me à pesquisa qualitativa, pois, 

como referido acima, “[...] aqui, o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de 

um método, e não o contrário.” (FLICK, 2009, p. 24). 

 

Trabalhos de Campo 

 

“Desde os primórdios da Geografia, os trabalhos de campo são parte fundamental do 

método de trabalho dos geógrafos.” (ALENTEJANO; ROCHA-LEÃO, 2006, p. 53). A 

concretização da Geografia enquanto ciência deve-se à reunião e sistematização dos trabalhos 

de campo. Todavia, junto aos inúmeros trabalhos de campo, vieram críticas ao empirismo e a 

desnecessária e inconsistente dicotomia físico-humana.  

As críticas ao empirismo e a dicotomia físico-humana, somadas ao desenvolvimento e 

acesso às novas tecnologias, especialmente a partir da década de 1970, impulsionaram uma 

abdicação dos trabalhos de campo por parte considerável de geógrafos.  

Para Alentejano e Rocha-Leão (2006, p. 55), 

 

Todo este acúmulo foi jogado por terra a partir dos anos 1970, quando no rastro da 

hegemonia da Geografia Teorético-Quantitativa os trabalhos de campo passaram a 
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ser execrados e praticamente riscados do mapa das práticas dos geógrafos, sob o 

argumento de que as tecnologias da informação e os modelos matemáticos seriam 

instrumentos mais adequados para a investigação da realidade. 

 

É preciso destacar que minha visão é contrária à de que as tecnologias da informação e 

os modelos matemáticos substituem e até superam os trabalhos de campo. Pois, “[...] qualquer 

um que deseje conhecer um fenômeno, só poderá ter sucesso se entrar em contato com ele, ou 

seja, vivê-lo (praticá-lo) dentro do próprio meio deste fenômeno.” (KAISER, 2006, p. 94). 

Sobre os trabalhos que se baseiam exclusivamente em análises laboratoriais, George 

(1969, p. 11) assevera: “temos aí uma tendência extremamente perigosa. Sem dúvida, é 

tentador concentrar-se em pesquisas de laboratório e trocar a roupa de trabalho do geógrafo 

pelo macacão do pesquisador experimental”. Todavia, somente com os trabalhos de campo é 

possível ver e sentir os fenômenos em questão. Nas palavras do geógrafo e pesquisador 

Chaveiro3, “é preciso tatear com os olhos o fenômeno pesquisado” (informação verbal). E, 

especialmente, ouvir as vozes dos sujeitos que lidam direta ou indiretamente com os 

problemas que pretendo refletir.  

Entretanto, faz-se necessário ressaltar a importância de os trabalhos de campo não se 

realizarem desconexos de uma formação teórica atinente. De acordo com Lacoste (2006, p. 

90),  

 

O trabalho de campo, para não ser somente um empirismo, deve articular-se à 

formação teórica que é, ela também indispensável. Saber pensar o espaço não é 

colocar somente os problemas no quadro local; é também articulá-los eficazmente 

aos fenômenos que se desenvolvem sobre extensões muito mais amplas. 

 

O texto de Lacoste (2006) esclarece que os trabalhos de campo são indispensáveis, 

mas não suficientes. Esclarece, também, que as articulações local/regional/global são 

fundamentais para a relevância das pesquisas. Essas articulações do local com espaços mais 

amplos e longínquos são estruturais em pesquisas que tratam da relação sociedade e 

natureza/rios, dado que problemas ambientais que comprometem um córrego/ribeirão/rio 

certamente acarretarão problemas em outros cursos de águas que recebem suas contribuições 

ou em outras bacias hidrográficas.  

                                                             
3 Eguimar Felício Chaveiro possui graduação em Geografia pela Universidade Católica de Goiás (1987), mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de Goiás (1996) e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo 

(2001). Atualmente, é professor associado da Universidade Federal de Goiás. É coordenador do Núcleo de Estudos Espaço, 

Sujeito e Existência “Dona Alzira”. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando 

principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, a dinâmica da cidade, Geografia urbana, Geografia do trabalho e 

desenvolvimento urbano. 
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Preocupação semelhante tem Thomaz Junior (2005, p. 22), ao escrever que trabalhos 

de campo devem ser entendidos como “[...] um momento ímpar na produção de conhecimento 

alternativo, mediatizado através de uma prática teoricamente orientada, momento consagrador 

do exercício das práxis teóricas”.  

Thomaz Junior (2005) também ressalta a necessidade de indagar sobre o que há além 

das paisagens. É indispensável descortinar contradições e estratégias dos grupos 

hegemônicos, que, tendo a posse e o controle da terra e da água, decompõem as paisagens, 

transformam a água em mercadoria e exaurem rios, de acordo com seus interesses. 

 

Ir além, então, das evidências paisagísticas, significa entender que na sociedade de 

classes (esta de que fazemos parte), a relação homem-meio (tema muito presente nas 

discussões preparatórias) é mediada pela propriedade privada das condições de 

existência, portanto uma relação ecológica (histórica) de poder. Significa saber, 

também, que ao sabor dos movimentos ecológicos e ambientalistas (muito presente 

nos últimos anos) de forte tonalidade pequeno burguesa, passa-se a ter uma “leitura” 

invertida da realidade, pois a contradição estrutural da sociedade (capital/trabalho) é 

dissimulada pelo discurso preservacionista e consumista, fetichizando, assim, as 

relações sociais e os sujeitos históricos envolvidos no “ambiente a ser conservado.” 

(THOMAZ JUNIOR, 2005, p. 23). 
 

Por meio de discursos e ações estratégicas, o agronegócio na região do Sul Goiano, 

nas terras banhadas pela bacia hidrográfica do Rio Claro, tem adotado, por exemplo, a 

chamada irrigação verde ou de salvamento, com justificativa de que esse tipo de irrigação tem 

sustentabilidade, por se dar nos períodos de chuvas, em que a água ora apropriada será o 

excedente que estará nos mananciais.  

Pondero! A irrigação de salvamento salva o quê? O verde é sempre colocado como 

sinônimo de práticas ecologicamente corretas. As monoculturas de grãos e de cana-de-açúcar 

“verdes” substituem as vegetações nativas na tarefa de infiltrar água no solo? As atividades 

hegemônicas e a agricultura “moderna” consideram o tempo de reprodução da natureza? O 

conjunto da sociedade local e regional é beneficiado com a apropriação da água para a 

irrigação em grande escala de um rio em agonia, como o Rio Claro?   

Outro aspecto importante em trabalhos de campos são as retomadas históricas. Para 

Kaiser (2006, p. 99), 

A análise histórica é desde logo indispensável a quem realiza a pesquisa. Pesquisas 

bibliográficas ou de arquivo podem, pois, anteceder os primeiros passos do terreno. 

Mas, por que não confiar também na memória individual e coletiva? Através das 

lembranças das pessoas e da reconstituição que elas fazem da história que 

aprenderam, os grandes traços determinantes da situação atual aparecem claramente.  

 

Com a retomada histórica a partir da memória dos sujeitos entrevistados, busquei 

alargar e aprofundar a compreensão da relação sociedade e natureza/rio, pois, sempre há fatos, 
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sujeitos históricos e transformações das paisagens, dos processos naturais que os documentos 

não registraram. E, por mais que procure buscá-los, muito estará por revelar. 

Porquanto, para George (1969), o título de geógrafo deve ser reservado aos homens, e 

no tocantes às mulheres, da pesquisa de campo, aos que estabelecem o contato direto e 

àqueles/àquelas que colocam os estudos das sociedades humanas no centro de suas 

preocupações. Desse modo, é imperativo ouvir as vozes dos sujeitos que estão envolvidos 

com os problemas que procurei analisar. 

Nesta perspectiva, foram realizados diferentes trabalhos de campo. Na ponte do Rio 

Claro4, no início da área urbana de Jataí, BR 060, registrei imagens com o objetivo de 

acompanhar visualmente a dinâmica da água do rio, por quatro anos (2014, 2015, 2016 e 

2017). Os trabalhos de campo, nesse ponto, foram feitos continuamente, nas mesmas épocas 

dos quatro anos, para que eu tivesse parâmetros de analogia. Também dialoguei com os 

sujeitos que, ocasionalmente, se encontravam às margens do Rio Claro, de forma a ter 

informações sobre o rio do passado, do presente e o rio que será do futuro. 

Houve trabalhos de campo com o expediente da observação participante, junto aos 

integrantes da Organização Não Governamental “Amigos do Rio Claro (AMARIO)5”, em 

afluentes e no próprio Rio Claro, no ponto de captação da água pela Saneago, em Jataí, em 

2016.  

Igualmente, com a observação participante, compartilhei trabalho de campo com os 

membros do Comitê de Bacia Hidrográfica - Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba – em 

junho de 2017, no lago represado pela Usina Hidroelétrica Caçu e no salto Marianinho, no 

Rio Claro, lugar de beleza natural inenarrável, no município de Caçu. E na PCH Fazenda 

Velha, em agosto de 2016, no Ribeirão Ariranha, no município de Jataí.  

Nos trabalhos de campo e nas entrevistas no município de Caçu, em junho de 2017, 

entrevistei moradores, a partir de uma cadeia de referência sugerida pelos próprios 

                                                             
4 Localização geográfica da Ponte do Rio Claro, no início do perímetro urbano de Jataí: 17 55’ 09.19” S; 51 45’ 

04.66”O.  
5 Os objetivos dos trabalhos de campo da “AMARIO” são verificar os manejos inadequados do solo e da água 

nas áreas de proteção permanente dos cursos de água (APP), afluentes do Rio Claro, no médio curso do rio. E, 

também, aferir a vazão das nascentes desses afluentes, por meio de uma média do escoamento superficial com 

o escoamento em profundidade medial, formando, assim, um banco de dados para futuras analogias de vazões. 

Os critérios das visitas da “AMARIO” aos afluentes do Rio Claro são: localização, importância 

socioeconômica, estado de degradação e/ou denúncias de contravenção, como o desmatamento de áreas que 

devem ser de preservação permanente. É projeto da “AMARIO” fazer esse trabalho em todos os afluentes do 

Rio Claro, na região de Jataí. Porém, durante o período que acompanhei os trabalhos da “AMARIO” em 2016, 

poucos foram feitos. Junto à AMARIO, participei também de reuniões que trataram da construção do estatuto e 

dos rumos desta ONG, em que a representatividade de classe, ou melhor, a representatividade da agricultura 

“moderna” era gritante.    
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entrevistados que convivem com o Rio Claro6. Ressalto que as ocupações urbanas em Caçu 

começam na margem direita do Rio Claro, que fornece água à cidade. Assim, o Rio Claro, em 

Caçu, faz parte da paisagem urbana, da alimentação, com os peixes, do abastecimento público 

e do lazer da população local e regional.  

Compõem a lista de entrevistados em Caçu sujeitos como: mecânico aposentado (68 

anos), morador próximo à margem do Rio Claro; lavrador (61 anos) e pescador no Rio Claro; 

engenheira ambiental (28 anos) e membro do comitê de bacia hidrográfica; dona de casa (52 

anos), pescadora no Rio Claro; dona de casa (84 anos), que nasceu e cresceu na beira do Rio 

Claro; comerciante e pescador (70 anos), que morou em uma ilha no Rio Claro, a 25 km da 

cidade, por 20 anos; pecuarista e administrador público (42 anos); motorista (44 anos), 

pescador no Rio Claro.  

 É comum entre os moradores de Caçu e região o banho de rio, recreação nas praias do 

rio e passeios de barco. Em Caçu, o Rio Claro chega menos bravio, quando comparado com o 

seu alto curso, por isso, a população tem mais possibilidades de lazer no rio. Porém, trata-se, 

em parte, de uma calmaria forçada, consequência dos barramentos pelas PCH Jataí e UHE 

Caçu, isso somente no curso principal, até no ponto da cidade de Caçu. Todavia, não posso 

dispensar os cuidados com banhos de rio, alerta de alguns pescadores, os sábios do rio. As 

relações com os rios são emaranhadas de signos de vida e também de morte.  

Realizei ainda trabalhos de campo e entrevistas em Perolândia, em novembro de 2017, 

e na ilha de Itaguaçu, em setembro de 2017. Fazem parte dos entrevistados em Perolândia: 

cozinheira (29 anos), trabalhadora no campo; autônoma (59 anos), esposa de proprietário de 

terra na margem do Rio Claro. Na ilha de Itaguaçu, um comerciante de (38 anos) ligado ao 

turismo, compôs a lista de entrevistados.    

O trabalho de campo - expedição - na nascente do Rio Claro, na Serra do Caiapó, lugar 

de difícil acesso, foi realizado em 18 de fevereiro de 2017, com a finalidade de observar as 

                                                             

6 Essa cadeia de referências é pensada a partir da técnica de amostragem não probabilística Snowball sampling 

ou “bola de neve”. Vinuto (2014, p. 203) esclarece que: O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é 

uma forma de amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência, ou seja, a partir desse tipo 

específico de amostragem não é possível determinar a probabilidade de seleção de cada participante na 

pesquisa, mas torna-se útil para estudar determinados grupos difíceis de serem acessados. O fato de tratar a 

relação sociedade e rio e, por conseguinte, a unidade de estudos e planejamento, bacia hidrográfica é um 

complicador para a utilização de amostragens probabilísticas. Pois os recortes naturais de rios e bacias 

hidrográficas raramente coincidem com divisões políticas e administrativas de municípios, estados e países, ou 

seja, o universo não é conhecido, para realizar cálculos estatísticos. A amostragem não probabilista em “bola 

de neve” assegurou um salto em profundidade na pesquisa. Pois os indicados são de modo contínuo, sujeitos 

que conhecem o tema a ser tratado, conhecidos (as) na comunidade e com histórias vividas com o rio direta ou 

indiretamente. 
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condições das primeiras nascentes do Rio Claro. Nesse trabalho, passei por momentos tensos, 

em meio a paredões, pedras escorregadias, vegetação em decomposição, insetos e muitos 

espinhos. Adentrei a Serra sem ter noção do que poderia enfrentar.  

Parti para um trabalho de campo na Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro, no dia 11 de 

setembro de 2017. Após viajar aproximadamente 200 km, fui cercada pelo fogo. Entrei na 

estrada de acesso para a usina com fogo pelos dois lados, com muitas dúvidas sobre seguir ou 

voltar. Percorri uns dois quilômetros com paisagem triste, com as cercas nas divisas das 

propriedades queimadas. Sentia o ardor do fogo.  Encontrei o proprietário de uma lavoura de 

cana-de-açúcar desnorteado; um de seus funcionários acabava de falecer à sua frente, em 

consequência do fogo. Tratava-se de um tratorista que, tentando fazer ou reforçar um acero na 

lavoura, talvez já tonto com a fumaça, bateu o trator no poste de energia elétrica e foi 

eletrocutado. O sujeito, proprietário da lavoura, alertou-me: - não há como passar! O medo foi 

grande! Retornei. Água é fogo. 
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Entrevistas 

 

Sobre as entrevistas, é importante que se diga conforme Duarte (2004, p. 2014) relata,  

 

[...] que entrevistas não são a única maneira de se fazer pesquisa qualitativa — não 

existe vínculo obrigatório entre pesquisas qualitativas e a realização de entrevistas. 

Portanto, não é porque um pesquisador opta pela adoção de um método qualitativo 

que ele tem, necessariamente, que recorrer a entrevistas (sejam elas de que natureza 

for). Podemos fazer observações de campo e tomar nossos registros como fonte; 

podemos recorrer a documentos (escritos, registrados em áudio ou vídeo, pictóricos 

etc.); podemos fazer fotografias ou videogravações de situações significativas; 

podemos trabalhar com check lists, grupos focais, questionários, entre outras 

possibilidades.  
 

Duarte (2004) esclarece que as entrevistas não são obrigatórias em pesquisas 

qualitativas e não são aconselháveis, por exemplo, em situações de risco ou perseguição 

política, em que as falas dos sujeitos serão claramente identificáveis, mesmo não citando 

nomes. Entretanto, como descrito pela autora acima citada, as entrevistas são essenciais 

quando,  

 

Se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de 

universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem 

realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos 

percebe e significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 

permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com 

outros instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 2004, p. 2015) (Grifos nossos). 

 

É um mergulho em profundidade que objetivei com as entrevistas. Com essas 

entrevistas, certamente tive clareadas as visões a respeito da relação sociedade e natureza/rio, 

com foco no Rio Claro. Para Duarte (2005, p. 216), 

 

Realizar entrevistas, sobretudo se forem semiestruturadas, abertas, de histórias de 

vida etc. não é tarefa banal; propiciar situações de contato, ao mesmo tempo formais 

e informais, de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, mas que 

atenda aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado e 

academicamente relevante é uma tarefa bem mais complexa do que parece à 

primeira vista. 

 

Verdadeiramente, a realização de entrevistas não é uma tarefa simples. Exige da 

pesquisadora planejamento na elaboração das questões norteadoras da entrevista, a fim de que 

as questões alcancem múltiplos sujeitos. Entrevistei pessoas que não têm habilidades com a 

leitura, como pessoas com formação técnica e superior.  
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Aqui, é necessário promover um debate reflexivo a respeito da relação sociedade e 

natureza ou sociedade e Rio Claro, para tanto, deve-se promover constante concentração para 

voltar às questões chaves na pesquisa, uma vez que, por várias vezes, o diálogo caminha para 

outros rumos. Em determinada entrevista, com uma idosa, tive, por exemplo, que apreciar 

quintal e crochês, o que é um prazer e um desafio ao mesmo tempo. Assim, a persistência é o 

caminho mais seguro para encontrar os sujeitos indicados para tratar com propriedade dos 

problemas analisados.  

Trabalhar com entrevistas requer, também, capacidade de síntese. Analisando uma 

entrevista colhida à beira do Rio Claro, em Caçu, o entrevistado almejava entrar em seu barco 

e ir pescar, ao ver outro pescador fisgando um belo peixe bem ao nosso lado. Ao mesmo 

tempo em que desejava ir pescar, ele se preocupava em dialogar sobre os problemas do rio. 

Rio que faz parte da história de vida da sua família e é fundamental para a alimentação, por 

meio dos peixes. Casos semelhantes a esse, em que o sujeito tem, ao mesmo tempo, 

necessidade de dialogar e de seguir com suas ocupações, exigem a capacidade de síntese.   

Outro ponto que deve ser considerado no plano das entrevistas é o financeiro para 

custear despesas com transporte, alimentação e hospedagem, especialmente para os 

pesquisadores que vão a campo, fora da cidade de domicílio, pois podem ser necessários 

muitos dias de trabalho. Há dias em que as entrevistas fluem; dias em que são encontrados os 

indicados para as entrevistas e mais sujeitos dispostos a falar. Porém, há os dias em que as 

pesquisas não avançam.  

Uma justificativa necessária. As entrevistas eletivas, nesta pesquisa, foram feitas 

com sujeitos que exercem funções públicas frente à sociedade, aos quais pedi autorização para 

citar os nomes. Todos os entrevistados eletivos aceitaram a publicação de seus nomes e de 

suas falas. As autorizações para citar os nomes e as falas, feitas de próprio punho pelos 

entrevistados, bem como a íntegra das entrevistas, estão disponibilizadas nos apêndices dessa 

tese. 

Integram a lista de entrevistados eletivos: gerente regional da Saneago à frente dos 

municípios de Aporé, Jataí, Serranópolis, Portelândia, Perolândia, Santa Rita do Araguaia, 

Caiapônia e Doverlândia; promotora do meio ambiente e urbanismo de Jataí; agrônomo, 

professor e pesquisador ligado à agrometeorologia; professora e escritora de 94 anos; 

agricultor de 90 anos; geógrafo, escritor do Cerrado e membro do CBH Baixo Paranaíba. 

Outros entrevistados, convocados a partir da vivência direta ou indireta com o Rio 

Claro em Jataí, são: produtor rural (65 anos); carpinteiro (80 anos), aposentado; pecuaristas 
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(72 anos); trabalhadora rural (64anos), aposentada; professora primária (53 anos); 

trabalhadora rural e cabeleireira (64). 

 

Observação participante 

 

Para Borges (2009, p. 186), 

 

Observação participante é a técnica, e alguns autores vão dizer método, em que o 

processo de observação deve ser feito de maneira direta, ou seja, o observador, ao 

observar, participa da vida do grupo a ser pesquisado. É um processo pelo qual o 

pesquisador deve se integrar ao grupo, analisando-o de dentro para fora, por meio de 

vivências cotidianas. 

   

Sobre a origem da observação participante, Borges (2009, p. 186) diz: 

 

Nascia, assim, a observação participante, pautada pela necessidade de entender e 

explicar as sociedades, suas instituições, suas relações, enfim, um mundo humano, 

que cria e é criado pela cultura. Ela exige do pesquisador suas impressões pessoais e 

subjetivas sobre o que vai ser pesquisado e, portanto, requer uma relação estreita 

com seus sujeitos de pesquisa, para assim, conseguir compreender os modos pelos 

quais determinada sociedade ou grupo pensa e age sobre seu mundo. 

 

Borges (2009) contextualiza a gênese da técnica da observação participante, da qual 

Bronislaw Malinowski foi o precursor. Nas palavras de Malinowski (1978, p. 21), 

 

Os princípios do método podem ser agrupados em três itens principais: em primeiro 

lugar, como é óbvio, o investigador deve guiar-se por objetivos verdadeiramente 

científicos, e conhecer as normas e critérios da etnografia moderna; em segundo 

lugar, deve providenciar boas condições para o seu trabalho, o que significa, em 

termos gerais, viver efetivamente entre os nativos, longe de outros homens brancos; 

finalmente, deve recorrer a um certo número de métodos especiais de recolha, 

manipulando e registrando as suas provas. 

 

A técnica da observação participante proposta por Malinowski (1978) exige a 

socialização profunda, envolver-se ao grupo observado, viver a vida cotidianamente e despido 

de preconceitos. Desnecessário dizer que a observação participante, realizada nos moldes de 

Malinowski, é mais profunda que quaisquer outras metodologias de pesquisa, tendo em vista 

que o pesquisador passa a viver no ambiente do grupo pesquisado, fica afastado de sujeitos 

externos do grupo e busca, até mesmo, falar a língua nativa. Nesse processo de socialização, 

naturalmente, as questões da pesquisa vão se desvelando.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 16), a observação participante juntamente com as 

entrevistas são as estratégias mais representativas da investigação qualitativa, nas palavras dos 

autores, 

O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, tenta 

conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registro 
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escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. O material assim recolhido 

é complementado com outro tipo de dados, como registros escolares, artigos de 

jornal e fotografias. 

 

Com fulcro na ideia de observação participante, foi possível notar discursos 

representativos de classes e vivenciar as ações da “governança da água”, nos âmbitos do CBH 

– Baixo Paranaíba e da ONG - “AMARIO”7. Como as reuniões são espaçadas - as da 

“AMARIO” sem agenda definida e as do CBH – Baixo Paranaíba bimestrais -, não coube a 

mim exercitar a observação participante nos moldes clássicos. 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

A metodologia do discurso do sujeito coletivo - DSC é uma das possibilidades de 

análises das informações produzidas nas pesquisas qualitativas, por meio de entrevistas 

individuais. Os precursores dessa metodologia são Fernando Lefevre e Ana Maria Lefevre, e a 

definição sintética do DSC diz,   

 

O DSC consiste, então, numa forma não-matemática nem metalinguística de 

representar (e de produzir), de modo rigoroso, o pensamento de uma coletividade, o 

que se faz mediante uma série de operações sobre os depoimentos, que culmina em 

discursos-síntese que reúnem respostas de diferentes indivíduos, com conteúdos 

discursivos de sentido semelhante. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005, p. 25). 

 

Objetivei, com a técnica do DSC, dar voz à soma dos pensamentos individuais, 

traduzidos no pensamento coletivo sobre a conjuntura do Rio Claro, ou a relação sociedade e 

natureza/rio. Lefevre e Lefevre (2005, p. 20) apregoam que, 

 

Para obter o pensamento coletivo, é preciso, então, convocar os indivíduos, um a 

um, o universo ou uma amostra representativa de uma coletividade, para que cada 

indivíduo possa expor seu pensamento social internalizado, livre da pressão 

psicossocial do grupo, e para que o conjunto dessas individualidades opinantes possa 

representar, sociológica e estatisticamente, uma coletividade.  

 

Desse modo, a técnica do DSC coaduna com pesquisas que tratam da relação 

sociedade e natureza/rio. Ressalto, porém, que empreendi pesquisa não probabilística. Sobre o 

pensamento coletivo, Lefevre e Lefevre (2005, p. 20) entendem que:  

 

                                                             
7 Com os participantes da “AMARIO”, empreendi trabalhos de campo com realização de fotografias e relatórios 

multidisciplinares.  Com os membros do CBH Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba, participei de reuniões 

ordinárias e extraordinárias itinerantes, reuniões do grupo de trabalho com o tema plano de bacia hidrográfica, 

e também, trabalhos de campo. 
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O pensamento coletivo não é, porém, apenas um sujeito coletivo, mas também um 

sujeito coletivo que pensa: é preciso, pois, para obter o pensamento coletivo, além 

de convocar um sujeito coletivo, convocar também um objeto, ou seja, fazer esse 

sujeito pensar o pensamento dessa coletividade. 

 

Os autores procuram esclarecer o ato de pensar:  

 

Pensar é, comportamentalmente, sempre, discursar, desdobrar uma opinião com seus 

respectivos conteúdos e argumentos, o que não equivale, como comportamento 

cognitivo, a escolher uma alternativa – como se faz na pesquisa de opinião clássica, 

que trabalha com questões fechadas – nem a ter um pensamento discursivo reduzido 

a uma categoria – como se faz, habitualmente, na pesquisa de questões abertas – 

nem a reduzir o pensamento discursivo à condição de exemplos atomizados, como 

se faz na pesquisa de opinião, em que o pensamento coletivo é abastardado como 

realidade empírica para ser reconstituído como metadiscurso teórico. (LEFEVRE; 

LEFEVRE, 2005, p. 20). 

 

Percebi aí a coerência do DSC com os objetivos desta pesquisa, em que importa o 

pensamento a respeito da relação sociedade e rio e o modo como essa relação se processa.  

Lefevre e Lefreve (2005, p. 22) decompõem as etapas para a consecução do DSC, 

conforme se averigua no Quadro 1:  

 

Quadro 1 - Operadores/operações da metodologia DSC. 

1. Expressões- chave (E-

Ch),  
- As E-Ch são trechos selecionados do material verbal de cada depoimento, que 

melhor descrevem seu conteúdo. 

2. Ideias Centrais (ICs), 
 

- As ICs são fórmulas sintéticas que descrevem o(s) sentidos presentes nos 

depoimentos de cada resposta e também nos conjuntos de respostas de diferentes 

indivíduos, que apresentam sentido semelhante ou complementar. 

3. Ancoragens (ACs), 
 

- As ACs são, como as ICs, fórmulas sintéticas que descrevem não os sentidos, 

mas, as ideologias, os valores, as crenças, presentes no material verbal das 

respostas individuais ou das agrupadas, sob a forma de afirmações genéricas 

destinadas a enquadrar situações particulares. Na metodologia do DSC, 

considera-se que existem ACs apenas quando há, no material verbal, marcas 

discursivas explícitas dessas afirmações genéricas. 
4. Discursos do Sujeito 

Coletivo (DSCs) 

propriamente ditos. 

- Os DSCs são a reunião das E-Ch presentes nos depoimentos, que têm ICs e/ou 

ACs de sentido semelhante ou complementar. 

 Fonte: Lefevre; Lefevre (2005, p. 22) 

 

Apresentadas as quatro operações para que se produzam os DSCs, Lefreve e Lefreve 

(2005, p. 22-23) reforçam que, 

 

Essas E-Ch de sentido semelhante formam depoimentos coletivos, que são redigidos 

na primeira pessoa do singular, com a finalidade precípua de marcar, 

expressivamente, a presença do pensamento coletivo na pessoa de um Sujeito 

Coletivo de Discurso. Um DSC busca descrever e expressar sobre um dado tema 

presente numa dada formação sociocultural. A pesquisa típica que usa o DSC é uma 

pesquisa de opinião sobre um dado tema, dividida em três, quatro ou cinco questões 

abertas a serem respondidas por uma dada amostra de população; cada uma destas 
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questões gera um número variado de diferentes posicionamentos, ou seja, de 

distintos DSCs. 

 

Acredito que o Discurso do Sujeito Coletivo8 possibilitará que vozes dos sujeitos que 

se relacionam com o Rio Claro repercutam para além dessas linhas. 

Dictoro e Hanai (2016; 2017) são pesquisadores ligados às ciências ambientais e que 

tratam da relação homem e água e do simbolismo da água, por meio das abordagens não 

probabilísticas em “bola de neve”, na convocação de entrevistados e do discurso do sujeito 

coletivo na análise de entrevistas. Sobre a metodologia “bola de neve”, Dictoro e Hanai 

(2016, p. 11) dizem, 

A entrevista inicial foi conduzida partindo-se das indicações de moradores 

ribeirinhos com maior vivência local e com maior experiência na sua relação e 

contato com o rio, sendo um dos mais antigos pescadores da região. Após isso, o 

próprio entrevistado indicou outro morador com essas características para continuar 

a aplicação das entrevistas. Esse método é chamado de método “bola de neve” [...] 

onde cada entrevistado indica outra pessoa que atende à finalidade da pesquisa para 

responder os questionamentos. 

 

Dictoro e Hanai (2017, p. 492) contextualizam a metodologia do DSC, 

 

De modo objetivo, a metodologia do DSC consistiu em analisar todos os 

depoimentos, extraindo-se de cada um deles as ideias centrais a partir de expressões 

chaves a que se referem, considerando-se a maioria dos aspectos identificados nas 

entrevistas com os moradores locais. Primeiramente, foram identificadas todas as 

categorias de ideias centrais presentes nos relatos que abordam relações humanas 

com a água e os rios. Em seguida, para cada categoria de análise foram listados os 

trechos dos depoimentos vinculados à ideia central. Nos depoimentos listados em 

cada categoria de análise, selecionaram-se as expressões-chave que traduzem suas 

correspondências à ideia central. E, finalmente, essas expressões chaves foram 

agrupadas, formando um discurso único sobre cada categoria de análise. 

 

Existe um banco de dados de trabalhos que utilizam o DSC em (www.ipdsc.com.br) e 

também um software, o Qualiquantisoft (www.spi-net.com.br), que, segundo Lefevre e 

Lefevre (2005), ofereceu funcionalidade às pesquisas. Como metodologia consolidada, o DSC 

inova e proporciona concretude a pesquisas empíricas de opinião. Nesse sentido, o 

Fluxograma 1 ilustra a síntese das metodologias utilizadas nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Exemplo de pesquisa qualitativa em Geografia com a metodologia do DSC é o trabalho de Silva e Ramires 

(2009) intitulado: O discurso do sujeito coletivo e os impactos da Mitsubishi na cidade de Catalão/Goiás: uma 

aplicação de abordagem qualitativa. 
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Fluxograma 1 – Síntese das metodologias 

 

Org.: Oliveira, F. A. de (2017) 
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“A pesquisa qualitativa abarca diversos tipos de investigação, com diferentes enfoques 

teórico-metodológicos, indicando a riqueza e complexidade de sua utilização” Ramires e 

Pessoa (2009, p. 13).  Claramente, as associações de metodologias utilizadas podem levar a 

uma significativa reflexão a respeito da relação sociedade e natureza/rio ou do processo de 

ocupação de um rio. 
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CAPÍTULO 1 

RIO CLARO: O INÍCIO DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

 

Escrever a história sem colocar qualquer água nela é deixar de fora grande parte da estória.  

A experiência humana não foi seca assim. 

(Tradução Nossa)9 

Donald Worster, Rivers of Empire, p. 19, 1985. 

 

 

 

1.1. Os “Pioneiros” e o Rio Claro 

 

Os anseios de apossamentos de terras no interior do Brasil, ancorados nas Leis do 

Império, deram o ritmo da posse e controle das terras da região do Rio Claro, no Sudoeste de 

Goiás, na primeira metade século XIX, tal como observamos no diálogo abaixo, entre 

“pioneiros”, de acordo com Basileu Toledo França (1995, p. 39-40)10:  

 

— Já ouviu falar de Goiaz? - Indagou Chico Vilela. 

— Já. (José Manoel). 
— Anda muito mineiro por lá, aposseando terras no sertão do Paranaíba, no 

Camapuã e outras zonas de mata de pau-de-lei, pastagem natural e aguada a mais 

não poder. [...] Se Deus quiser, havemos de tomar posse das glebas melhores de 

Goiaz, em lugar virgem e desconhecido.  
Vamos erguer serviço do lado de lá do Paranaíba. 
— Num acha que a gente perde tudo quando voltar? 
— Não. As leis do Império garantem os posseiros que assinalam a posse. Basta 

marcar bem marcada nossa terra. Em último caso, somos homem ou lobisomem? 

Fazemos valer esse direito nem que seja à força. 

 

Frente à pesquisa de França (1995), foi possível relembrar temporal e espacialmente 

o início da ocupação da região do Rio Claro, que seguiu os caminhos das águas. É notório o 

modo como um rio, ou melhor, uma rede formada por rios, ribeirões e córregos, deram ensejo 

ao povoamento nascente, tendo em vista que a água é a condição sine qua non para todas as 

construções humanas. 

                                                             
9 To write history without putting any water in it is to leave out a large parto f the story. Human experience has 

not been so dry as that. Donald Worster, Rivers of Empire, p. 19, 1985. 
10 Basileu Toledo França foi professor, historiador e ficcionista. É autor de referência para os interessados na 

constituição histórica da bacia hidrográfica ou região do Rio Claro e do Sudoeste de Goiás. Dentre os livros de 

Basileu Toledo França, estão: Pioneiros: romance histórico da fundação de Jataí e contribuição ao estudo do 

povoamento de Goiaz – embora romanceado, o livro apresenta um meticuloso trabalho ao resgatar a história da 

ocupação regional, com fatos, sujeitos e datas reais, por exemplo, dos embates entre os “pioneiros” e os povos 

autóctones, tendo como cenário o Cerrado do Rio Claro, em sua completude. 
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O diálogo referenciado ilustra as estratégias de fazendeiros oriundos de Minas Gerais, 

planejando apropriarem-se de novas áreas com riquezas naturais, como madeira, pastagens e 

água abundante. E esclarece que a expansão para as áreas de Cerrado foi marcada pela força 

imposta por fazendeiros, coronéis ou “senhores de escravos”, porque eram também os donos 

de animais em condições de percorrer grandes distâncias e também detinham a força de 

trabalho escravo, reforçando, assim, as históricas desigualdades sociais de acesso à terra no 

Brasil.  

Enquanto adentram o Sudoeste de Goiás, as características da natureza são vistas com 

deslumbre pelos “pioneiros” 

Lá na frente, Chico Vilela estende o braço direito, girando-o no sentido da linha do 

horizonte, e chama a atenção de José Manoel para os campos ondulados, que se 

perdem de vista. — Só aqui dá para engordar mil cabeças. Se dá! Por essa banda, 

menino, estão as melhores terras que já vi em minha vida. Olha o mataréu pro lado 

esquerdo. Vamos continuar nesse rumo. — Estuga a mula. — Daquele jatobazeiro 

para frente, começa a descer e, pelo jeito, logo vem outro rio (FRANÇA, 1995, p. 

45). (Grifos nossos). 

 

São evidentes as características do Cerrado: relevo suavemente ondulado e uma 

importante rede hidrográfica. A fertilidade natural da terra, composta, por matas de galeria e 

árvores frutíferas típicas da região, como o jatobazeiro, igualmente são observadas. Além 

disso, são manifestas as estratégias dos atores sociais para as futuras apropriações das terras 

na região, com a pecuária extensiva. 

 
— É. Faz um mês que estamos viajando. Morrinho ficou longe. O Paranaíba nós 

atravessamos num é de hoje e os cabras tão comendo duzentos réis por dia! 

— Senhor meu pai, as chuvas não demoram. Precisamos arrepiar carreira, antes das 

águas.— Cedo ainda. O que importa agora é este mundo de Ouricuri se derramando 

por aí. — Padrão de terra boa (FRANÇA, 1995, p. 45) (Grifos nossos).  

 

Os “pioneiros” saíram de Coqueiral, Minas Gerais – na época a vila era denominada 

por Divino Espírito Santo dos Coqueiros –, atravessaram o rio Paranaíba e chegaram ao 

Sudoeste de Goiás/Sul Goiano, mais especificamente nas terras que originaram o município 

de Jataí, banhadas pelo Rio Claro. Percorreram, assim, aproximadamente, 960 Km², durante 

mais de um mês, montados em cavalos e mulas. Nesse espaço e tempo, são notáveis a força 

das chuvas e a quantidade de mananciais: 

 
Centenas de metros depois, o terreno se inclina mais e um rio largo e belo desliza 

silenciosamente entre areias claras e duas orlas de mato fechado. Pai e filho estacam 

os animais. No alto dos paus de lei, surgem aqui e ali tufos de flores. Ora roxas. Ora 

vermelhas. Ora amarelas. Um colorido vivo que descansa a vista do mar verde, 

sempre verde, que se espraia por todos os lados. José Manoel espalma a destra na 

anca da montanha, inclina o corpo para trás e não consegue abafar o espanto: 

— Êta boniteza... Areia branca que nem açúcar! 
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— Branca assim, filho, é custoso da gente ver. Vamos chegar — Tocam as bestas — 

Hoje nós paramos aqui (FRANÇA, 1995, p. 46). 

 

É nítida a dimensão espaço-temporal do trajeto percorrido pelos “pioneiros”. Martins 

(2014) organizou um croqui desse trajeto, conforme Figura 1: 

 

   Figura 1 -  Croqui do trajeto percorrido pelos “pioneiros”  

 
     Fonte: Martins (2014). 

 

A quantidade de mananciais compondo a rica rede hidrográfica do baixo rio Paranaíba 

é vistosa. A vegetação e os solos compunham um mosaico vivo de diversas cores e árvores, 

muitas destas valorizadas economicamente.  

 

A escolher lugar, em passo lerdo e tateante, os quadrúpedes atingem minutos depois 

a margem do caudal remansoso, que se alarga entre duas faixas longas de areia 

cristalina. Há reflexos de luz pelas águas limpas e os seixos polidos das margens. 

Pedras multiformes e lisas, de todos os tamanhos. Muitas coloridas. Vermelhas. 

Róseas. Amarelas. E enquanto os animais a soprarem estrepitosamente se 

dessedentam, com a corrente pela canela, os homens observam o cascalho no fundo, 

os troncos enormes das gameleiras vergadas sobre o rio, a galharia espessa da 

floresta. Um bando de papagaios boia no ar azulado da tarde, a grande altura. Como 

farrapos de mata desconhecida. (FRANÇA, 1995, p. 46). (Grifos nossos).  

 

A descrição minuciosa da paisagem evidencia as características dos rios: alguns 

extensos, caudalosos, com seixos polidos, mata de galeria frondosa e tantos outros menores. 

França (1995) ainda menciona o grande número de animais típicos do Cerrado, como 
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papagaios, nesta passagem, e veados, antas, cobras, entre outros animais, ao longo da obra. A 

diversidade faunística reforça a fertilidade da terra, que é composta por pastagens, frutos 

nativos e água em quantidade considerável para dessedentar os animais e tocar as atividades 

das posteriores fazendas e povoados.     

 
— Que rio claro, Zé Manuel. 

— Água limpa que dá pra ver o fundo. 

— Taí um nome bom: Rio Claro.  

— Concluiu Chico Vilela.  

— Vamos apear naquela parte alta, debaixo do jatobá (FRANÇA, 1995, p. 47). 

 

 Nessa passagem reside o porquê de o rio, que está no centro deste trabalho, chamar-se 

Claro; o motivo foi a cristalinidade que tinha suas águas. De acordo com os dados 

apresentados por França (1995), o primeiro encontro dos “pioneiros” com o rio que recebera o 

nome de Claro, aconteceu em 1836. Lamentavelmente, o rio de águas transparentes, visto há 

mais de 182 anos, atualmente, apresenta águas amarronzadas, diminuídas e 

incontestavelmente poluídas. 

A Figura 2 é uma fotografia histórica do Rio Claro, disponível no site da Câmara 

Municipal de Jataí, em que consta na legenda: 

 

A antiga ponte sobre o Rio Claro, no lugar onde estão hoje as duas de concreto, foi a 

primeira grande obra construída em Jataí, por iniciativa de José Manoel Vilella; 75% 

do custo do empreendimento saíram do seu bolso e o restante de alguns fazendeiros. 

A ponte foi concluída em 1875. No mesmo ano, a conta foi enviada ao Governo do 

Estado. Além do reembolso da despesa, veio também autorização para cobrança de 

pedágio. Disponível em: 

 http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/Imagensantigas/Antigas4/index.htm. 

Acesso em: 17 jul. 2018.  

 

Figura 2 - Fotografia do Rio Claro, sob ponte no início do perímetro urbano de Jataí (GO), 

por volta do ano de 1875 

 

 

Fonte: http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/Imagensantigas/Antigas4/index.htm 

http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/Imagensantigas/Antigas4/index.htm
http://midias.camarajatai.go.gov.br/historia/Imagensantigas/Antigas4/index.htm
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A Foto 1 traz o local da ponte antiga, no Rio Claro. Os restos dos troncos de aroeira, 

visualizados na sinalizam o local da ponte antiga, que ficava distante das pontes “novas” de  

concreto, cerca de 110 metros. Fazendo-se uma comparação das duas imagens - a de 1875 e a 

de 2018 – verificam-se diferenças importantes no volume de água, mesmo que tenham sido 

feitas em estações climáticas distintas do ano. Essas imagens levam-nos a pensar sobre o Rio 

Claro do passado, do presente e o que será do rio no futuro.   

 

                                      Foto 1 – Local da ponte antiga  

 

                                                Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 

                                                Autora:  Oliveira, F. A. de (18/08/2018).  

 

1.1.1. As primeiras estacas no Cerrado do Rio Claro  

 

De acordo com França (1995), depois de feita a roça e estaqueada a área, os 

“pioneiros” retornaram a Espírito Santo dos Coqueiros, preocupados com o prenúncio das 

chuvas e com possíveis enchentes dos rios. Em março de 1837, voltaram ao mesmo lugar José 

Manoel Vilela, juntamente com dois escravos, 
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Ao chegarem pela margem do ribeirão Pontinha, encontraram facilmente as balizas 

de pedra, em meio ao capim crescido, o arroz e o milho viçosos. As espigas de um 

estavam secas e amarelas. As do outro amadureceram e espargiram sementes ao 

solo, onde germinavam profusamente, sob os pendões com segunda carga. 

— Êta maravilha, rapaziada. Diz José Manuel, freando o animal junto à plantação. 

— A terra aqui dá duas vêis, sinhô. 

— Tô veno. Isso é que é fortidão. Vamos fazer o nosso rancho ali naquele pau, a 

modo colher tudo (FRANÇA,1995, p. 57). 

 

O “pioneiro” e seus escravos encontraram dois estágios na roça de milho: um seco e 

outro frondoso. A fertilidade natural permitia as sementes brotarem duas vezes e as chuvas 

compunham fenômeno singular na vida no Cerrado. De acordo com França (1995, p. 63), 

 

Corria agosto de 37 e as primeiras chuvas, grossas e pesadas, chegaram em meio a 

trovões surdos e distantes. O aguaceiro caiu mudando a fisionomia do sertão e o 

verde uniforme e escuro de antes ganhou novos tons por todo o horizonte imenso da 

paisagem vegetal. Nos campos. Nas matas. Nos varjões. Tudo esmeraldino, mas 

lindamente variado. [...] O retângulo mostrava um quadro entristecedor, cismarento, 

que se liquefazia às bátegas e ao sopro do vento sussurrando na palha da choça. 

“Nois semo de sorte” – comentou alguém – “hoje mesmo dá pra gente fazê as covas 

e prantá”. Em poucos dias, os grãos penetraram o solo e iniciou-se o trabalho 

fecundo, misterioso da germinação. 
 

Os estrondos no céu anunciaram as primeiras chuvas intensas da estação. Houve 

celebração entre os “pioneiros”; era a certeza da fartura que a terra proporcionaria.  

Na esteira do processo de ocupação, pelos idos de 1840, o gado havia aumentado, 

dando prestígio aos “pioneiros”; as roças eram frondosas. Tanto José Manoel Vilela quanto 

José Carvalho Bastos11 sentiam a necessidade de mais mãos para ampliar o poder de seus clãs. 

Concomitantemente, o erguimento de novas fazendas e os excedentes da produção 

conduziram à construção do povoado. Veio a doação do patrimônio, da área para a construção 

da Capela do Divino Espírito Santo do Paraíso, e assim arquitetou-se o povoado. Conforme os 

registros de França (1995, p. 98-99), 

 

Distrito de Rio Verde, cinco de agosto de mil oitocentos e cinquenta e seis. O 

Coletor Guimarães - O escrivão Guimarães Junior - Dizemos nós abaixo assinados, 

Francisco Joaquim Vilela, e minha mulher, d. Genoveva Maximina Vilela, que entre 

os mais bens que possuímos, com livre e geral administração, sem embaraço algum 

e bem assim uma parte de terras sitas no sertão do Paranaíba, vertentes do Rio Claro, 

é nossa vontade doarmos para Patrimônio da Capela do Divino Espírito Santo do 

Paraíso, que se pretende erigir. O córrego denominado Jataí, encostado a minha 

fazenda do Bom Sucesso, sendo os limites desta doação: principiando da barra do 

dito córrego, até o alto por diante com José da Rosa e seguindo pelo espigão mestre 

até o fim e seguindo pelo espigão águas vertentes do Jataí, divisando com a mesma 

fazenda do Bom Sucesso e seguindo por êste abaixo até sua origem, cujo acima 

declarado doamos. Como de fato doado temos pra todo o sempre, ao Divino Espírito 

Santo do Paraíso, para o fim indicado, e não será contrariada nem por nós e nem por 

nossos herdeiros, porque doamos muito de nossa livre vontade e nos 

comprometemos a todo o sempre a fazer esta doação firme e valiosa e a passar 

                                                             
11 De acordo com a história narrada por França (1995), José de Carvalho Bastos é um dos “pioneiros” da região do Rio Claro, 

do Sudoeste de Goiás. José Manoel Vilela e José Carvalho Bastos apossaram-se de imensuráveis terras na região.  
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escritura púbica se preciso for e pedimos às justiças nacionais darem a este título de 

doação o vigor e cumprimento, e por verdade do referido mandamos passar o 

presente por Samuel de Oliveira e Souza, lido por nós em presença das testemunhas 

abaixo assinadas. Espírito Santo dos Coqueiros, 13 de maio de 1848. Francisco 

Joaquim Vilela e Genoveva Maximina Vilela.   

 

O conteúdo do texto supracitado registra os primeiros passos para a formação do 

povoado e demonstra a importância do Córrego Jataí, que possibilitaria o desenvolvimento do 

povoado nascente. Lamentavelmente, o córrego Jataí, afluente do Rio Claro, encontra-se há 

muito tempo degradado pelas atividades antrópicas, tanto rurais quanto urbanas.  

Sobre os pontos estratégicos das aglomerações pioneiras, como beiras de rios, Teixeira 

Neto (2006, p.14) argumenta que, 

 

Como células espalhadas pelo organismo vivo, que é o território, essas 

aglomerações pioneiras adquirem importância estratégica na ocupação e 

povoamento do espaço e na fixação do homem no meio rural. Geralmente, elas se 

situam em pontos também estratégicos, como beiras de estradas, margens de rios, 

encruzilhadas.  

 

No Sudoeste de Goiás, os povoamentos seguiram os cursos de água, obviamente. A 

leitura de Pioneiros: romance histórico da fundação de Jataí e contribuição ao estudo do 

povoamento de Goiaz (1995) reforça o entendimento de que o Rio Claro e seus tributários 

foram estratégicos para os povoamentos da região do Rio Claro, do Sudoeste de Goiás e Sul 

Goiano. São ressaltados os rios Paranaíba, Claro, Doce, os córregos da Pontinha, Ariranha, 

Das Antas, Jataí, Bonsucesso, entre outros.  

Para Ribeiro (2003, p. 32), 

 

A partir de 1830, constata-se um fluxo expressivo de mineiros e paulistas para esta 

região, que encontravam condições naturais (campos para pastagens e água 

abundante) favoráveis à prática de criação de gado. Segundo Ferreira (2001), a 

ocupação se deu de forma lenta e gradual e foi impulsionada a partir de 1838 com a 

isenção (por parte do governo imperial) do pagamento dos dízimos sobre a criação 

de gado vacum e cavalar, por um período de 10 anos, a quem se mudasse para lá. O 

Sudoeste de Goiás constituía-se numa região estratégica para o desenvolvimento de 

atividades com fins comerciais devido à sua proximidade com o Triângulo Mineiro e 

São Paulo, dois grandes centros consumidores e distribuidores de mercadorias. O 

gado de corte era encaminhado para Minas Gerais e São Paulo por meio do Rio 

Paranaíba, dando a esta microrregião importância na dinâmica econômica estadual, 

regional e nacional, uma vez que já possuía um papel relevante no abastecimento 

dos mercados consumidores de carne bovina. Para Gomes e A. Neto (1995), com o 

passar dos anos, a ocupação agropastoril vai se revelando como a verdadeira 

“vocação econômica” deste território, à medida que os pioneiros descobriram um 

novo “eldorado” nas terras além-Paranaíba.  

 

A ocupação do Sul Goiano teve, desde o princípio, forte ligação com a realização de 

certo projeto de expansão que estava colocado, com clareza, à reprodução do capitalismo. 
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Inicialmente, em decorrência de forte vocação agropastoril; na atualidade, inserido em 

complexa rede internacional de virtualização de água. 

Para Teixeira Neto (2006, p. 6),  

 

No imenso chapadão do Sudoeste Goiano, por exemplo, de topografia horizontal e 

bastante aplainada, são os vales basálticos e areníticos que constituem a diversidade 

do meio natural e que influenciaram no passado, e influenciam no presente, nos 

tipos de organização das atividades sociais, econômicas e culturais. Nos fundos de 

vale se multiplicaram as propriedades, disputando o acesso à água e às terras de 

melhor qualidade para a agricultura tradicional, agora em boa parte irrigadas, e de 

pequenas dimensões. Foi ali que se deu início ao povoamento e ao surgimento dos 

primeiros núcleos urbanos. Foi dali que se comandou, mais tarde, e segundo uma 

lógica imposta pelo grande capital e pela moderna agricultura, a ocupação de outras 

fronteiras e de outros espaços mais homogêneos geograficamente falando – as 

imensas chapadas que, até há pouco tempo, eram tidas como imensos espaços sem 

quase nenhuma serventia para a economia agrícola. 

 

Teixeira Neto (2006) pondera sobre importantes transformações na paisagem natural e 

no estilo de vida regional. Os chapadões de pastagens naturais passam a ser ocupados por 

monoculturas de grãos destinadas à exportação. De pecuaristas tradicionais, os fazendeiros 

passam a ser usineiros, sojicultores em larga escala; de camponeses, passam a arrendadores de 

terra. O trator substituiu o cavalo e o boi no trabalho diário. O estilo de vida expressos na fala, 

nas vestimentas dos homens e mulheres do sertão, e nos processos de produção e 

comercialização dos produtos do campo promoveram profundas mudanças na região.  

Outro ponto. À época da penetração dos “pioneiros” no Sudoeste de Goiás, não foram 

encontrados os povos autóctones, que eram nômades. Desse modo, as terras do território 

Kayapó (ou Caiapó) foram repartidas por meio de um “acordo entre os cavalheiros Vilela e 

Carvalho”. 

Para Pinto Junior (1995, p. 55), “As terras do sudoeste de Goiás não eram um paraíso 

edênico povoado apenas por araras, tamanduás e onças-pintadas. Existia uma povoação muito 

antiga e que deixou claro que somente entregaria o território após a morte”. 

Na contemporaneidade, o Sudoeste de Goiás, bem como a bacia hidrográfica do Rio 

Claro, território ancestral dos Kayapó, é representado tão somente como território da 

agricultura “moderna”, do agronegócio. Seria estratégico o deslembrar dos Kayapó da história 

da região do Rio Claro?  

 

1.2 O povo do buraco/lugar d’ água 

 

A compreensão do processo de ocupação das terras banhadas pelo Rio Claro passa, 

necessariamente, pelos seus ocupantes nativos, os Kayapó.  
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Sobre a genealogia dos Kayapó, Turner (1992, p. 311) diz que 

 

Os Kayapó são um entre vários grupos intimamente correlacionados do tronco 

linguístico Jê setentrional. As estimativas glotocronológicas mais confiáveis situam 

sua separação dos Apinayé e Suyá, seus parentes Jê setentrionais mais próximos, há 

aproximadamente quatro séculos. O tronco ancestral Kayapó-Apinayé-Suyá parece 

ter se separado dos precursores dos grupos timbira orientais, tais como os Krahô, 

Krikati, Gavião e Ramkokamekra-Canela, uns cem anos antes disso. O nome 

“Kayapó” é de origem tupi (significa, literalmente, “como macaco”). 

 

O nome Kayapó/Caiapó foi dado a esse grupo indígena por outros grupos nativos 

circunvizinhos, e estava associado às máscaras de macaco que os índios usavam em rituais, 

conforme Pinto Junior (2015). Ainda de acordo com Turner (1992, p. 311), o nome que os 

Kayapó dão a si mesmos “é ‘Mebengokre’, que significa, literalmente, ‘gente do espaço 

dentro da (s), ou entre a (s), água (s)’”. 

Informação semelhante apresenta a Agência Nacional das Águas - ANA (2007), ao 

dizer que os Mebengocrê (Kayapó, também Cayapó)12 se autodenominam como “povo do 

buraco d’água”. De tal modo, onde reside o porquê de os Kayapó classificarem a si mesmos 

como “gente de entre as águas ou de povo do buraco d’água”? Turner (1992, p. 314) 

apresenta uma hipótese para essa questão: 

 

Há assim boas razões para aceitar as alegações da tradição Kayapó de que essa área 

a leste do Araguaia e a oeste do Tocantins foi, de fato, o lugar onde os Kayapó 

surgiram como povo Jê distinto onde se diferenciaram dos grupos Jê setentrionais 

aparentados, como os Apinayé, Suyá e Timbira. Pode ser que a área entre o 

Tocantins e o Araguaia seja o “espaço entre as águas” mencionado na 

autodesignação Kayapó, “Mebengokre” (Grifos nossos). 

 

A proposição apresentada por Turner (1992) sobre o porquê de os Kayapó se 

autodenominarem como “gente do espaço dentro da (s), ou entre a (s), água (s)” está 

relacionada à localização geográfica e à presença de dois importantes rios nessa região: o 

Tocantins e o Araguaia. Turner (1992, p.317) explana o motivo dos Kayapó habitarem 

próximo a rios: 

 
As aldeias são geralmente construídas junto de um rio ou riacho, de preferência rico 

em peixes; a distância até o riacho mais próximo nunca é, de qualquer modo, 

grande. Há roças em torno da aldeia, a uma distância que varia de algumas dezenas 

de metros até 10 km ou até mais de canoa. Nas vizinhanças das aldeias há também 

grandes áreas de floresta e cerrado cheias de caça e frutos silvestres. As 

                                                             
12 Na literatura, encontramos referências ao nome do povo indígena do buraco d’água escritos com K (Kayapó) e 

com C (Caiapó). Pinto Junior (2015, p. 22) utiliza o termo Caiapó com “c” e não com “k”, como é usualmente 

empregado na antropologia, no sentido de estabelecer uma diferenciação entre os grupos “do norte” e “do sul”. 

Os grupos do sul, referidos aqui, são considerados pelos estudiosos como sendo os ancestrais do Paraná.  
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comunidades Kayapó passam a maior parte do ano nessas aldeias de base, onde as 

cerimônias comunitárias são invariavelmente celebradas.  

 

Habitar entre dois grandiosos rios, como o Araguaia e o Tocantins, pode apresentar 

múltiplos significados, como a possibilidade de pesca e caça em quantidade e qualidade, e a 

coleta dos frutos nativos nas matas de galeria.  E pode significar, também, uma barreira física, 

proteção contra os ataques e invasões de outros grupos indígenas e de “homens brancos”. No 

entanto, há uma contradição: o rio enquanto obstáculo físico transposto pode, inclusive, 

facilitar o acesso a aldeias ribeirinhas, por grupos nativos rivais e pelos colonizadores.  

O Instituto Socioambiental (ISA) dos Povos Indígenas no Brasil reforça que:  

 
Os maiores rios trazem enormes quantidades de limo fértil. Quando os cursos d’água 

transbordam, uma grande parte desse limo é depositado sobre os terrenos 

temporariamente inundados. Por conseguinte, as grandes porções de florestas que 

margeiam os rios são as zonas mais férteis. Lá, as roças têm um melhor rendimento 

e é possível encontrar mais plantas e árvores frutíferas. Muitas espécies de animais 

consomem essas frutas, base de sua alimentação, e são então atraídas para essas 

regiões. Ora, tais animais herbívoros atraem, por sua vez, muitos carnívoros e 

carniceiros. De modo geral, portanto, a vida ao longo dos rios importantes oferece 

ao mesmo tempo muitas possibilidades de caça e de pesca, além de um bom 

rendimento agrícola. Disponível em:  

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/183. Acesso em: 15 jul. 

2017. 

 

  

E, ainda, que: 

 

Os Kayapó são exigentes na escolha de terras potencialmente férteis: o oásis ideal é 

uma porção de floresta com uma vegetação não muito densa, não longe de um rio e 

situada no pé de colinas. Os Kayapó fazem distinção entre tipos de terrenos e de 

florestas. A escolha de um lugar conveniente para o estabelecimento de uma nova 

aldeia ou de uma nova roça não se faz de modo precipitado. Especialistas examinam 

cuidadosamente a terra, sua cor e composição. A vegetação existente é igualmente 

tomada em consideração. Disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/183 Acesso em: 15 jul. 

2017. 

 

Dada a importância da água e do habitar próximo a um rio para os Kayapó, fica 

nossa indagação: qual o significado da água para esses indígenas?  

 

Para os Metutire (grupo Caiapó-MT/PA), a água é considerada um elemento que 

estimula o crescimento físico e o amadurecimento psicossocial, e as mulheres 

costumam mandar as crianças banharem-se na chuva para que crescessem 

rapidamente. Os Mebengocrê (povo do buraco d´água, também Caiapó) retratam a 

íntima relação entre sua gente e a água, através de muitos mitos. (ANA, 2007, p. 

57). 

 

A água, para os povos acima mencionados, possuía diferentes significados, como 

riqueza e vida ou penúria e morte. No tocante ao “povo do buraco d’água”, a água era 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/183
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/183
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cultuada e símbolo de crescimento. Os povos indígenas, continuamente, estabeleceram valor à 

água, aos rios, à chuva e aos mares. Ainda para a ANA (2007, p. 57), 

 

A água de rios, riachos, igarapés, igapós e lagos tem uma importância vital para os 

povos indígenas, e na mitologia de várias sociedades, a água está diretamente 

relacionada às suas origens, em muitos casos considerada um ser vivo que deve ser 

respeitado. Esses povos desenvolveram mitos que relatam o surgimento de suas 

tribos, dos ancestrais e das relações entre os seres da água e os humanos. Esses seres 

podem causar harmonia ou desarmonia. 

 

Os saberes indígenas sobre a importância da água e dos ciclos da natureza são 

inegáveis. Mesmo diante da abundância de água e da imensidão de terras disponíveis no 

Brasil, anteriormente às ocupações dos “homens brancos”, em diferentes espaços, os povos 

indígenas consideravam o valor da água.  

 

1.2.1 Guerra no Cerrado do Rio Claro 

 

Houve uma guerra, pouco salientada, com enormes perdas humanas e culturais no 

processo de ocupação do Sudoeste de Goiás, no Cerrado do Rio Claro. Trata-se da guerra 

travada entre os Kayapó e os brancos “caçadores de fazendas”.   

Existem corroborações históricas, levantadas por Turner (1992), de que, após a 

derrubada da árvore do milho, o território Kayapó, entre os rios Tocantins e Araguaia, foi 

invadido por brancos, em 1810, no encalço de escravos portugueses. Nesse momento, a guerra 

se instalou; os Kayapó sofreram pesadas perdas. Após essas hostilidades, os Kayapó foram 

para o oeste, atravessando o rio Araguaia, então limite da penetração brasileira. “A fronteira 

da colonização avançava sem cessar e a calmaria foi breve. Na década de 1830, a fronteira 

novamente os alcançou” (PINTO JUNIOR, 2015, p. 24).  

Para o autor mencionado,  

 
Como já havia acontecido em outras regiões do Brasil, este drama tinha o cerrado do 

sudoeste como cenário: fronteira da humanidade de um lado e do não humano de 

outro, lugar da barbárie, do selvagem, do gentio, do animal (PINTO JUNIOR, 2015, 

p. 28). 
 

A literatura atinente expõe que os Kayapó eram povos guerreiros, nômades, cuja 

ferocidade nos embates era notícias em diferentes e longínquos lugares. Suas práticas eram 

ausentes de piedades, mesmo com crianças, idosos e também com outros grupos indígenas. 
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Eram descritos por outros nativos como um povo com maior estatura e mais ferocidade. As 

práticas de guerra dos Kayapó necessitam ser interpretadas dentro da cultura indígena13.  

Pinto Junior (2015) reforça que o perigo que os Kayapó representavam para os 

“caçadores de fazendas” equiparava-se com onças ferozes, serpentes venenosas e mosquitos 

causadores de febres mortais. 

De acordo com França (1995), a chegada dos “pioneiros” Francisco Joaquim Vilela e 

seu filho, José Manuel Vilela, junto com dois escravos oriundos de Minas Gerais, aconteceu 

em 1836. No ano seguinte, José de Carvalho Bastos e um escravo chegaram ao Sudoeste de 

Goiás. Nesse momento, não encontraram os Kayapó, e a divisão das terras em território 

indígena decorreu entre cavalheiros. Notemos:  

 

[...] os chefes acertaram de modo definitivo, simples e prático, que todas as terras 

banhadas por águas afluentes do Ariranha pertenciam aos Vilelas e as percorridas 

por tributários do Bom Jardim seriam dos Carvalho. Na topografia levemente 

ondulada do sudoeste, isto representava um espigão mestre de doze léguas. 

Verdadeiro estado (FRANÇA, 1995, p. 71). 

 

 

A cartografia da primeira divisão de terras entre os “pioneiros” José Manoel Vilela e 

José de Carvalho Bastos é ilustrada na Figura 3:  

Martins (2012, p. 93) reitera que França (1995),  

 
Descreve, com detalhes, a dura viagem do sul de Minas Gerais até o vale do Rio 

Claro, cruzando extensos chapadões, áreas de mata virgem e cursos d’água extensos 

e volumosos, como o Paranaíba, o Rio Verde e, enfim, o Rio Claro, cujo nome foi 

dado por Francisco Joaquim Vilela, pelas características da água. 

 

Entretanto, os “pioneiros” desconsideraram que estavam tratando de território 

indígena Kayapó, e os primeiros embates não tardaram. Não cabe aqui citar todos os violentos 

ataques e retaliações entre brancos e Kayapó; citaremos três embates, cujas notícias 

repercutiram longamente. 

Para Pinto Junior (2015, p. 34-35), 
 

                                                             
13 O comportamento violento dos Caiapó só pode ser compreendido dentro da própria cultura Caiapó. Dentro do 

seu sistema simbólico, as relações sociais se estruturaram a partir da e na relação binária oposta entre 

Panará/hi ´pe (nó/outros) sendo que hi ´pe era uma categoria que abrangia tudo o que não fosse Paraná ou 

Caiapó, incluindo os brancos, os outros índios, os monstros e os seres sobrenaturais da floresta. Uma 

concepção que não admitia gradações ou conciliações: como categoria social, fixa dentro de seu sistema 

simbólico, não admitia cativos. Um cativo, mulher ou criança, jamais poderia ser inserido no grupo, seria 

sempre hi ´pe, um inimigo, um outro a ser exterminado sempre que possível. Com base nessa premissa, as 

crianças brancas presentes nos embates não poderiam ser poupadas. Não fazia sentido ficar com elas. Elas 

jamais pertenceriam ao povo caiapó [...]. (PINTO JUNIOR, 2015, p. 33-34).   
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Inaugurando os embates pela posse e domínio do território, José Vilella Junqueira 

chegou à região de Torres do Rio Bonito por volta de 1837 e foi duramente 

rechaçado pelos Caiapós. Resistiu numa trincheira e se instalou à força de balas 

numa região denominada Três Pontes. Para os colonos que vieram depois, ele seria 

um modelo de coragem e obstinação a ser seguido e imitado. 

 

Figura 3 - Cartografia do apossamento da região do Rio Claro 

 

                       Fonte: Martins (2012). 

 

Parte significativa do encorajar aos “caçadores de fazendas” decorria das políticas de 

Gomes Freire de Andrade (1757-1817)14. Gomes Freire é citado “como aquele que direcionou 

seus esforços no combate ao gentio, além de ter mandado examinar a possibilidade da 

existência de ouro nos rios.” (RIBEIRO, 2008, p. 192).  

Ribeiro (2008, p. 235) contextualiza as tensões políticas histórias, afirmando que: 

 

A relação entre Estado Português, indígenas, colonos e conquista foi perpetrada por 

situações de violências, medos, guerras, alianças e estranhamentos, feixes que 

exprimem o modo como se deu o contato de culturas tão distantes e distintas 

(europeus e indígenas). Sob tensões ou não, aproximaram-se por meio de trocas e/ou 

desentendimentos, e se pode considerar como um acontecimento peculiar e original 

na história da humanidade. Dessa forma, para atender os desdobramentos oriundos 

                                                             
14 Um dos governantes, para exemplificar a relação de poder e força na colônia, foi Gomes Freire de Andrade, 

que compreendeu as dimensões políticas na esfera da administração. Ele acompanhou de perto a demarcação 

dos limites, levando e explorando o potencial da terra, nas suas cartas direcionadas aos governadores das 

demais capitanias e, principalmente, a metrópole, revelando a problemática percebida no interior da colônia 

(RIBEIRO, 2008, p. 73).  
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desse contato, a cultura é uma instância que demarcou os limites entre uma outra 

sociedade, além de proporcionar esclarecimentos, partindo do princípio de que ela é 

fruto das relações sociais específicas de um espaço-tempo.  

 

Somou-se a essas tensões, a Guerra do Paraguai (1864 – 1870)15. Pinto Junior (2015) 

menciona que, durante a Guerra do Paraguai, os embates entre os brancos e os Kayapó 

diminuíram. Tal fato deve ter relação com a movimentação de tropas de soldados indo para o 

campo de guerra. “A guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, ou mais 

propriamente a Guerra contra o Paraguai, marca indelevelmente a História contemporânea da 

América Latina. Foi a maior guerra da História da América do Sul” (MOTA, 1995, 244). 

De acordo com França (1995), essa guerra trouxe ressonâncias para as terras da 

região do Rio Claro, especialmente pelo medo de que os jovens filhos e escravos dos 

fazendeiros fossem alistados para a guerra. Houve até um plano de fuga de guerra para que 

esses jovens ficassem escondidos até que as tropas passassem pela região. Os jovens foram 

escondidos na Serra do Rio Verde. “E aí, a doze léguas das fazendas ficaram escondidos os 

homens em idade militar.” (FRANÇA, 1995, p. 148). 

Contudo, passado o perigo do recrutamento dos jovens, a Guerra do Paraguai ressoou 

positivamente para a economia regional. Ainda nas palavras de França (1995, p. 154),  

 

Durou longo tempo o veio de ouro da guerra, em que um pedaço de tijolo doce, 

simples naco, era vendido a quinhentos réis e uma rês cuiabana custava apenas dez 

vezes mais. Por isso, os pioneiros habituaram-se rapidamente à ideia da luta armada 

– coisa tão remota para eles como a existência de povos falando outras línguas – e 

melhor ainda com os lucros gordos dessa contenda que dia a dia os beneficiava, 

tornando todos mais ricos e poderosos. Com muito gado e surrões cheios de moeda 

sonante. A essa altura, resolveram legalizar as posses, consolidando o patrimônio 

arduamente conseguido através de lutas e sofrimento. Registraram as suas terras.  

(Grifos nossos).  
 

Registram como suas - as terras indígenas -, desconsiderando a existência do povo e 

do território Kayapó. Com a diminuição do movimento de guerra, os confrontos entre brancos 

e Kayapó ressurgiram.  

                                                             
15 Sobre a Guerra do Paraguai - A historiografia mais recente já consolidou a ideia de que a Guerra marca um 

momento de integração da bacia do rio da Prata na economia mundial sob a preeminência inglesa. A 

Argentina, o Brasil e o Uruguai opuseram-se à autossuficiência do Paraguai. [...] o Paraguai foi a única área da 

América Latina onde os índios resistiram ao estabelecimento dos brancos de forma efetiva, em larga medida 

graças à organização jesuíta anterior. Com efeito, as nações da região organizaram-se dentro de parâmetros das 

potências hegemônicas. Não se pode saber o que teria acontecido por seus meios próprios, mas o fato é que o 

Paraguai, quando por uma vez tentou cair fora da esfera do mercado, foi massacrado e obrigado a nele 

reingressar (MOTA, 1995, p. 245). 
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Segundo a narrativa de França (1995), o cenário da barbárie era o Rio Doce, afluente 

do Rio Claro, no “vau do Urubu”16, em uma manhã ensolarada de 1872. Os sujeitos dessa 

trama eram duas crianças (Bina e Dito), uma bebê (Mariinha), uma mulher (Bibiana) e mais 

doze bororós, contou a sobrevivente. Bororós era o nome dado aos índios pelos fazendeiros da 

região. Bina, menina de dez anos, grita pela patroa que lavava roupas no rio. Índios, Índios! 

Bibiana volta correndo para a casa, como um raio, Bina pega Mariinha e leva para dentro. 

Bibiana fecha as portas e coloca-se a rezar. Os índios silenciam os cachorros que latiam 

polvorosamente. Depois, Dito, o menino, subido em uma porteira, gritava para que os índios 

fossem embora. 

A próxima a ser flechada na virilha, através de um orifício, foi Bina, que se arrastou 

e se encolheu atrás de uma mala de couro. Nos registros de França (1995, p. 166), ele traz o 

seguinte episódio: 

 

Mãmã. Mãmã. 

A filha assusta-se quando a porta vai abaixo com estrondo. Índios de carantonha 

sinistra atiram-se às presas inermes, em vozerio ininteligível que enche toda a casa 

de pavor. Bibiana tomba sobre o livro de rezas massacrada pelos bororos, que lhe 

rasgam as vestes e lhe tiram a criança, jogando-a para o ar e mordendo-a sob os 

gritos da inocente. Alguns vasculham os cômodos e apanham facas e machados. 

Outros carregam sacos de mantimentos, sal e açúcar da despensa, jogando o 

conteúdo no meio da cozinha e levam os tecidos. Em poucos minutos finda-se a 

tragédia, rápida e violenta como a passagem de um tufão. A inquietude tumular da 

fazenda torna-se mais triste e pungente com o cocorico musical do galo no terreiro.  

 

Bina ergue-se de trás da mala de couro, onde havia se escondido e sufocado a dor da 

flechada e põe-se a arrastar. Houve o choro de Mariinha e com dificuldades a encontra no 

paiol. “Beija a menina que sangra pelo corpo inteiro, roxo de dentadas. Beija e cai em pranto” 

(FRANÇA, 1995, p. 166). Leva a menina agonizante e coloca entre as pernas pálidas da mãe. 

Deixa os corpos na sala e procura os vizinhos mais próximos, a seis quilômetros, segurando a 

flecha na virilha direita, por onde escorria um fio de sangue. Um tempo depois, Zezé, pai de 

Mariinha e marido de Bibiana, chega do campo. 

 
Bibiana! – Chama do terreiro. Ninguém responde. Passa a cozinha de janela fechada 

e um monte de cereais, sal e açúcar ao meio. O assovio cessa de repente. Chega à 

sala e encontra o quadro doloroso: mãe e filha ensanguentadas, o missal aberto ao 

lado e côto de vela ardendo no oratório. Não para, prossegue sem chorar. Sem dizer 

palavra. Sem tocar os cadáveres. Apanha um ramo na porta, leva-o à boca, salta o 

corpo do menino perto dos cachorros estendidos e fica ali a vagar como sonâmbulo. 

De olhar estúpido. Bibiana! Bibiana! – Grita aos quatro ventos, como se nada tivesse 

visto. Inteiramente doido. (FRANÇA, 1995, p. 168-169). 

 

                                                             
16 Significado de Vau: Lugar do rio ou outra porção de água onde esta é pouco funda e por isso pode ser 

transposta a pé ou a cavalo (https://www.dicio.com.br/aurelio-2/).  

https://www.dicio.com.br/aurelio-2/
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Esse ataque manchou decisivamente de sangue a relação entre brancos e índios nas 

terras banhadas pelo Rio Claro. O ódio e o desejo de vingança dos brancos em relação aos 

índios eram infindáveis. Veio a retaliação. 

Com ânimo exaltado e sedento de vingança, dois dias depois tomava o rumo do 

Araguaia o troço aguerrido. Mais de vinte cavaleiros com armas e munição, guiados 

por Raimundo, o índio manso, que vive isolado na palhoça à margem do córrego do 

Sapo. De início, viajavam calados, ouvindo-se na estrada unicamente o tropel das 

cavalgaduras e frases soltas de Zezé, o infeliz morador do vau do Urubu. Passada a 

comoção, ele quis participar do ataque aos selvagens e ninguém se opôs. (FRANÇA, 

1995, p. 172). 

 

Ainda de acordo com França (1995, p. 176), “Com o sol ainda alto, a bandeira chega 

à margem do Araguaia depois de viajar alguns dias, sempre no domínio territorial dos Vilela”. 

Os homens banharam, deixaram os animais refrescarem, jantaram um catingueiro e dormiram. 

Saíram de madrugada, atravessaram o rio. Dali em diante, a umas 10 léguas (42 quilômetros), 

encontraram a aldeia indígena, no final da tarde. Silenciosamente, aguardaram o anoitecer 

(FRANÇA, 1995). E o barbarismo segue: 

No meio de oito ou dez palhoças reverbera a fogueira, colorindo tudo ao redor de 

amarelo e vermelho: os ranchos, dois moços que conversam sentados em um pilão, 

araras e papagaios em cumeeiras, o sarnento a ressonar ali do lado e um guerreiro 

vem em direção dos brancos para sair da maloca. Quando o bororo atlético se 

aproxima, passam-lhe o facão no pescoço e um grito de dor estremece a noite. 

Surgem outros homens de vários pontos e a bandeira da vindita abate-os com tiros, 

sem piedade, quase por cima do fogaréu que arde e ilumina a cena dantesca. 

Minutos após, diversos corpos bronzeados estão estirados ao solo, nos seus 

derradeiros sinais de vida, quando os atacantes silenciam os cachorros magros e 

raivosos, penetram os cobertos de sapé e matam mulheres, crianças e animais. Tudo 

o que encontram. Ao passar a fúria de ódio e sangue, restam salvos apenas um 

garoto de dez anos e uma jovem de catorze. “Não sangra eles” – grita alguém para 

os companheiros – “vamos levar os dois para Jataí.” (FRANÇA, 1995, p. 177-178). 

 

No dia seguinte, viajaram de volta e, ao chegarem ao povoado dos Vilela, ninguém 

escondeu a alegria e saldaram os matadores de selvagens. O jovem índio foi um presente para 

a esposa de José Manoel, o “pioneiro”. E por algum tempo, esse índio realizou alguns 

serviços na fazenda, conforme França. (1995). 

Certo dia, depois que a menina poupada no momento do extermínio do grupo 

Kayapó, e levada para Jataí, já havia fugido, ele se pôs a chorar copiosamente. Quando 

questionado por José Manoel sobre o motivo de tamanho choro, ele respondeu que era 

vontade de matá-lo e não poderia. Desse ponto, o “pioneiro” pede a um camarada que vá levar 

o “bugrim” para passear e dois tiros agitaram a paisagem “monótona” do Cerrado “no 

domínio dos Vilelas”. O último indivíduo daquele grupo Kayapó, “povo do buraco/lugar 

d’água”, que os brancos chamavam de bororós, foi morto. (FRANÇA, 1995). 
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Para Pinto Junior (2015, p. 54-55), 

 

Em maio de 1900, o Pharol, publicado em Juiz de Fora, noticiou que a propriedade 

de José Francisco Braga em Jatahy havia sofrido um ataque avassalador: o 

fazendeiro, sua esposa, seus onze filhos e uma parteira que havia ido fazer o parto de 

uma de suas filhas foram assassinados. O século XX, alardeado nos jornais como 

portador de uma nova era de progresso para o Brasil, começou no sudoeste com 

flechas anacrônicas. A ocupação estava consolidada e o preço havia sido pago. Nada 

houve de pacífico na formação das fazendas e das propriedades. Ao contrário. 

Igualmente errônea é a sugestão de alguns memoristas de que os embates foram 

isolados, esparsos, aqui e acolá. O nomadismo dos caiapós por si só os forçava a 

percorrer grandes distâncias e a geografia da violência mostra que os ataques eram 

generalizados. [...] Errônea também é a sugestão de que os fazendeiros eram as 

vítimas. Se pudermos falar em vítimas, as balanças pesarão em favor dos índios que 

encontraram na força dos ataques violentos a única maneira de se opor à perda de 

seu ancestral território. As terras do sudoeste de Goiás não eram um paraíso edênico, 

povoado apenas por araras, tamanduás e onças-pintadas. Existia uma povoação 

muito antiga e que deixou claro que somente entregaria o território após a morte. 

Pagaram o preço com o seu extermínio. 

  

Pinto Junior (2015) sintetiza a relação dos Kayapó no Sudoeste de Goiás e, 

consequentemente, nas terras da bacia hidrográfica do Rio Claro. Aldeias inteiras foram 

exterminadas. A vida e a morte dos Kayapó nessa região é tema tão somente de memoristas e 

pesquisadores interessados no tema índio.  

A importância da água para os Kayapó pode ser mensura pelo modo como se 

autodenominavam? Existem pontos de culminância entre o extermínio dos povos Kayapó e a 

degradação do Rio Claro? Os povos indígenas em geral e os Kayapó em particular dão, 

dariam e deram proteção aos rios?  

Vale lembrar a sensata carta do chefe índio Seattle ao “grande chefe” de Washington, 

Francis Pierce, em 1855, em resposta à proposta do Governo norte-americano de comprar 

grande parte das terras da sua tribo Suaquamish, oferecendo em contrapartida a concessão de 

uma reserva:  

 

A límpida água que percorre os regatos e rios não é apenas água, mas o sangue de 

nossos ancestrais. Se vos vendermos a terra, tereis de vos lembrar que ela é sagrada, 

e deveis lembrar a vossos filhos que ela é sagrada, e que qualquer reflexo espectral 

sobre a superfície dos lagos evoca eventos e fases da vida de meu povo. O marulhar 

das águas é a voz dos nossos ancestrais. Os rios são nossos irmãos, eles nos saciam a 

sede. Levam as nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se vendermos nossa 

terra a vós, deveis vos lembrar e ensinar a vossas crianças que os rios são nossos 

irmãos, vossos irmãos também, e deveis a partir de então dispensar aos rios a mesma 

espécie de afeição que dispensais a um irmão. 

 

E mais, 
 

Nós sabemos que o homem branco não entende o nosso modo de ser. Para ele, um 

pedaço de terra não se distingue de outro qualquer, pois é um estranho que vem de 

noite e rouba da terra tudo de que precisa. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga; 

depois que a submete a si, que a conquista, ele vai embora, à procura de outro lugar. 

Deixa atrás de si a sepultura de seus pais e não se importa. Sequestra os filhos da 
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terra e não se importa. A cova de seus pais e a herança de seus filhos, ele as esquece. 

Trata a sua mãe, a terra, e a seu irmão, o céu, como coisas a serem compradas ou 

roubadas, como se fossem peles de carneiro ou brilhantes contas sem valor. Seu 

apetite vai exaurir a terra, deixando atrás de si só desertos (Disponível em: 

http://www.culturabrasil.org/seattle_cartadoindio.htm. Acesso em: 12 set. 2018). 

 

O chefe índio Seattle mostra a convicção de que a preservação da terra – vegetação, 

solo e rios – é estratégica para a humanidade. Ele contesta, ainda, o pensamento capitalista 

que transforma o conjunto de elementos da natureza em mercadorias, comprometendo a 

reprodução da vida.  

Há ainda outro ponto que merece reflexão no processo de ocupação das terras do Rio 

Claro: a relação mulheres e água. Como as mulheres se relacionavam com a água durante o 

processo de ocupação? E na atualidade? Existem singularidades na relação mulheres e água 

no mundo, no Brasil, no Sudoeste de Goiás, bem como no Cerrado do Rio Claro?  

http://www.culturabrasil.org/seattle_cartadoindio.htm
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1.3. Mulheres e água, nas fontes gregas e nas grotas do cerrado 

 

Beleza Iluminada 
 

Eu tô falando da beleza iluminada 
Que no sertão nasceu com jeito de menina 

De madrugada ela segue pela estrada 
Caminhando com leveza feito uma bailarina 

Nesse cenário que contém rara beleza 
A lata d’água se equilibra na cabeça 

E a menina segue esguia e retilínea 
Juntando a delicadeza com a forca feminina. 

 

Ai, ai, ai.... 
E a lata d’água naquele vai que num vai 

Cai, cai, cai, cai 
E o balanço da cintura que balança 

Mas num cai. 
E vai sonhando, apesar das incertezas, 

 

Que o sofrimento seja coisa do passado 
Que o seu corpo seja só luz e beleza 

O gingo de passista e o jeito de princesa 
Que o seu corpo fique leve, lindo e solto 

E libertado desse peso duro e morto 
A sua aura seja plena de alegria 

Para o amor que, com certeza, 
Ela encontrara um dia. 

Roberto Malvezzi 

 

“A cena das mulheres carregando latas d’água na cabeça é clássica.” (MALVEZZI, 

2007, p. 14). Na Atenas Clássica, em Istambul, na África Subsaariana, no Brasil, como em 

vários outros países e regiões, a bela e árdua tarefa de buscar água, reiteradamente, esteve e 

ainda está a cargo das mulheres e, inclusive, de meninas. Há uma forte relação entre a água e 

o feminino. Além de buscarem a água, as mulheres também promovem a gestão da água em 

seus domicílios.  

A beleza deste ato está na estética do feminino e na generosidade para com suas 

famílias ao buscar para seus lares o conteúdo mais utilizado nas atividades cotidianas. A 

dureza está no emprego reiterado de força física, que prejudica a saúde e a forma das 

mulheres no decorrer dos anos. Nas palavras de Malvezzi (2007, p.14),  

 

[...] a beleza rude da cena não pode ocultar o sofrimento imposto ao corpo. 

Submetidas a esse serviço desde crianças, as mulheres carregarão na pele, nos 

músculos e nos ossos a dureza de um trabalho repetitivo e pesado. Com os anos, os 

ombros alargam, as batatas das pernas enrijecem, os problemas de coluna aparecem. 
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Ainda assim, o momento da busca da água é um momento particular, dos diálogos 

entre mulheres. Longe dos homens, elas podem falar dos anseios femininos, dentre os quais, 

indubitavelmente, o de ter o mínimo necessário de água com qualidade chegando a seus lares.  

Vários são os pesquisadores e artistas que tratam da beleza do feminino e simbolismo 

da árdua e fundamental tarefa de buscar água, carregando-a nos ombros e na cabeça. Assim 

como mostrado por Malvezzi (2007), na canção Beleza Iluminada, exposta no início deste 

item.  

Outro artista que retratou a relação entre mulheres e água foi Cândido Portinari, em 

1936, na obra intitulada Marias, com o tema figura humana/social/natureza (Figura 4):  

 

                              Figura 4 - “Marias”, de Cândido Portinari 

 

 
Fonte: http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2377. Acesso em: 15 ago. 2017. 

 

Diante da cena retratada por Portinari há 82 anos, com mulheres carregando água na 

cabeça, questionamos: estamos diante de avanços na relação entre mulheres e água, ou da 

manutenção do trabalho posto às mulheres de buscar água e carregar na cabeça, nos ombros, 

muitas vezes por longas distâncias?  

Os dados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos, de 2016, expõem que: 

 

- As mulheres – e meninas – executam a maior parte do trabalho não pago de coletar 

água. Cerca de três quartos das famílias na África Subsaariana coletam água em uma 

fonte longe de sua casa (UNICEF/WHO, 2012), e entre 50% e 85% das vezes, as 

mulheres são responsáveis por essa tarefa (ILO/UNDP WGF, forthcoming); 

- Tradicionalmente, as mulheres têm sido as principais responsáveis pela coleta e 

pela gestão da água para uso doméstico, e frequentemente elas são responsáveis pela 

gestão e pelo pagamento da água. No entanto, elas têm sido constantemente 

http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2377
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excluídas da entrada no setor pelas avaliações técnicas ou profissionais: 15 

avaliações nacionais de recursos humanos mostraram que, em média, 17% do 

quadro de funcionários são compostos por pessoas do sexo feminino (IWA, 2014a); 

- Um relatório da Catalyst (2011) concluiu que empresas da “Fortune 500”, com três 

ou mais mulheres em seu Conselho, mostraram uma significativa vantagem de 

desempenho sobre aquelas com menos mulheres em tais posições. Da mesma forma, 

McKinsey e Company (2013) constataram que as empresas com maior porcentagem 

de mulheres em Comitês Executivos tiveram um desempenho significativamente 

melhor do que as suas homólogas com membros exclusivamente masculinos. 

Análises qualitativas mostram também que o envolvimento das mulheres na gestão 

de recursos e infraestrutura hídricos pode aumentar a eficiência e melhorar os 

resultados.(GWTF, 2006; van Koppen, 2002) (ONU, 2016). 

 

De acordo com a ONU (2016), não houve avanços significativos para desencarregar as 

mulheres da tarefa de buscar água, a exemplo da África Subsaariana, em que 50 a 85% das 

mulheres buscam água longe de suas casas. 

Tomemos a Atenas Clássica:  

 

Ela atiçou-lhe o fogo e dentro preparou o jantar. Então Odisseu moveu-se rumo à 

cidade; em torno de Atena verteu densa bruma, benévola para Odisseu, para que 

nenhum animoso feácio, topando-o, provocasse-o com palavras e perguntasse quem 

era. Mas, quando ia penetrar na cidade adorável, então topou-o a deusa, Atena olhos-

de-coruja, semelhante à jovem menina levando um cântaro. Parou diante dele, e ele 

a interpelou, o divino Odisseu: “Criança, não me conduzirias à casa do varão 

Alcínoo, que rege entre esses homens? De fato, eu, calejado estranho, aqui chego de 

longe, terra distante; daí, não conheço nenhum homem dos que dispõem dessa 

cidade e da terra” (HOMERO, 2014, p. 245) (Grifos nossos). 

 

A partir dos escritos da Odisseia17, em que uma deusa aparece semelhante a uma 

jovem que carrega um cântaro, é possível inferir que encontrar mulheres buscando água não 

causava estranheza à época da Atenas Clássica. Todavia, esse era um dos raros momentos em 

que as mulheres eram vistas fora do ambiente privado.  

Para Meyer (2004), ser uma mulher da época da Atenas Clássica pode não ter sido 

algo divertido. Os homens mantiveram o monopólio da política e da influência na esfera 

pública, e as mulheres viviam em uma sociedade dominada pelos homens. Mesmo com 

princípios diferentes para mulheres de classes sociais distintas, o maior número de mulheres 

foi mantido isolado dentro de casa. E ainda em uma parte especial da casa, a chamada 

gynaikonitis. 

A respeito do trabalho feminino na cidade grega antiga, Picazo argumenta que:  

 

                                                             
17 Não sabemos com certeza data, local ou circunstâncias do registro escrito da Odisseia. É bem provável que o 

poema tenha se cristalizado ao longo de gerações de performances orais ao vivo e competições, no período 

entre 800 a. C. e 500 a. C. Ao que tudo indica, foi registrado por escrito bastante tarde, talvez sob o patronato 

dos governantes Pisistrátidas de Atenas (c. 540-510 a. C.), em função dos concursos de poesias homéricas em 

festivais (MARTIN, 2014, p. 24).  
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Uma atividade secundária, mas intimamente relacionada com o processamento de 

alimentos era procurar água, uma tarefa também feminina, que aparece representada 

nos vasos áticos de figuras negras, especialmente naquelas formas que eram 

dedicadas ao transporte de líquidos, hidras e ânforas. A hidra era o tipo de recipiente 

que era usado para transportar água, com duas alças horizontais para levantar o copo 

quando ele estava cheio e uma vertical nas costas para derramar o líquido. Em 

muitos exemplares do período arcaico, aparecem cenas de mulheres em fontes, às 

vezes arquitetonicamente sofisticadas, carregando hidras que são colocadas 

horizontalmente em suas cabeças quando estão vazias e, verticalmente, quando estão 

cheias. (PICAZO, 2008, p. 102) (Tradução nossa)18. 

 

Figuras de mulheres buscando água, estampadas nos vasos do período arcaico, 

reforçam o fato de que as mulheres eram vistas nas fontes, e que foram as mulheres que 

abasteceram seus lares com água, ao longo de séculos da vida na Grécia. 

Meyer (2004) perpassa do campo feminino à época da Atenas Clássica às mulheres à 

luz de Istambul, onde realizou pesquisa de campo e relatou que seu primeiro encontro com a 

cultura da aldeia de Çatalçam ocorreu na casa de chá. A casa de chá, kahve, tem vista para 

uma praça da aldeia empoeirada, junto à mesquita e algumas lojas gerais, que vendem os 

produtos de necessidades básicas que as famílias não produzem. Ressalte-se, entretanto, que 

as mulheres não frequentam a pequena casa de chá. 

Na praça da aldeia, as mulheres só são vistas no poço central, onde buscam água para 

as casas ou lavam roupas e tapetes em água corrente. A visita ao poço é feita o mais rápido 

possível, e elas preferem estar em pares, com um canto de seu lenço na parte inferior do rosto. 

Quando elas atravessam a via para chegar à outra parte da cidade, o fazem com grande 

determinação, olhando para frente, (MEYER, 2004). 

O levantamento de Picazo (2008) soma-se às constatações de Meyer (2004) e os 

escritos da Odisseia, de Homero (2014), em que a tarefa de buscar água e carregar na cabeça 

esteve continuadamente sob a responsabilidade das mulheres.  

 

 

 

 

                                                             
18 Uma actividade secundaria pero estrechamente relacionada com el procesado de los alimentos era la de ir a 

buscar água, uma tarefa también femenina que aparece representada em los vasos áticos de figuras negras, 

sobre todo em aquellas formas que se dedicaban al tranporte de líquidos, hidrias y ânforas. La hidria era El tipo 

de contenedor que se usaba para transportar el água, com dos asas horizontales para levantar El vaso cuando 

estaba lleno y uma vertical em la parte posterior para verter El líquido. Em muchos ejemplares del período 

arcaico aparecem escenas de mujeres em fuentes, a veces arquitectónicamente sofisticadas, llevando hidrias 

que están colocadas de forma horizontal sobre SUS cabezas cuando están vacías, y em forma vertical, cuando 

están llenas (PICAZO, 2008, p. 102). 
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1.3.1. Mulheres e água no Cerrado do Rio Claro  

 

Viver no domínio de natureza do Cerrado, compreendido como “berço das águas”, 

apresenta singularidades nas relações com as águas e com os rios para pessoas, plantas e 

animais, devido às gritantes distinções climáticas do Cerrado.  

Maria Eloá de S. Lima, professora e escritora, apresenta traços marcantes da vida no 

Cerrado e do campo feminino em meados da década de 1940, em seu livro intitulado Serra do 

Cafezal: retratos e lembranças. Para a escritora, 

 

Na época das chuvas, dava gosto viajar a cavalo, atravessando aquela vastidão de 

campos limpos verdejantes que as manadas de gado pintalgavam. [...] Esse chapadão 

do qual meu pai possuía, uma pequena parte começa perto da sede da fazendinha 

que foi nossa, logo depois do moinho de pedras tapiocanga, e, umas duas léguas 

adiante, é cortado ao meio pelo córrego da Ponte Nova. Continuando sem maiores 

interrupções, se estende até o ribeirão das Perobas. Pelos meses da seca, era triste 

atravessar aquelas campinas. O capim virava macega e endurecia, não servindo mais 

para o gado comer. As árvores escassas e raquíticas perdiam as folhas e a paisagem 

parda e feia fazia o cavaleiro perder a cabeça de sono. O zinido das cigarras nas 

moitas garranchentas da beira da estrada contribuía bastante para amolecer ainda 

mais o ânimo de quem quer que tivesse a necessidade de cortar a cavalo as estradas 

brancas daquelas chapadas em demanda da cidade ou buscando as fazendas das 

Perobas, Ariranha, Bom Jardim e mesmo as fazendas das margens do ribeirão 

Felicidade. (LIMA, 2014, p. 25). 

 

Em todo seu livro, Lima (2014) traz as características da natureza no Cerrado e a 

relação com a água, ao viver de forma intensa a época das chuvas e a das secas. A vivência no 

Cerrado possibilita reflexões sobre a imprescindibilidade das águas, frente à tamanha secura 

que acomete esse domínio de natureza no período de estiagem. A secura é dolorosa, por 

exemplo, frente a queimadas que avassalam a paisagem por determinado tempo e matam 

diferentes espécimes de animais.  

O leite do gado diminui e os pássaros cantam tristes, à espera das chuvas no sertão do 

Cerrado. É comum entre o povo do Cerrado a interpretação dos signos dos cantos dos 

pássaros e dos movimentos das formigas. Interpretação que só faz sentido dentro de uma 

relação com a natureza, pois é sabido que formigas, quando carregam seus ovos, em uma 

mudança de abrigo apressada, é sinal de chuva. Comemora-se! 

Os rios e córregos, na narrativa de Lima (2014), são importantes elementos de 

orientação e localização geográfica e de beleza. E, ao fazer uso dos cursos de água para situar 

o seu leitor, uma rica rede hidrográfica vai se desvelando. A vida de Maria Floriana de 

Moraes, avó de Maria Eloá de S. Lima, é a inspiração para a escrita do livro Serra do Cafezal: 

retratos e lembranças. Maria Floriana é uma típica mulher camponesa, neta de “pioneiros”, 
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não índios, no Cerrado do Sudoeste de Goiás, entorno do Rio Claro, pelos anos de 1880. Nas 

palavras da escritora, 

Um trovão prolongado fez tremer as vasilhas na prateleira e logo em seguida a 

chuva caiu pesada sobre as telhas. Um cheiro de terra e de esterco de curral chegou 

até nós trazido pelo vento que vinha empurrando a chuva. Vovó se apressou em 

fechar a janela e foi colocar uma bacia para aparar a água da goteira. Sentou-se e 

ficou ouvindo atenta ao rumor da chuva lá fora.  — Hoje eu esqueci de abrir a casa 

do monjolo pras galinhas-de-pinto entrar. Na hora dessa é capaz delas tá zanzando 

pra baixo e pra cima feito umas tontas. Os pintin vai acabar morrendo na chuva [...]. 

(LIMA, 2014, p. 86). 

 

A leitura do livro de Lima (2014) ilustra a intrínseca relação das mulheres com a água, 

envolvendo os rios, as chuvas e a natureza. Goteiras e monjolos ocupavam parte importante 

do cotidiano de Maria Floriana, que, prevendo as fortes e abundantes chuvas do verão, por 

exemplo, protegia as lenhas, para fritar o toucinho quando as chuvas não cessavam por dias 

seguidos. Garantia-se, assim, a banha de porco para o preparo das refeições para dezenas de 

pessoas. 

Maria Eloá Lima, escritora, de 94 anos, e seu esposo, Antônio Cândido de Lima, 

agricultor, 90 anos, ambos com admirável clareza de ideias, concederam-nos entrevistas, em 

13 de agosto de 2017, e autorizaram-nos a citar seus nomes19. Nesse encontro, perguntamos 

sobre o modo como as mulheres se relacionavam com a água até as décadas de 

sessenta/setenta. Para Antônio Cândido de Lima (2017), 

 
Elas não pensavam nada naquele tempo, elas não viam esse perigo. Esse perigo 

começou de pouco tempo para cá. Começou a aparecer com os lavouristas, que não 

têm cuidado até hoje, de fazer depósito para enxurro. E também os pecuaristas, pois 

o rebanho cresceu muito e o gado ainda bebe e nas nascentes dos rios, cada vez que 

um boi/vaca vai beber água, leva um pouquinho de areia para as nascentes e 

córregos. Agora, nós temos um rebanho enorme. Uma coisa que tinha que fazer é 

jogar a água lá no espigão para o gado beber lá e não vir para o córrego. Fazer as 

curvas de nível e depósito para o enxurro. Isso é o que tem que ser feito. Se não, 

nossos netos terão que retirar água do chão (informação verbal)20. 

 

Antônio Candido de Lima (2017) considera que a ausência de preocupações das 

mulheres e também dos homens, no que se referia à gestão da água, até a década de sessenta, 

está associada à ausência aparente de diminuição da oferta de água, além do fato de que as 

plantações eram pequenas e o total do rebanho bovino era menor, demandando, assim, menos 

água. 

                                                             
19 O áudio com a autorização de Maria Eloá Lima para citarmos os nomes dela e de seu esposo e o conteúdo das 

entrevistas encontram-se em nossos arquivos. 
20 Entrevista concedida por Antônio Cândido de Lima. Agosto de 2017. Entrevistadora: Franciane Araújo de 

Oliveira. 
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Os riscos de diminuição e contaminação da água, e também de assoreamentos dos rios, 

estão fortemente relacionados ao início do cultivo das grandes lavouras e ao aumento do 

rebanho bovino. O entrevistado avança e aponta os manejos do solo e da água que ele 

considera corretos, segundo as experiências vividas por ele. E alerta que a próxima geração 

pode não ter acesso à água superficial caso os manejos corretos, de acordo com suas 

vivências, não forem adotados. 

Outra questão levantada foi a sobre a participação das mulheres na escolha do sítio da 

fazenda associada ao acesso à água e à sua gestão.  

Antônio Cândido de Lima (2017) mostra-nos que: 

Não, elas não participavam. Não conversavam sobre isso. Naquele tempo, ninguém 

pensava isso. As lavouras eram pequenas, não eram mecanizadas. O gado era pouco. 

E fartura de água, uma barbaridade! A água era limpinha. E a água era linda! O rio 

Verde tinha esse nome porque a água era verde. E o Rio Claro, porque a água era 

clarinha. Hoje, é tudo uma porcaria. Então, naquele tempo, ninguém tinha essa 

preocupação, porque tudo que produzíamos era pouco. As lavouras eram no mato. 

Agora, é de 50 anos para cá que o progresso chegou, mas não tiveram capricho, 

faltou ordem (informação verbal). 

 

Maria Eloá de S. Lima (2017) acrescenta: 

 
Na fazendinha do meu pai, além de Serranópolis umas três léguas, minha mãe 

colocou nome de Santa Clara. Lá a água era boa, mas pouca; tinha uma nascente. E 

era delicioso brincar lá, naquela matinha! Ninguém tocava em um galho. Não é 

porque soubesse, fosse conscientizado que não podia. É porque não precisava. Tinha 

terra para todo canto. Tinha mata para todos os lados para fazer roça. Então, 

preservou, assim, por acaso. Mas, era muito gostoso, aquele frescor tão bom, com 

aquelas árvores, borboletas. E a água não era muita. O olho d’água começava nessa 

matinha, não era, assim, um riacho. Mas era uma água muito boa. E me lembro que 

minha mãe tinha muito cuidado quando o rego d’água ia ficando mais sujo. Ela 

própria, se alguém não fosse, fazia limpeza no rego da água antes de chegar à bica, 

com a inchada, porque vai caindo ramos. […] papai sempre viajava, era carreiro. Por 

isso, minha mãe é que fazia a limpeza do rego d’água. Então, a água da fazenda 

Santa Clara era uma delícia, clarinha! (Informação verbal)21. 

 

Antônio Cândido de Lima (2017) reforça que as mulheres não tinham preocupações 

com a água e com a escolha do sítio da fazenda, tendo em vista a abundância de água e a 

pequena produção rural à época. Contudo, a escolha do sítio da fazenda era pautada pelo 

acesso à água, conforme Pinto Junior (2015).  

As lembranças de Maria Eloá de Sousa Lima (2017) mostram o cuidado que sua mãe 

tinha em limpar o rego d’água, evidenciando a relação mulheres/água/gestão. E o 

contentamento de criança em brincar e banhar nas águas da única nascente na propriedade 

                                                             
21 Entrevista concedida por Maria Eloá de Sousa Lima, em 13 de agosto de 2017. Entrevistadora Franciane 

Araújo de Oliveira  
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onde nasceu, em 1924, e cresceu. Aqui vemos uma nascente. Uma mata. Uma menina. E a 

escritora.  

O que podemos ver quando olhamos para as mulheres desprovidas do rego e da bica 

d’água, no sertão do Cerrado?  

Uma mulher trabalhadora rural e posteriormente cabeleireira, de (64 anos), que nasceu 

e viveu no campo por 26 anos, nas regiões do Rio Verdinho, Rio Claro e também no Mato 

Grosso, relatou-nos as experiências vividas por ela e sua mãe no que diz respeito à água, nos 

lugares por onde morou continuadamente no Cerrado. 

A trabalhadora rural relata que sua mãe faleceu muito cedo. Mas, lembra-se bem dos 

anos que viveram juntas. Sua mãe, na quinta gestação, necessitava buscar água em bacias e 

latas, a mais ou menos quatro quilômetros de casa, e descer um barranco de aproximadamente 

cinco metros para pegar água em uma grota. 

Ela, a filha mais velha, acompanhava a mãe e, ainda criança, com 6 anos de idade, 

carregava água em lata e bacia sem alças, na cabeça e nos ombros, para ajudar a sua mãe. Sua 

mãe lavava as roupas na grota.  

Nas palavras da trabalhadora (2017), 

 

Eu me lembro da minha mãe, grávida, pôr a roupa na bacia e ir para uma grota, que 

tinha que descer uns cinco metros para lavar roupa. Aí, ela pegava e punha as roupas 

clarear nos galhos de paus, nos ramos lá na beira da grota, era uma grota. Grota é um 

córrego pequenininho. Aí ela punha as roupas enxaguar, punha enxugar, colocava na 

bacia e subia o morro. Chegava em casa depois de andar uns quatro quilômetros e 

ainda apanhava do meu pai (informação verbal)22. 

 

Esse depoimento leva a pensar sobre a relação mulheres e água, que se revela mais 

profunda na relação mulher pobre e água. São as mulheres pobres as que mais se relacionam 

com a água ao buscá-la, muitas vezes, longe de casa, e ao fazer a sua gestão nos domicílios, 

equacionando a água do banho das crianças, do preparo dos alimentos e até a água de beber. 

A voz das Treze Avós Nativas são representativas da profunda relação entre mulheres 

e água, em diferentes lugares. Na voz da avó Mona Polacca (2012), “houve uma época em 

que vivíamos dentro da água, no útero de nossa mãe. Quando chegou o momento de 

nascermos, a água saiu na nossa frente, nós a seguimos. Nós chamamos isso de primeiro 

fundamento da vida”.  

Nas fontes gregas, na época clássica, ou nas grotas do cerrado, a água por si mesma 

remete à esfera do feminino, ao prover os filhos, enfrentar obstáculos muitas vezes violentos, 

                                                             
22 Trabalhadora rural e cabeleireira (64 anos). Em 9 de setembro de 2017. Entrevistadora Franciane Araújo de 

Oliveira 
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ser flexível, desdobrável, não se prender. Ora brava, ora amável, buscando, ininterruptamente, 

a renovação.  

As águas uterinas devem ser a explicação.  
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CAPÍTULO 2 

CERRADO: DE “BERÇO DAS ÁGUAS” A MORTE DE RIOS  

 

 

“[...] é impossível separar o destino do país do destino de suas águas” 

Vianna (2005, p. 341). 

 

 

O que significa uma bacia localizar-se no Cerrado do Sudoeste de Goiás, na região 

“moderna” de Goiás? Assim, neste capítulo, partimos da compreensão do Cerrado como 

“berço das águas”, representação que se estende e se une a outras interpretações do domínio 

de natureza, como “caixa d’água do país”, “cumeeira da América do Sul” e “pai das águas do 

Brasil”. Essas representações sublinham a importância do Cerrado e seu papel estratégico 

como berçário de recursos hídricos que abastecem diversos estados e regiões brasileiras, 

irrigando atividades econômicas de grandes projetos e também da agricultura camponesa e do 

abastecimento público nos centros urbanos. Desse modo, inicialmente, atentamo-nos para a 

descrição do Cerrado, com foco nos seus recursos hídricos, como as principais bacias 

hidrográficas, rios, aquíferos, regiões hidrográficas e precipitações anuais.  

 

2.1. As estratégias geopolíticas e a apropriação do Cerrado 

 

Esse esforço interpretativo não exime o olhar integrado e munido de análises que 

contam com a categoria território, expõem as estratégias geopolíticas, as disputas e os 

conflitos que marcam o Domínio de Natureza/Território. Feito isso, pautados numa 

perspectiva interescalar, demonstraremos, no capítulo 3, que a bacia hidrográfica do Rio 

Claro, em Goiás, exemplifica a expansão das fronteiras de apropriação do Cerrado, com 

implicações no controle da terra e da água.   

 Para Barbosa (2008), o Cerrado está entre os sete grandes domínios morfoclimáticos 

e fitogeográficos23 existentes no Brasil. São eles: o Domínio Equatorial Amazônico (situado 

                                                             
23  Ab’Saber (2003, p. 11-12) entende domínio morfoclimático e fitogeográfico como “um conjunto espacial de 

certa ordem de grandeza territorial – de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área – 

onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas de vegetação e condições 

climático-hidrológicas. Tais domínios espaciais, de feições paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em 

uma espécie de área principal, de certa dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e biogeográficas 

formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. A essa área mais típica e contínua – via de regra, 

de arranjo poligonal – aplicamos o nome de área core, logo traduzida por área nuclear – termos 

indiferentemente empregados, segundo o gosto e as preferências de cada pesquisador”.  
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nas regiões Norte e Nordeste do país); Domínio Roraima-Guianense (situado como enclave 

no interior do Domínio Equatorial Amazônico, na área fronteiriça entre Roraima, Venezuela e 

Guianas); Domínio das Caatingas (localizado em áreas de depressões interplanálticas do 

Nordeste brasileiro); Domínio Tropical Atlântico (localizado na fachada atlântica tropical do 

Brasil, desde a costa do Rio Grande do Norte até o Trópico de Capricórnio); Domínio dos 

Planaltos Sul-Brasileiros (localizado em áreas planálticas subtropicais atlânticas); Domínio 

das Pradarias Mistas Subtropicais (localizado na metade sul do Rio Grande do Sul e em uma 

vasta área do Uruguai); e por fim, o Domínio dos Cerrados24 (situado no Planalto Central do 

Brasil, onde interpenetram climas tropicais de caráter subúmido com duas estações, uma seca, 

outra chuvosa). (BARBOSA, 2008).  

 Nesse sentido, com ênfase no Domínio dos Cerrados, Barbosa (2008, p. 88) diz que o 

Domínio dos Cerrados dos chapadões centrais do Brasil, “pela posição geográfica, pelo 

caráter florístico, faunístico e geomorfológico, constitui o ponto de equilíbrio desses variados 

domínios, uma vez que se conecta com eles, através de corredores hidrográficos”.  

 Além disso, Barbosa (2014) destaca que, dos ambientes recentes do Planeta Terra, o 

Cerrado é o mais antigo. Sendo assim, Barbosa (2014) enfatiza as características intrínsecas 

deste ambiente, perpassadas pela integração de vários elementos, como a formação dos solos, 

da vegetação, clima e os processos históricos de ocupação.  

 

A história recente da Terra começou há 70 milhões de anos, quando a vida foi 

extinta em mais de 99%. A partir de então, o planeta começou a se refazer 

novamente. Os primeiros sinais de vida, principalmente de vegetação, que 

ressurgem na Terra, se deram no que hoje constitui o Cerrado. Portanto, vivemos 

aqui no local onde houve as formas de ambiente mais antigas da história recente do 

planeta, principalmente se levarmos em consideração as formações vegetais. No 

mínimo, o Cerrado começou há 65 milhões de anos e se concretizou há 40 milhões 

de anos. O Cerrado é um tipo de ambiente em que vários elementos vivem 

                                                                                                                                                                                              
  Sendo assim, diferente de Barbosa (2008), cuja classificação apresenta o Brasil com sete domínios 

morfoclimáticos e fitogeográficos, Ab’Saber (2003) destaca que o Brasil abriga seis. São eles: Domínio das 

terras baixas florestadas da Amazônia; Domínio dos chapadões centrais recobertos por cerrados, cerradões e 

campestres; Domínio das depressões interplanálticas semiáridas do Nordeste; Domínio dos “mares de morros” 

florestados; Domínio dos planaltos de araucárias; Pradarias mistas do sudeste do Rio Grande do Sul. 
24  Ab’Saber (2003, p. 117) contribui com a caracterização do Domínio dos Cerrados ao explicar que “O domínio 

dos chapadões recobertos por cerrados e penetrados por florestas-galeria – de diversas composições – 

constitui-se em um espaço físico ecológico e biótico de primeira ordem de grandeza. O polígono dos cerrados 

centrais brasileiros, muito embora tenha uma posição zonal em relação ao grande conjunto das savanas e 

cerrados da África Austral e da América Tropical, em nível dos espaços fisiográficos e ecológicos do país, é 

apenas mais um dos grandes polígonos irregulares que formam o mosaico paisagístico e ecológico do país. No 

Brasil, sem qualquer dúvida, o caráter longitudinal e o grau de interiorização das matas atlânticas quebraram a 

possibilidade de uma distribuição leste-oeste marcada para o domínio dos cerrados, representante sul-

americano da grande zona das savanas. Por outro lado, a composição florística dos tipos de vegetação da área 

nuclear dos cerrados – constituído por padrões regionais de cerrados e cerradões – é muito diversa das 

verdadeiras savanas, existentes em territórios africanos. Apenas os chamados campestres, de ocorrência 

limitada, são savanoides”.  
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intimamente interligados uns aos outros. A vegetação depende do solo, que é 

oligotrófico [com nível muito baixo de nutrientes]; o solo depende de um tipo de 

clima especial, que é o tropical subúmido com duas estações, uma seca e outra 

chuvosa. Vários outros fatores, incluindo o fogo, influenciaram na formação do 

bioma – o fogo é um elemento extremamente importante, porque é ele que quebra a 

dormência da maioria das plantas com sementes que existem no Cerrado. 

(BARBOSA, 2014, p. 02).  

 

 À vista disso, ao demonstrar que o Cerrado é uma das matrizes ambientais mais 

antigas da história recente do Planeta Terra, Barbosa (2014) defende ainda o fato de que “este 

ambiente já chegou ao seu clímax evolutivo, e uma vez degradado não se recupera jamais na 

plenitude de sua biodiversidade.” (BARBOSA, 2014, p. 1).  

As observações deste pesquisador expõem, nesse sentido, elementos que fazem do 

Cerrado um sistema biogeográfico complexo, que não se reduz a um paradigma puramente 

botânico, incapaz de demonstrar sua totalidade e relevância ecológica, reduzido à 

compreensão de parcelas fragmentadas de sua composição. Sendo assim, defende que “a 

utilização do paradigma biogeográfico tem demonstrado ser um referencial de fundamental 

importância para entender o Domínio do Cerrado em sua globalidade” (BARBOSA, 2008, p. 

90). Além disso, “o conceito biogeográfico tem ressaltado a importância que o Cerrado exerce 

para o equilíbrio dos demais biomas do continente, além de demonstrar que a principal 

característica da sua biocenose é a interdependência.” (BARBOSA, 2008, p. 90).  

 Por consequência, Barbosa (2014) explica que o Cerrado dos Chapadões Centrais do 

Brasil caracteriza-se como um sistema biogeográfico que envolve outros subsistemas. “Esses 

subsistemas se diferenciam por solos, fisionomia vegetal, quantidade de água nos lençóis, 

comunidades animais etc., e qualquer modificação nos elementos dos subsistemas provoca 

modificações no Sistema como um todo.” (BARBOSA, 2014, p. 01). Dessa maneira, o 

pesquisador acentua que o entendimento integrado dos múltiplos subsistemas do Cerrado é 

essencial para compreender o Sistema Biogeográfico em sua totalidade e o caráter da 

sociobiodiversidade que ele alardeia.  

 Logo, são seis os subsistemas caracterizados por Barbosa (2008): Campos (este 

subsistema abrange as partes mais elevadas do Cerrado, de formas planas, nominadas 

regionalmente de chapadões ou campinas); Cerrado stricto sensu (subsistema constituído 

pelas paisagens dominantes no Cerrado, possui um estrato gramíneo, mas, distinto do campo 

pela ocorrência mais intensa de árvores de pequeno porte e aspecto tortuoso); Cerradão 

(subsistema fisionomicamente mais robusto do que o do Cerrado stricto sensu, possui árvores 

que atingem de 10 a 15 metros de altura e solos com maior fertilidade natural); Matas (este 

subsistema ocorre em manchas de solo de boa fertilidade natural, sendo comum apresentarem-
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se como “ilhas” no interior de paisagens dominantes de Cerrado stricto sensu, ou comumente 

formado por áreas extensas, compactas e homogêneas); Matas Ciliares (este subsistema 

comparece nas cabeceiras dos pequenos córregos e rios e acompanha suas margens em 

estreitas faixas); Veredas e Ambientes Alagadiços (nos ambientes alagadiços, localizados em 

cabeceiras de alguns córregos e rios, decorrentes do afloramento do lençol freático ou de 

características relacionadas a impermeabilidades do solo, sendo frequente a presença de 

veredas. Em alguns locais, os afloramentos de água formam grandes lagoas cingidas por 

buritis (Mauritia vinifera). (BARBOSA, 2008).  

 As pesquisas de Barbosa (2008, 2011, 2014) contribuem para o entendimento do 

Cerrado, uma vez que revelam a interdependência entre os vários elementos que constituem 

suas paisagens e territórios. Nesse sentido, a compreensão do Cerrado exige leitura geográfica 

integrada, que não dissocia os elementos naturais ou territoriais, como água, solo, subsolo, 

fauna e flora25, dos elementos culturais, sociais e econômicos que marcam seu processo de 

ocupação, usos e estratégias de controle. Isso contribui, por exemplo, para não cair nas 

narrativas que apresentam o Cerrado de maneira negativa ou que silenciam sua importância 

como domínio de natureza, território ou veículo das ações geopolíticas que cartografam suas 

potencialidades passíveis de exploração econômica.   

 Logo, para Silva (2009, p. 15), 

 

Há um silêncio sobre o Cerrado brasileiro. Apesar de ser a mais rica savana do 

planeta, a região é apresentada quase sempre como o espaço a ser incorporado pela 

grande produção agropecuária de exportação do país. No imaginário da sociedade 

brasileira predomina a imagem de uma vegetação rala, de árvores tortas, sem beleza, 

sem utilidade e sem valor intrínseco – seja social, econômico ou ecológico. Por isso, 

alguns estudiosos, jornalistas e militantes da defesa do Cerrado o chamam, 

provocativamente, de o “primo pobre” dos biomas brasileiros. 

 

A imagem do Cerrado como pobre, feio, seco e raquítico contradiz a importância em 

termos de grandeza territorial, posição geográfica, usos por atores hegemônicos do capital, 

rica sociobiodiversidade e fonte de recursos hídricos e minerais. Em termos de dimensão 

territorial, o Cerrado é o segundo maior Domínio de Natureza/Território do Brasil. Se 

incluídas as áreas de transição, ele ocupa 2.036.448 Km². Isso abrange o equivalente a 23% 

do território brasileiro.  

                                                             
25 Barros (2011, p. 17) chama a atenção para a importância da flora do Cerrado ao enfatizar que: “São 

catalogadas para o Brasil aproximadamente 50 mil espécies vegetais, isso representa 1/7 das espécies de 

plantas existentes no mundo. E, entre elas, sete mil estão distribuídas nas fisionomias do bioma Cerrado. Para o 

mundo, isso representa o reconhecimento de que, de fato, o Brasil é um país importante e estratégico. Há 

características ambientais que o assinalam assim. Sua flora é reconhecida por vários pesquisadores nacionais e 

internacionais como um grande celeiro na oferta de bioprodutos com aplicações em quase todos os setores da 

economia de modo direto e indireto”. 
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Destarte, o Cerrado alarga-se por uma abrangente área contínua nos estados de 

Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Inclui parte dos estados da Bahia, Maranhão, Ceará, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí e São Paulo. Áreas de 

Cerrado estão presentes também, de maneira nuclear, nos estados do Amapá, Amazonas, 

Roraima e Pará, além de pequenas manchas que podem ser constatadas no Paraná 

(BARBOSA, 2008; SILVA, 2009; WWF, 2012; GONÇALVES, 2016)26. Tais informações 

expressam a posição deste vasto Domínio de natureza/Território e sua distribuição espacial na 

caracterização de paisagens, formas de ocupação e usos da terra e da água, organização do 

trabalho e da existência em diversos lugares do Brasil.  

Esses dados, ilustrando a dimensão territorial do Cerrado, permitem também 

observar que a presença deste Domínio de Natureza/Território ocupa quase a totalidade da 

área de alguns dos estados brasileiros, conforme se verifica na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Área total dos estados. Área inserida no bioma e percentual no 

bioma 

 

UF 
Área Total 

estado (km2) 
Área km2 

Percentual no 

bioma 

Rondônia 237.551,00 451,32 0,19 

Tocantins 277.622,00 252.7999,00 91,06 

Maranhão 331.996,00 212.094,00 63,88 

Piauí 251.537,00 93.424,80 32,69 

Bahia 564.700,00 151.355,00 26,8 

Minas Gerais 586.535,00 333.715,00 56,9 

São Paulo 248.216,00 81.140,50 32,69 

Paraná 199.313,00 3.741,91 1,88 

Mato Grosso Do Sul 357.105,00 216.006,00 60,49 

Mato Grosso 903.379,00 358.848,00 37,14 

Distrito Federal 5.793,85 5,793,85 100 

Goiás 340.079,00 329.587,00 96,92 

Fonte: (MMA, 2012, p. 11). 

 

À vista disso, a leitura da Tabela 1 revela que 100% da área do Distrito Federal é 

composta por Cerrado. Em outros estados, como Goiás e Tocantins, o percentual de áreas de 

Cerrado ultrapassam 90%, alargando-se por quase a totalidade dessas unidades federativas. 

                                                             
26  Barbosa (2008, p. 97) complementa essas informações ao dizer que “no aspecto fisionômico e em muitos 

pontos de composição faunística, florística e da ocupação humana, as áreas com savanas da América do Sul, 

que aparecem nas Guianas, na Venezuela e na Colômbia, muito se assemelham ao sistema do Cerrado e, não 

fosse o caráter da descontinuidade, poderiam perfeitamente incluir-se como um de seus subsistemas”.  
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Destacam-se também o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Maranhão, com áreas de Cerrado 

ocupando mais de 50% de seus territórios. Sendo assim, percebe-se a presença do Cerrado em 

distintas regiões brasileiras, como o Sudeste, Centro Oeste, Norte e Nordeste, o que o coloca 

em posição estratégica no centro do país. A centralidade do Cerrado no Brasil e a localização 

da bacia hidrográfica do Rio Claro no Cerrado estão demarcadas no Mapa 2.  

A posição do Cerrado no Planalto Central brasileiro, somada aos elos de transição com 

outros domínios27, apresenta-se como elemento estratégico e condição geopolítica para quem 

o interpreta e o analisa no interior das leituras geográficas. De acordo com Chaveiro (2015, p. 

03),  

A posição centralizada do Cerrado – que significava no passado mundo distante e 

bruto – na perspectiva da referência hegemônica atual tem em caráter dadivoso 

quando se trata de apreciar os bens naturais. A porção central que ocupa no 

continente sul-americano responsabiliza-se por colocar o Cerrado em contato e em 

interação ativa com outros biomas, como a Caatinga, a Floresta Amazônica, o 

Pantanal, as florestas e os campos meridionais. Da mesma maneira que a 

aproximação com outros biomas repercutem em seu gradiente diverso de fauna e 

flora, recai na riqueza de sua condição de divisor de águas das maiores bacias 

hidrográficas brasileiras [...]. O mundo rico de espécies ligado ao mundo caudaloso 

de águas faz da centralidade a importante travessia da vida como um corredor 

ecológico que se distribui em regiões planálticas e de relevos rebaixados numa 

variação altimétrica de 300 a 2000 metros.   

 

Por essa via, não se dissociam as características físicas dos elementos sociais, culturais 

e econômicos que grafam o processo histórico de ocupação do Cerrado. Por consequência, a 

relação entre o Cerrado e as águas que irrigam esse ambiente e se repartem para as distintas 

regiões brasileiras colabora para expor o conteúdo estratégico de sua localização geográfica. 

A importância da posição nas paisagens planálticas no centro do Brasil coloca o Cerrado na 

cabeceira das principais fontes hídricas que regam também os interesses geopolíticos e 

interventores dos atores e monopólios que buscam a apropriação e o controle de seus 

territórios.  

Dessa maneira, deve-se considerar a importância das águas do Cerrado para o 

desenvolvimento de sua sociobiodiversidade e das atividades econômicas e culturais que 

ocorrem em seus territórios. Outra característica que se deve levar em conta é a fartura dos 

recursos hídricos. Para Lima (2011), “pelo fato de o Cerrado estar localizado no meio da 

região do Planalto Central, que é a parte alta, o bioma acaba funcionando como um “guarda-

                                                             
27  Sobre esse aspecto, Lima (2011, p. 10) diz que o fato de o Cerrado ter divisa com quase todos os biomas (só 

não tem com o Pampa, que é mais ao sul), como a Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Amazônia, “faz com 

que ele tenha uma biodiversidade muito grande e tenha uma variabilidade na chuva também, uma vez que 

perto da Amazônia chove muito mais que perto da Caatinga. A questão é que as chuvas no bioma são 

concentradas em seis, sete meses do ano. E no período seco têm-se umidades na faixa de 15%, o que fica sendo 

noticiado nos jornais o tempo todo, além das queimadas etc.”  
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chuva” para o território. Por isso, é conhecido como “pai das águas do Brasil” ou o “berço das 

águas”28.  

 

Mapa 02 – Bacia hidrográfica do Rio Claro: área de cobertura original do Cerrado     

 

Org.: Damasceno, C. E; Oliveira, F. A. de (2018) 

 

Silva (2009) considera a relação entre a posição geográfica do Domínio Cerrado no 

centro do Brasil e demais elementos que o caracterizam, como as chapadas, solos profundos, 

antigos e permeáveis, com importância enquanto “caixa d’água” do território brasileiro29.  

                                                             
28  Lima (2011, p. 09) detalha ainda que “por estar na região alta e central, o Cerrado tem um papel fundamental 

também na distribuição dessa água pelo território brasileiro e sul-americano, principalmente se pensarmos na 

Bacia do Rio da Prata. Todos os usos que são feitos nas bacias que recebem água do Cerrado acabam sendo 

dependentes. E as pessoas que moram nessas regiões acabam ficando dependentes também. Se pensarmos em 

bacias como a do São Francisco, como o próprio Pantanal, a bacia do rio Paraná e Tocantins, veremos que 

todas as pessoas que estão nelas acabam recebendo água do Cerrado. E todas as atividades econômicas que são 

desenvolvidas nessas bacias acabam tendo vinculação com as águas que são produzidas dentro do território do 

bioma. Isso vale para quase todo o Brasil”. 
29  Silva (2009, p. 41-42) destaca que “a função de caixa d’água do Cerrado, exercida primordialmente pelas suas 

chapadas, é reforçada pela própria fisiologia e ecologia da vegetação do Cerrado, que se manifesta nas 

seguintes características: 1) Baixa produção de biomassa, que condiciona baixo consumo de água. Enquanto a 

Floresta Amazônica produz entre 350 e 550 toneladas de biomassa por hectare, o Cerrado produz entre 10 e 40 

toneladas. Como 2/3 da biomassa é constituída de água, conclui-se que a vegetação do Cerrado retém menos 

água na sua biomassa do que as formações florestais. [...]; 2) As características fisionômicas de possuir casca 

grossa e folhas coriáceas fazem com que a vegetação do Cerrado transpire pouco, transpiração essa que ainda é 

mais restrita na época da seca [...]; 3) A capacidade de reserva hídrica e de nutrientes do sistema radicular da 
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A localização central do domínio do Cerrado e as características dessas extensas 

chapadas planas, de solos profundos, geologicamente velhos e permeáveis, fazem 

dessa região a verdadeira caixa d’água do território brasileiro, [...] a região central 

do domínio do Cerrado capta e distribui as águas que vão alimentar a maior parte da 

bacia do São Francisco e do Araguaia/Tocantins, toda parte alta da bacia do Paraná e 

partes importantes das bacias Atlântico Norte-Nordeste, Amazonas (parte dos 

afluentes da margem direita) e Atlântico Leste (Pimentel et al., 1977). Além disso, 

uma parte importante das chapadas da transição Cerrado-Mata Atlântica e Cerrado-

Caatinga é responsável pelas cabeceiras de bacias importantes, como as dos rios 

Pardo e Jequitinhonha, em Minas Gerais (SILVA, 2009, p. 40-41). 

 

Barbosa (2008) também demonstra que a posição geográfica dos chapadões cobertos 

pelo Domínio fitogeográfico e morfoclimático dos Cerrados contribui diretamente na 

constituição da cumeeira do Brasil e também do território sul-americano, pois distribuem 

significativa quantidade de água, que irriga algumas de suas principais bacias hidrográficas, 

como a Amazônica, São Francisco, Araguaia-Tocantins e a bacia do Paraná.  

Nesse sentido, Barbosa (2014, p. 02) explica que:  

 
Dos planaltos do centro da América do Sul brotam águas responsáveis pela grande 

alimentação do rio Amazonas, pela sua margem direita. Das entranhas dos arenitos 

de idades Mesozoicas brota a grande maioria das águas da imponente bacia do 

Paraná, que verte para o sul do continente. Do alto da Serra da Canastra, juntando 

águas oriundas do arenito da Formação Urucuia e águas retidas nas galerias do 

calcário Bambuí de idade Proterozoica, correm em direção ao nordeste do Brasil as 

águas do São Francisco. 

 

Outro dado que importa destacar é o fato de que, além das águas nascentes entre os 

planaltos centrais contribuírem com as maiores bacias hidrográficas do Brasil, elas banham 

outras bacias hidrográficas independentes e de considerável importância regional. Desse 

modo, Barbosa (2014) destaca duas delas como exemplo: a bacia do Parnaíba e a sub-bacia do 

rio Gurgueia. Na primeira, suas nascentes estão localizadas na Chapada das Mangabeiras e 

são alimentadas com águas do arenito Urucuia, situado no Cerrado do Jalapão, no estado do 

Tocantins. A bacia do rio Parnaíba associa-se ao elevado processo de transporte de 

sedimentos distribuídos em áreas do litoral norte brasileiro, formando dunas, lagoas, os 

lençóis maranhenses e piauienses, estendendo-se até as dunas de Jericoacoara, no Ceará. No 

encontro com o Oceano Atlântico, forma-se o delta do Parnaíba, um dos maiores do planeta. 

(BARBOSA, 2014).  

                                                                                                                                                                                              
vegetação do Cerrado é muito superior à das formações florestais. Silva (2009, p. 43) também complementa 

que “Além desses fatores fisionômicos, a função de caixa d’água (área de recarga) exercida pelas chapadas do 

domínio do Cerrado é também condicionada por sua topografia plana ou suave-ondulada e pelas características 

dos latossolos profundos e porosos que aí predominam, fazendo com que funcionem como uma esponja 

absorvedora de água que alimenta o lençol freático”. 
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A sub-bacia do rio Gurgueia tem origem no Cerrado piauiense e é responsável por 

regar vastas áreas e formam “poços jorrantes de águas que brotam com tanta pressão que, ao 

surgirem até a superfície, atingem vários metros de altura” (BARBOSA, 2014, p. 01). Nas 

áreas banhadas por essas bacias hidrográficas menores, as águas que saem do Cerrado são 

fundamentais para o desenvolvimento de atividades ligadas à agricultura, pecuária, geração de 

eletricidade e usos tradicionais por populações indígenas, camponesas, quilombolas e 

ribeirinhas.  

A relação entre o Cerrado e a localização de importantes bacias hidrográficas 

brasileiras destaca-se no estado de Goiás e no Distrito Federal, por suas feições geológicas, 

geomorfológicas e topográficas. A ênfase nesse recorte geográfico permite-nos observar que o 

território que contempla Goiás e Distrito Federal é divisor de águas das bacias hidrográficas 

do Araguaia-Tocantins, Paraná e São Francisco. (NASCIMENTO, 2017).  

Além disso, Nascimento (2017) diz que, com relação aos corpos hídricos, pode-se 

enfatizar um conjunto de rios importantes nesta região, como o Araguaia (que define o limite 

de Goiás com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e Paranaíba30 (no limite entre Goiás e 

Minas Gerais). O pesquisador também pontua a relevância de outros rios, como o do Peixe, 

Vermelho, Claro31 e Caiapó, afluentes do rio Araguaia; o rio Paranã, no nordeste do estado de 

Goiás, atravessando o Vão do Paranã; o Rio das Almas e Maranhão, que formam o lago da 

Usina da Serra da Mesa, no norte de Goiás; o rio Meia Ponte, afluente do Paranaíba; e os rios 

Corumbá e São Marcos, localizados na região Sudeste de Goiás e que formam o lago da Usina 

de Corumbá. Com efeito, constatamos a frondosa hidrografia que caracteriza o território 

goiano e do Distrito Federal, apresentada na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 No Rio Paranaíba, no limite entre Goiás e Minas Gerais, encontra-se a foz do Rio Claro. 
31 A hidrografia de Goiás e do Distrito Federal apresenta dois rios com nome Claro. O Rio Claro, centro deste 

trabalho, é afluente do Rio Paranaíba.  
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Figura 5 - Hidrografia e bacias hidrográficas do estado de Goiás e Distrito Federal 

 

 
Fonte: Nascimento (2017, p. 37). 
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Os corpos hídricos do estado de Goiás chamam atenção por suas características 

predominantemente perenes (com significativa influência da sazonalidade das precipitações 

na alteração das vazões) e distribuição no território, influenciando nas diferentes formas de 

usos da água por atividades como a agricultura irrigada, uso industrial, hidroeletricidade e 

abastecimento público. Além disso, o território goiano, inserido no topo do Planalto Central, 

ao dispersar as águas que saem das suas cabeceiras elevadas para bacias como a do Araguaia-

Tocantins, Paraná e São Francisco, contribui para regar vastas regiões do território brasileiro 

com suas práticas econômicas e culturais peculiares. Essas constatações coadjuvam para 

explicitar a contribuição hídrica do Cerrado, cujas águas colaboram com 6 das 8 grandes 

bacias hidrográficas do país32.   

Além do mais, como demonstrado por Lima (2011), a importância do Cerrado em 

termos hidrológicos para o território brasileiro ainda é realçada por sua contribuição com 8 

das 12 regiões hidrográficas do país, conforme a nova divisão hidrográfica nacional, instituída 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)33. São elas:  

- Região Hidrográfica Amazônica: tal região é constituída pela área da bacia 

hidrográfica do Amazonas situada no território brasileiro e pelas bacias hidrográficas dos rios 

existentes na Ilha de Marajó. Incluem-se também as bacias hidrográficas dos rios situados no 

Amapá que deságuam no Atlântico Norte. Sua extensão territorial é de 3.869.953 Km², o 

equivalente a 45% da área do Brasil, inseridos em setes estados: Acre, Amazonas, Rondônia, 

Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso;  

- Região Hidrográfica do Amazonas: abrange cerca de 7,7% do Cerrado, com 156.249 

Km², em que podem ser destacados os seguintes rios: Juruena, Primavera, Sacre, Rio do 

Sangue, rio Arinos, rio Verde, rio Culuene e rio Paranatinga;  

- Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental: possui uma área de 274.301 

Km², alargando-se no estado do Maranhão e mais uma pequena parte no estado do Pará. Ela 

                                                             
32  “O Cerrado contribui para a produção hídrica de seis das oito grandes bacias brasileiras definidas pelo extinto 

Departamento Nacional das Águas e Energia Elétrica (Dnaee). Os dados gerados demonstram a importância 

hidrológica desse bioma, principalmente para as bacias Araguaia/Tocantins, Paraná/Paraguai e do São 

Francisco. No caso da Bacia do Rio São Francisco, é sabido que o Estado de Minas Gerais é responsável por 

cerca de 70% da vazão gerada em toda a sua extensão; entretanto, é pouco conhecida a informação de que o 

Cerrado, ocupando apenas 47% de sua área, responde por cerca de 94% da vazão de sua foz” (LIMA; SILVA, 

2008, p. 93). 
33  “O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), por meio da Resolução n° 32, de 15 de outubro de 

2003, instituiu uma nova Divisão Hidrográfica Nacional para orientar, fundamentar e implementar o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, previsto na Lei das Águas do Brasil, a Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997. A 

nova divisão hidrográfica brasileira é mais detalhada do que a definida pelo Departamento Nacional de Águas 

e Energia Elétrica - Dnaee, contando, agora, com 12 regiões hidrográficas” (LIMA; SILVA, 2008, p. 93).  
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circunscreve as sub-bacias de 4 rios: Gurupi, Mearim, Itapecuru e Munim. Aproximadamente 

124 Km² da área dessa região hidrográfica localiza-se no Cerrado;  

- Região Hidrográfica Parnaíba: essa região está integrada ao Nordeste brasileiro. Sua 

superfície recobre uma área com cerca de 331.802 Km², repartidos entre os estados do Piauí, 

Maranhão e Ceará. Essa região hidrográfica possui uma área de 155.090 Km² localizados no 

Cerrado, aproximadamente 7,6% de seu território;  

- Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia: o Rio Tocantins possui uma extensão de 

aproximadamente 2.400 Km, formado a partir da confluência de dois rios - Rio das Almas e 

rio Maranhão - cujas cabeceiras localizam-se no Planalto de Goiás, ao norte da cidade de 

Brasília. Conta com uma área de drenagem de 306.310 Km², antes da confluência com o 

Araguaia, e 764.996 Km² na foz, ao somar-se com a área de drenagem do rio Araguaia. O rio 

Araguaia, por sua vez, irriga uma área de aproximadamente 385.060 Km². Suas nascentes 

localizam-se nos rebordos da Serra do Caiapó, entre Goiás e Mato Grosso, com altitude de 

850 metros. Caracteriza-se tipicamente como um rio de planície. Seu principal tributário é o 

Rio das Mortes. Por consequência, a sua região hidrográfica abrange uma área de 596.387 

Km², cerca de 29,2% do território do Cerrado;  

- Região Hidrográfica do Rio São Francisco: essa região hidrográfica ocupa 7,5% do 

território brasileiro, com 2.863 km de extensão. Suas nascentes localizam-se na Serra da 

Canastra, em Minas Gerais. Destaca-se ainda que a Região Hidrográfica do São Francisco 

abrange uma área de 363.725 Km² localizados no Cerrado;  

- Região Hidrográfica do Paraná: essa região hidrográfica abrange cerca de 879.860 

Km², distribuídos nos estados de São Paulo [25% da área total da região], Paraná [21%], Mato 

Grosso do Sul [20%], Minas Gerais [18%], Goiás [14%], Santa Catarina [1,5%] e Distrito 

Federal [0,5%];  

- Região Hidrográfica do Paraguai: o Rio Paraguai possui suas nascentes no interior 

do Brasil e, por consequência, sua região hidrográfica alarga-se por uma vasta área de 

1.095.000 Km², com 33% no território brasileiro e o restante distribuído em três países, 

Argentina, Bolívia e Paraguai. Na porção brasileira, a região hidrográfica do Paraguai possui 

uma área de 363.446 Km² [4,3% do território nacional] e no Cerrado ocupa 179.606 Km² 

[8,8% de seu território] distribuídos entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;  

- Região Hidrográfica do Atlântico Leste: essa região abrange uma área de 

aproximadamente 388.160 Km², o que equivale a 4,5% do território nacional. No Cerrado, ela 

abrange os estados da Bahia e Minas Gerais (MMA, 2012).  
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A representação do Cerrado como o “berço das águas” ou “cumeeira do Brasil e da 

América do Sul” compreende também os aquíferos. Nesse sentido, Barbosa et al. (2014, p.18) 

explicam que,  

[...] na área de abrangência do Cerrado se situam três grandes aquíferos responsáveis 

pela formação e alimentação dos grandes rios do continente: o aquífero Guarani, 

associado ao arenito Botucatu e a outras formações areníticas mais antigas, de onde 

provêm as águas que alimentam a bacia do Paraná; aquífero Bambuí, associado às 

formações geológicas calcárias do Grupo Bambuí; e o Urucuia, associado à 

formação arenítica Urucuia, que, em muitos locais, está sobreposta ao calcário 

Bambuí e, em certos locais, há até o encontro dos dois aquíferos, apesar de existir 

entre ambos um grande diferença de idade. Os aquíferos Bambuí e Urucuia são 

responsáveis pela formação e alimentação dos rios que integram as bacias e sub-

bacias do São Francisco, Tocantins, Araguaia e outras, situadas na abrangência do 

Cerrado. 
 

 Barbosa (2014) deixa claro como os aquíferos situados nas áreas de Cerrado são 

fundamentais para o provimento das águas que alimentam importantes rios brasileiros e sul-

americanos. O pesquisador destaca ainda que esses aquíferos (Guarani, Bambuí e Urucuia) 

atravessam milhões de anos de formação e, a partir das últimas décadas, não estão sendo 

recarregados de maneira adequada e de modo a suprir os mananciais da superfície.  

Barbosa (2011, p. 02) explica que isso se dá pelo fato de a recarga dos aquíferos 

ocorrer “pelas suas bordas nas áreas planas, onde a água pluvial infiltra e é absorvida cerca de 

70% pelo sistema radicular da vegetação nativa, alimentando num primeiro momento o lençol 

freático e lentamente vai abastecendo e se armazenando nos lençóis mais subterrâneos”. 

  Além dos componentes destacados, como as bacias hidrográficas e os aquíferos que 

recebem as contribuições das águas do Planalto Central brasileiro, é relevante o papel do 

regime de chuvas no Cerrado, que é caracterizado por dois períodos bem definidos: um seco, 

que transcorre o período de maio a setembro, e outro chuvoso, que vai de outubro a abril34.  A 

precipitação anual varia entre 850 mm e 2.100 mm, com maiores índices nos meses de 

novembro a março. Nesse sentido, Cunha (2008) enfatiza que o Cerrado é privilegiado, pois, 

apesar da diversificada distribuição espacial de sua precipitação, os valores predominantes 

posicionam-se entre 1.000 mm e 2.000 mm. O pesquisador destaca que o elemento mais 

                                                             
34 Como demonstrado por Ribeiro (2011), o período que caracteriza o regime de chuvas no Cerrado contribui 

com um mito bem frequente envolvendo as representações do Cerrado, ou seja, o de que este bioma é seco. 

“Existe um mito de que o Cerrado é seco. E não é verdade. O que acontece concretamente é que nós temos seis 

meses de época seca chuvosa. Durante esse período, praticamente não cai qualquer chuva e a umidade relativa 

é extremamente baixa. Então, esse mito de que o Cerrado é seco acontece porque normalmente as pessoas que 

vêm para a região em junho acabam sofrendo com a secura do ar, apresentando até sangramentos nasais, por 

exemplo. No entanto, na época chuvosa, temos praticamente 1.500 mm (1,5 metros), o que é muito, só que é 

tudo em um período de seis meses (a época chuvosa). Depois, de maio a setembro, a chuva é praticamente zero 

no bioma” (RIBEIRO, 2011, p. 07). 
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enfático dessa distribuição é exposto pela tendência geral de decréscimo de noroeste para 

sudeste.  

Desse modo, Cunha (2008, p. 469) detalha a constatação:  

 

Ao norte, essa tendência obedece a um gradiente muito inclinado, decrescendo de 

2.000 mm para 800 mm do Noroeste do Maranhão ao Sudoeste do Piauí, onde se 

entra nos domínios da Caatinga. Na zona central do Cerrado, entretanto, essa 

tendência segue um gradiente bem mais frouxo, decrescendo de 2.400 mm para 

1.400 mm ao longo de um território três vezes mais vasto, que se estende do 

Noroeste do Mato Grosso do Sul ao Sul de Minas Gerais. Escapam a essa tendência 

o Pantanal Mato-grossense, onde a permanência quase constante de massas de ar 

continental, oriundas diretamente da baixa do Chaco, não permite totais médios 

pluviométricos maiores do que 1.200 mm.  

 

O comportamento do regime pluviométrico no decorrer de cada ano (com duas 

estações definidas) e a distribuição espacial das precipitações no Cerrado, conectam-se com 

os demais elementos que ilustram a centralidade do Cerrado como “berço das águas”. No 

entanto, as transformações espaciais que marcam o processo de apropriação do Cerrado nas 

últimas décadas representam a “sangria” dos lugares, rios, veredas, nascentes e aquíferos. Nas 

fronteiras da usurpação da vegetação, dos solos e das águas, verifica-se a hegemonia de usos 

economicistas destes recursos por atividades como o agronegócio.  

Diante disso, pesquisadores como Barbosa (2014) são enfáticos em afirmar que “o 

Cerrado é um ambiente em extinção”35. Nessa afirmação assegurada por Barbosa (2014), 

pontuam-se os efeitos erosivos da apropriação das águas do Cerrado, resultando no 

desaparecimento ou na “morte” de pequenos rios, situação que se agrava a cada ano.   

 
Em média, dez pequenos rios do Cerrado desaparecem a cada ano. Esses riozinhos 

são alimentadores de rios maiores, que, por causa disso, também têm sua vazão 

diminuída e não alimentam reservatórios e outros rios, de que são afluentes. Assim, 

o rio que forma a bacia também vê seu volume diminuindo, já que não é abastecido 

de forma suficiente. Com o passar do tempo, as águas vão desaparecendo da área do 

Cerrado. A água, então, é outro elemento importante do bioma que vai se 

extinguindo. Hoje, usa-se ainda a agricultura irrigada porque há uma pequena 

reserva nos aquíferos. Mas, daqui a cinco anos, não haverá mais essa pequena 

reserva. Estamos colhendo os frutos da ocupação desenfreada que o agronegócio 

impôs ao Cerrado a partir dos anos 1970: entraram nas áreas de recarga dos 

aquíferos e, quando vêm as chuvas, as águas não conseguem infiltrar como antes e, 

como consequência, o nível desses aquíferos vai caindo a cada ano. Vai chegar um 

tempo, não muito distante, em que não haverá mais água para alimentar os rios. 

Então, esses rios vão desaparecer (BARBOSA, 2014, p. 03).  

 

                                                             
35  “O Cerrado é um ambiente em extinção: não existem mais comunidades vegetais de formas intactas; não 

existem mais comunidades de animais – grande parte da fauna já foi extinta ou está em processo de extinção; 

os insetos e animais polinizadores já foram, na maioria, extintos também; por consequência, as plantas não dão 

mais frutos por não serem polinizadas, o que as leva à extinção também. Por fim, a água, fator primordial para 

o equilíbrio de todo esse ecossistema, está em menor quantidade a cada ano” (BARBOSA, 2014, p. 03).  
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As palavras de Barbosa (2014) colocam em contradição duas constatações notórias. 

Uma delas permeia a imagem do Cerrado como “berço das águas”, com seus rios, aquíferos, 

bacias hidrográficas e regimes de chuvas. A rica hidrografia permitiu que no Cerrado 

vigorassem a diversidade de flora e fauna e formas específicas de pertencer e se relacionar 

com a natureza, desenvolvidas por povos indígenas e camponeses36. Garantiu também a 

expansão vertiginosa das fronteiras das monoculturas de exportação controladas pelo capital 

privado e produtor de desigualdades que cindem o desenvolvimento. Por essa via, o 

manancial hidrográfico comparece como fonte de fertilidade e possibilidade de lucro, relação 

que verte concomitantemente para a exaustão das águas.   

Destarte, emerge uma segunda constatação presente nas pesquisas de Barbosa (2014), 

e ela aponta para a “morte dos rios” do Cerrado. A supressão da cobertura vegetal, a 

contaminação dos rios por agrotóxicos, a erosão de nascentes, a compactação dos solos e os 

efeitos na recarga dos aquíferos expõem um horizonte corrosivo para a hidrografia e todo o 

gradiente de vida e usos socioeconômicos e culturais das águas neste ambiente. Isso coloca 

em relevo a contradição evidente entre o modelo de apropriação e os usos da terra e da água 

no território do Cerrado, hegemonizado pelo agronegócio e demais atividades controladas por 

atores do capital como o hidroelétrico, turismo e a mineração.  

Nessa perspectiva, defende-se a análise geográfica da terra e da água do Cerrado 

enquanto elementos estratégicos que atravessam sua apropriação, controle e espoliação. Elas – 

terra e água – contribuem, assim, como demonstrado por Mendonça (2015), para a 

compreensão do Cerrado como território, um território em disputa.   

 

                                                             
36  Destacamos vida e morte dos Kayapó/Caiapó, “Povo do buraco/lugar d’água” no Cerrado do Rio Claro. E 

mais, o povo Karajá de Aruanã/GO, também conhecido como “Povo das águas”, que reconhece no rio 

Araguaia a base material e imaterial da existência. Lima (2010) realizou pesquisa sobre os Karajá e destaca a 

relação entre esse povo e o rio Araguaia. Para maiores detalhes, ver a dissertação: LIMA, Sélvia Carneiro de. A 

permanência do estranho: os Karajá, os Tori e as disputas territoriais do cerrado goiano. 2010. Dissertação 

(Mestrado em Geografia). Instituto de Estudo Socioambientais – UFG, Universidade Federal de Goiás. 

Goiânia, 2010. 
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2.2. Terra e água no Cerrado: a fecundidade inglória, os desacertos da apropriação 

 

 

Para o geógrafo David Harvey, 

 
A natureza tem sido modificada pela ação humana ao longo dos tempos. O meio 

ambiente é uma categoria que tem que incluir os campos que foram limpos, os 

pântanos e as zonas úmidas que foram drenados, os rios que foram alvos de 

reengenharia e os estuários que têm passado por dragagens, as florestas que foram 

cortadas e replantadas, as estradas, canais, sistemas de irrigação, ferrovias, portos, 

pistas de pouso e terminais que foram construídos, as barragens, geradores de 

alimentação e sistemas de rede elétrica que foram desenvolvidos, sistemas de água e 

esgotos, cabos e redes de comunicações, grandes cidades, subúrbios, fábricas, 

escolas, casas, hospitais, shoppings e destinos turísticos em abundância. Além disso, 

esses ambientes são habitados por espécies inteiramente novas (pense em cães, 

gatos, raças bovinas e galinhas sem penas) que ou foram alvo de engenharia através 

de práticas de reprodução seletiva (complementada agora com práticas de 

engenharia genética direta que modificam os cultivos de milho e tomate), ou se 

transformam, ou se encontram novos nichos ambientais [...] Há pouco na superfície 

do planeta Terra que possa ser imaginado como uma natureza pura e intocada, 

ausente de qualquer alteração humana (HARVEY, 2011, p. 75).  

 

A citação de Harvey (2011), extraída do livro O enigma do capital e as crises do 

capitalismo, ao percorrer o fio das reflexões que traduzem os efeitos da relação com a 

natureza e as transformações progressivas ocorridas nas paisagens geográficas, deixa claro 

que o ambiente construído pelo engenho humano constitui um vasto campo de ação do 

capital. A construção e a manutenção de sistemas técnicos garantem que as forças que movem 

as correias da produção, consumo, lucro e acumulação se mantenham ininterruptas.  

O desenvolvimento geográfico do capitalismo é atravessado por processos desiguais e 

contam com a aplicação constante de novas técnicas e tecnologias. As implicações deste 

processo incidem sobre a natureza e a organização do trabalho. A maneira como o capital 

expandiu-se nos territórios do Cerrado, utilizando-se do progresso das forças produtivas 

exemplifica essas constatações. A modernização do território contou com a aplicação da 

ciência para correções de acidez dos solos, extração de minérios em altas profundidades do 

subsolo, captação de águas para irrigação a longas distâncias, modificação e adaptação 

genética de sementes para produzir grãos e cultivar extensos campos de pastagens. 

Com isso, o uso dos avanços científicos agiram sobre os componentes naturais 

dadivosos do Cerrado37. A presença profusa de água e de solo em condições de mecanização e 

                                                             
37  Para Porto-Gonçalves (2011, p. 290) “o amplo desenvolvimento do capitalismo se expandindo por todo o 

mundo se deveu ao fato de ter conseguido revoluções sucessivas nas relações socais e de poder por meio da 

tecnologia. A relação entre ciência e tecnologia e recursos naturais é mais íntima do que vem sendo destacada. 

Há um equívoco na abordagem dessa relação que deriva de se partir do pressuposto antropocêntrico que a 

ciência e a tecnologia se desenvolvem para aumentar a dominação da natureza. Na verdade, o desenvolvimento 

da ciência e da técnica é, sempre, desenvolvimento do conhecimento humano acerca da natureza, inclusive da 
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o emprego integrado destes componentes colaboraram aos interesses e estratégias de 

apropriação e controle dos territórios. No entanto, o que se apresenta como fértil e dadivoso, 

engrandecido pela junção dos elementos da natureza, paisagens planálticas, rios e aquíferos 

copiosos, que poderia ser sublinhado como a “glória fecunda”, atrai investimentos nacionais e 

estrangeiros interessados em transformar bens comuns, elementos naturais em mercadorias. 

Em razão disso, os desacertos da apropriação tornam-se evidentes nas paisagens ressequidas, 

comunidades tradicionais expropriadas, bacias hidrográficas cindidas por sistemas de 

irrigação, solos, mananciais e aquíferos contaminados por agrotóxicos, campos desmatados e 

espécies da fauna e flora dizimadas. 

 A leitura geográfica do Cerrado, por consequência, não se reduz aos componentes 

biológicos que permitem denominá-lo como um entre os seis grandes biomas brasileiros. 

Além de constitui-se como um ambiente natural caracterizado pelo conjunto integrado de 

elementos, como clima, água, solo, relevo, flora, fauna etc., “ele também é um produto 

histórico – um território apropriado e disputado por atores sociais que o fazem a partir de suas 

escalas de poder, bem como de suas dinâmicas socioespaciais.” (PELÁ; CASTILHO, 2010, p. 

11). Nesse sentido, compreendemos o Cerrado como um Domínio de Natureza/Território 

apropriado e disputado por diferentes sujeitos38.  

Para Pelá e Castilho (2010, p. 11-12),  

 
Camponeses, povos indígenas, quilombolas, empresários agrícolas, pecuaristas, 

trabalhadores informais de variadas estirpes, pesquisadores e outra soma igualmente 

grande de identidades constroem a sua vida em ambientes do Cerrado, utilizam-no, 

geram pressões e estabelecem conflitos em sua apropriação. [...] a ocupação dos 

Cerrados nas últimas décadas e a sua mercantilização por via da ação do Estado 

nacional, dos atores hegemônicos locais e das grandes corporações internacionais 

têm desenhado uma ação geopolítica. O grande corredor produtivo de grãos, bois, 

energia, de matéria-prima industrial e mesmo de mercadorias fabricadas que se 

tornaram os Cerrados no atual período está alicerçado no jogo e no interesse da 

economia internacional.  

 

A incorporação produtiva do Cerrado na fronteira expansiva do capitalismo 

mundializado nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 1970, possui a força da 

                                                                                                                                                                                              
natureza dos humanos e, assim, esse desenvolvimento sempre intensifica e aprofunda a relação com a 

natureza”.  
38 Para Chaveiro (2010, p. 67), “Uma interpretação territorial do Cerrado e da biodiversidade, ao incluir a 

plataforma de seus sujeitos, de suas ações, intenções e significados; as suas estratégias e as suas relações com a 

cultura que os constitui, nos faz aproximar da ideia de “natureza culturalizada” defendida por Almeida (2005), 

uma vez que os sujeitos, ao praticarem táticas de vida, agem elevando a sua cultura, seus valores, seus saberes, 

seus sabores para o uso da natureza. Mas isso não ocorre fora dos contextos históricos próprios de cada região 

ou lugar”. 
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ação geopolítica. As intervenções do Estado com políticas públicas de desenvolvimento39 

aglutinadas aos interesses de empresariados nacionais e internacionais, transformaram as 

bases materiais e simbólicas do território do Cerrado.  

Por um lado, diferentes lugares foram adensados por estruturas técnicas, como 

rodovias, ferrovias, aeroportos, cidades, barragens e redes de energia. Noutro sentido, das 

representações depreciativas, como espaço vazio, rude e desertado, urdidas pelos discursos 

hegemônicos, o Cerrado tornou-se o “celeiro do país e do mundo”. Diante disso, Chaveiro 

(2008, p. 75) diz que um paradoxo pode ser apreendido: “a palavra Cerrado – e o sentido que 

se dá a ela – se enriquece exatamente na situação em que o mesmo bioma perde mais espécies 

de sua população vegetal, ou que os seus mananciais e córregos geram recordismos em termos 

de rios secos”.   

 Nesse cenário grafado por transformações socioespaciais, territorialização do capital 

nacional e estrangeiro, com implicações na matriz objetiva e imaterial do Cerrado, considerá-

lo como Domínio de Natureza/Território vigora as análises científicas e não exime a leitura 

das contradições e dos conflitos que trespassam sua apropriação. Não fragmentam, ainda, as 

perspectivas teóricas e metodológicas que o analisam como ambiente natural daquelas que 

sublinham os tipos de usos culturais e econômicos. Isso pressupõe “superar uma visão 

dualista que, ou trata o Cerrado apenas como bioma, domínio morfoclimático, sistema 

biogeográfico e ecossistema, ou o trata apenas como região, patrimônio cultural, fronteira ou 

território” (CHAVEIRO; BARREIRA, 2010, p. 15). 

Por conseguinte, Chaveiro e Barreira (2010, p. 16) afirmam que,  

 

Integrar essas perspectivas supõe compreender que não basta identificar as suas 

características físicas ou naturais, como os tipos de seus solos, as formas de seu 

relevo, a sua potência hídrica, as suas fitofisionomias etc. Além das identificações e 

classificações, torna-se salutar averiguar o modo como esse ambiente heterogêneo é 

                                                             
39 Destacam-se, por exemplo, os planos estratégicos dos governos militares que incidiram sobre o Cerrado 

através de ações dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). O Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (PROCEDER) ilustram essa observação. De acordo com Pires (2000, p. 120), o POLOCENTRO “Foi 

criado em 1975 pelo governo federal, a partir das diretrizes do II PND, com o objetivo de incorporar 

racionalmente (isto é, em bases empresariais)10 mais de 3 milhões de ha – 1,2 milhão de ha com a pecuária, 

1,8 milhão de ha em lavouras e 0,7 milhão de ha em reflorestamento. Os recursos gastos somaram cerca de 860 

milhões de dólares, distribuídos para os setores de transporte, pesquisa e agropecuária, armazenamento, 

energia, assistência e crédito rural. Esse programa foi executado em 12 polos de crescimento, espalhados pelos 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais”. 

 Sobre o PRODECER, por sua vez, Pires (2000, p. 122) explica que “As negociações em torno dele começaram 

por volta de 1975, sendo que a sua primeira fase iniciou-se concretamente em 1980, por meio de projetos de 

colonização e empresa de capital misto nos municípios de Coromandel, Iraí de Minas e Paracatu, no estado de 

Minas Gerais. [...] A principal diferença do Prodecer para os demais programas agrícolas que o precederam é a 

presença direta do governo japonês em vários níveis do programa, como a seleção de áreas, a concessão de 

créditos, o monitoramento das atividades produtivas e a avaliação de desempenho”. 
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apropriado, usado e impactado por um tipo de modo econômico. Cabe, também, 

verificar quais são os atores que se beneficiam do uso do Cerrado. Da mesma 

maneira, é necessário compreender as estratégias de uso, o papel da logística 

espacial ou da infraestrutura, suas diferenciações regionais etc., como componentes 

importantes para elucidar conflitos, contradições e problemas ambientais decorrentes 

do processo de ocupação atual.  
 

Nessa perspectiva de análise, consideramos a centralidade da categoria território40. 

Reputá-la no interior das interpretações geográficas repercute em posições teóricas e políticas 

que não excluem as relações de poder. Para o geógrafo francês Raffestin (1993, p. 144), o 

território é “um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

consequência, revela relações marcadas pelo poder”. Essa explicação deixa evidente que as 

relações sociais são eivadas pelo poder. A apropriação do espaço produz o território e, ao 

fazê-lo, colocam em evidência os distintos campos de disputas e conflitos protagonizados por 

diferentes atores com seus interesses e escalas de poder e atuação. 

 Posto isso, Souza (2013, p. 97) também contribui com a compreensão geográfica do 

território ao afirmar que “se poder é uma das dimensões das relações sociais, o território é a 

expressão espacial disso”. Com essa abordagem, Souza (1995, 2013) deixa cognoscível o fato 

de que o território é um espaço delineado e demarcado por e a partir das tramas de poder. 

O território [...] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir 

de relações de poder. A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as 

características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que se 

produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as ligações afetivas e de 

identidade entre um grupo social e seu espaço. Estes aspectos podem ser de crucial 

importância para a compreensão da gênese de um território ou do interesse por 

tomá-lo ou mantê-lo [...], mas o verdadeiro Leitmotiv é o seguinte: quem domina ou 

influencia e como domina ou influencia esse espaço? Este Leitmotiv traz embutida, 

ao menos de um ponto de vista não interessado em escamotear conflitos e 

contradições sociais, a seguinte questão inseparável, uma vez que o território é 

essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem domina ou influencia 

quem nesse espaço, e como? (SOUZA, 1995, p. 78-79).  

 

Por essa vertente interpretativa oferecida por Souza (1995), mirar o olhar geográfico 

no território requer não permitir que os conflitos e as contradições sociais fiquem velados. 

Além disso, diligencia uma leitura territorial que apreenda os atores que dominam, 

influenciam e constroem relações de poder, redigidas por estratégias de controle. Nessa 

acepção, o substrato objetivo do território não se limita a uma condição de palco. No entanto, 

o referencial material de determinada área, como os recursos naturais (solo, água, minérios, 

florestas etc.), motiva práticas que elevam a cobiça, o acesso a recursos e riquezas, acentuados 

                                                             
40  “Quando se busca a origem da palavra, o termo território deriva do lat im ‘terra’, que corresponde ao termo 

‘territorium’ e se constrói pela adição à ‘terra’ do sufixo ‘torium’, que designa o lugar de um substantivo 

qualquer: dormitório, lugar de dormir. Território, lugar da terra, âmbito terrestre localizado” (INOCÊNCIO, 

2010, p. 57). 
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pelo desejo sequioso de conquista. Assim, diante das ações de poder que vertem no território, 

é imperioso anunciar os interesses em disputas e as tramas arquitetadas por determinados 

atores e a força dos monopólios que dominam.  

 O controle de territórios impõe-se como conditio sine qua non para que o capital 

mantenha sua marcha expansionista por novas fronteiras de lucro e extração de renda. O 

Cerrado, nesse sentido, com seus componentes naturais distribuídos na rica rede hidrográfica, 

jazidas minerais, solo de relevos planos, oferece ao capital as fontes de que necessita para 

manter os índices de exportação de commodities para diversas partes do mundo. Além disso, o 

território do Cerrado soma-se aos demais territórios do Brasil e doutros países da América 

Latina inseridos na geopolítica global por controle das fontes de matérias-primas que 

municiam o mercado internacional41.  

 Nessa perspectiva, Almeida et al. (2010) dizem que, após as transformações da 

economia global ocorridas no transcorrer das últimas três décadas do século XX, a América 

Latina insere-se progressivamente no interior de uma nova geopolítica mundial dos recursos 

territoriais, naturais e sociais. A presença de energia, minério, madeira, água e espaço 

territorial fazem com que diversos países dessa região do continente americano, como Brasil, 

Colômbia, Peru, Chile e Argentina, tornem-se alvo da atenção de investidores internacionais. 

Os acessos a tais recursos justificam a sanha do capital hegemônico na escolha da localização 

de novos investimentos no continente para produzir commodities.  

Diante disso, movidas pelo jogo dos interesses geopolíticos na arena mundial, um 

conjunto de ações é territorializado por meio da “implantação de redes de infraestrutura, 

reconversão de atividades e alteração de formas de ocupação do espaço em função da inserção 

crescente de territórios nos fluxos internacionais de acumulação” (ALMEIDA et al., 2010, p. 

07). 

 Porto-Gonçalves (2012) contribui com essas reflexões ao afirmar que, diante da fase 

contemporânea do capitalismo global e das revoluções técnicas e tecnológicas que sublinham 

o desenvolvimento das forças produtivas, recursos naturais42, como a energia em suas 

diversas fontes, a diversidade biológica e a água tornam-se extremamente estratégicos.  

                                                             
41 Como demonstra Porto-Gonçalves (2012, p. 70), “o capitalismo, desde o início de seu desenvolvimento, 

sempre dependeu da extração da matéria e da energia, inclusive da energia do próprio trabalho humano. O 

colonialismo e o imperialismo foram os padrões de poder mundiais instituídos desde 1492 para garantir o 

deslocamento generalizado de matéria e energia necessário à acumulação de capital”.  

42  “Falar de recursos naturais é falar de recursos que, por sua própria natureza, existem independentemente da 

ação humana e, assim, não estão disponíveis de acordo com o livre-arbítrio de quem quer que seja” (PORTO-

GONÇALVES, 2012, p. 66).  
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A energia e a água vêm adquirindo uma importância cada vez maior, sobretudo com 

o desenvolvimento das indústrias químicas, de engenharia genética e eletrônica e 

com a expansão do agronegócio. A exploração de minerais raros, encontrados na 

natureza em proporções ínfimas, desagregados ou dispersos, exige um consumo 

elevado de energia e de água para que sejam reunidos na proporção socialmente 

necessária induzida pela lógica da acumulação de capital e para serem tratados nas 

dimensões monoscópicas, finas, moleculares, atômicas e genéticas. (PORTO-

GONÇALVES, 2012, p. 72). 

 

O exame crítico do controle estratégico de recursos naturais, exposto por Porto-

Gonçalves (2012), não furta a importância do território no centro das análises geográficas. 

Afinal, “o controle do território coloca-se como fundamental para garantir o suprimento da 

demanda sempre em ascensão por recursos naturais, apesar dos avanços assinalados dos 

novos materiais.” (PORTO-GONÇALVES, 2011, p. 287).  

Frente a isso, ao passo que os processos de controle territorial avançam em áreas com 

jazidas minerais, de petróleo, água ou solos férteis, de interesses estratégicos, comunidades 

tradicionais e lugares da existência coletiva de indígenas, camponeses, quilombolas e 

ribeirinhos são mapeados pelo capital e ameaçados por práticas de expropriação e violência.  

Fica claro, assim, que o território comporta, em sua dimensão material e imaterial, a tensão 

entre as distintas maneiras de apropriação e organização do espaço.  

 Portanto, considerar a importância da água e do solo na apropriação do Cerrado requer 

perceber que esses dois componentes, acrescidos de outros, como os minérios do subsolo, 

fomentam os interesses privados dos atores hegemônicos e recolocam as implicações 

socioambientais que impactam o substrato natural, cultural, social, político e econômico do 

Domínio de Natureza/Território. A presença desses recursos contribuiu para que, nas últimas 

décadas, fossem inseridos nos territórios do Cerrado sistemas técnicos que garantiram a 

produção e o escoamento de commodities agrominerais. Isso também colaborou com a 

captura do Cerrado pela economia globalizada, cindindo os lugares e agindo sobre as 

diferentes formas de organizar a vida e o trabalho.  

 Sendo assim, importa tecer, inicialmente, algumas considerações referenciadas no 

papel que a água desempenha na fase atual do capitalismo e na geopolítica mundializada do 

capital. Nesse sentido, apesar de a água ser “a matriz da cultura, a base da vida.” (SHIVA, 

2006, p. 17) e, ainda, ter um papel central no bem-estar material e cultural das sociedades por 

todo o mundo, esse recurso está sob ameaça e sob o alvo mercantil de empresas 

transnacionais, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio (OMC), que 
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impõem o seu uso corporativo43 (SHIVA, 2006). As consequências desse processo, somadas a 

um cenário global de crise hídrica, ressignificam a definição e os usos da água.  

 Shiva (2006, p. 35) enfatiza que,  

 
Estamos, atualmente, enfrentando uma crise de água global, que promete piorar nas 

próximas décadas. E, com o aprofundamento da crise, novos esforços para redefinir 

os direitos à água estão a caminho. A economia globalizada está mudando a 

definição da água, de propriedade pública para um bem privado, a ser livremente 

extraída e comercializada. A ordem econômica global pede a remoção de todos os 

limites no uso e na regulação da água e o estabelecimento de mercados desse 

recurso. Proponentes do livre comércio da água veem os direitos da propriedade 

privada como a única alternativa para a posse estatal e os mercados livres como o 

único substituto para a regulamentação burocrática das reservas de água. 

  

As determinações de organismos internacionais, do “Estado serviçal” aos interesses do 

capital e de empresas transnacionais lançam esforços para transformar a água em recurso 

manipulado pela lógica financeira. Isso muda o sentido da água de sua condição de bem 

comum para uma fonte de lucros controlada por interesses privados, o que resulta na erosão 

dos direitos comunitários. Destarte, Shiva (2006) demonstra que, desde o início dos anos 

1990, programas de privatização da gestão, controle e distribuição da água, orientados pelo 

Banco Mundial e famintos por acumulação de capital, manifestaram-se no Chile, na 

Argentina, na Malásia, na Índia, na Nigéria e no México44.  

A conveniência de megabancos e de grandes grupos de investidores como Goldman 

Sachs, JP Morfan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Crédit Suisse, Macquarie Bank e 

Blackstone Group por fontes hídricas crescem em escala sem precedentes (MSIa, 2015). 

Empresas como Nestlé, Danone, Coca-Cola e Pepsi ampliam o leque dos interesses 

financeiros pelo controle da água - nesse caso, especialmente com poderio do mercado de 

água engarrafada45. Destaca-se ainda a formação de grandes fundos de investimentos que 

foram constituídos nos últimos anos, cujo foco é a possibilidade de lucros com o controle dos 

recursos hídricos em distintas partes do mundo.  

                                                             
43  “Projetos de água gigantes, na maioria dos casos, beneficiam os poderosos e despojam os fracos. Até mesmo 

quando tais projetos são financiados com recursos públicos, seus beneficiários são principalmente construtoras, 

indústrias e grandes agricultores. Enquanto a privatização é em geral colocada sob a perspectiva do 

desaparecimento do Estado, o que vemos de fato é a intervenção crescente do Estado na política de águas, 

subvertendo o controle comunitário das reservas desse recurso. Políticas impostas pelo Banco Mundial e por 

regras de liberalização do comércio desenvolvidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) estão 

criando uma vasta cultura de estados-corporações por todo o mundo” (SHIVA, 2006, p. 107). 

44  “Durante a crise provocada pela seca de 1995 no norte do México, o governo cortou o fornecimento de água 

para camponeses e fazendeiros locais, para garantir o abastecimento para as indústrias controladas em sua 

maioria por capitais estrangeiros” (PORTO-GONÇALVES, 2011, p. 438).  
45  Nesse sentido, Porto-Gonçalves (2011, p. 437) ilustra que “a Nestlé e a Danone, junto com a Coca-Cola e a 

Pepsi-Cola, tornaram-se concorrentes das empresas de tratamento de água graças ao desenvolvimento e 

comercialização de uma água dita de síntese, purificada, apresentada como mais sadia do que a das torneiras”.  
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Entre os diversos fundos de investimentos, pontuam-se os exemplos do Calvert Global 

Water Fund (CFWAX); Allianz RCM Global Water Fund (AWTAX); Kinetics Water 

Infrastructure Advantaged Fund (KWIAX).46 A atenção desses investidores alarga-se por 

diferentes ações, como a aquisição de terras com aquíferos, lagos e jazidas minerais, direitos 

de exploração comercial da água e participação ativa em companhias de tecnologia hídrica.  

Há uma ofensiva global sobre as fontes de água, cujos interesses orbitam nas 

possibilidades de privatização. Um exemplo notório disso é a afirmação do Goldman Sachs, 

grupo financeiro multinacional com sede no Financial District de Nova Iorque (EUA), de que 

a “água seria o petróleo do século XXI”. Com essa assertiva, esse banco, que desde 2006 

transformou-se num dos maiores investidores em infraestruturas do mundo, inclusive 

megaempreendimentos hídricos47, mobilizava investidores mirando grandes lucros a partir 

dos recursos hídricos. (MSIa, 2015)48.  

O controle e a apropriação da água aglutinam-se às demandas de setores produtivos, 

uma vez que, com a moderna maquinaria industrial, a água tornou-se um meio fundamental 

na produção de mercadorias. Dessa maneira, Aráoz (2010, p. 68) explica que,  

 
A indústria também expande as formas sociais de uso da água, tecnologias de 

disposição, manuseio e consumo: agricultura industrial, extração mineral, produção 

de energia elétrica. Todas as indústrias modernas em geral (de têxteis a metalurgia, 

passando pela fabricação de papel e plásticos), envolvem um uso intensivo e 

crescente de “recursos hídricos” como insumo de seus processos de produção 

(Tradução nossa)49. 
 

Aráoz (2010) é enfático ao demonstrar que na indústria moderna é imprescindível o 

uso dos recursos hídricos. Isso implica a relação dos setores industriais com os 

                                                             
46  Enfatiza-se ainda que “foram criados diversos índices para investimentos relacionados a recursos hídricos: 

Crédit Suisse Water Index; HSBC Water, Waste, and Pollution Control Index; Merrill Lynch China Water 

Index; S&P Global Water Index; First Trust ISE Water Index Fund (FIW); International Securities Exchange’s 

ISE-B&S Water Index” (MSIa, 2015, p. 01). 
47  Aráoz (2010, p. 68) diz que “las infraestructuras y obras de ingeniería, que crecen en escala a la par de la 

expansión de la producción y el comercio, van creando así una cultura ‘ingenieril’ y expansiva del agua: una 

creencia en que su dotación y disponibilidad es simplemente una cuestión de inversión en ‘obras’ (acueductos, 

represas, etc.)”. 
48 “Igualmente, há conhecidas figuras internacionais entre os pioneiros dos investimentos em títulos de 

propriedade e licenças de exploração de recursos hídricos. Um exemplo é o ex-presidente dos EUA, George H. 

W. Bush (1989-1993), que, em 2005, adquiriu 80 mil hectares de terras na região do Chaco Paraguaio, situados 

sobre o Aquífero Guarani e próximo à Tríplice Fronteira Argentina-Brasil-Paraguai” (MSIa, 2015, p. 01). Esse 

exemplo ilustra que a relação entre o controle de terra e os interesses pela apropriação de recursos hídricos é 

integrada e expõe a geopolítica dos investimentos em novas fontes de lucro e acumulação baseadas em 

recursos naturais.  
49 Con la industria se expanden también las formas sociales de uso del agua, las tecnologías de disposición, 

manipulación y consumo de la misma: la agricultura industrial, la extracción de minerales, la producción de 

energía eléctrica. Todas las industrias modernas en general (desde las textiles hasta la metalmecánica, pasando 

por la fabricación de papel y de plásticos), implican un uso intensivo y creciente de ‘recursos hídricos’ como 

insumo de sus procesos productivos (ARÁOZ, 2010, p. 68) 
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empreendimentos geopolíticos que mapeiam a água para efetivar o comando dos seus usos e 

distribuição. A mineração, a agroindústria, os grandes projetos hidroelétricos e um vasto 

campo produtivo, distribuído em setores automobilísticos, metalúrgicos, alimentícios etc., 

dependem do acesso e da manipulação da água. As consequências disso intensificam a já 

profunda desigualdade do acesso, controle e distribuição hídrica, assim como os conflitos em 

diferentes escalas.  

Nas tramas que cartografam os interesses geopolíticos envolvendo a apropriação e o 

controle dos recursos hídricos (da superfície como os lagos e rios, ou do subsolo como os 

aquíferos) emergem um cenário cercado por conflitos e guerras por água. Para Shiva (2006, p. 

09) isso significa falar em “guerras paradigmáticas50 – conflitos sobre como percebemos e 

experimentamos a água – e guerras tradicionais, travadas com revólveres e granadas”. Frente 

a essa constatação, travam-se choques entre culturas distintas da água. Por um lado, “uma 

cultura que vê a água como um bem sagrado e trata o seu fornecimento como um dever para a 

preservação da vida, e uma outra que vê a água como mercadoria e sua posse e comércio 

como direitos corporativos fundamentais.” (SHIVA, 2006, p. 09-10).   

O quadro de conflitos e guerras por água soma-se ao controle territorial de áreas de 

nascentes de grandes bacias hidrográficas, intervenções imperialistas interessadas na 

apropriação de fontes hídricas, jazidas de minérios e terras. Conflitos no mundo já são 

largamente ilustrados como exemplos de disputas pela água, como o que ocorre envolvendo 

países como Botswana, Namíbia e Angola, na África, em torno da bacia de Okavango. 

Destaca-se, ainda, o caso da instabilidade geopolítica envolvendo a Turquia, Iraque e 

Síria, decorrente das águas dos rios Tigre e Eufrates. As nascentes do Tigre e Eufrates 

localizam-se em território turco, mas, a população do Iraque e da Síria depende de suas águas. 

As ameaças de controle e a interrupção do volume que corre desses rios em áreas com fortes 

secas e baixa pluviometria ameaçam atividades agrícolas e o suprimento de água potável.    

Na América Latina, ficou conhecido o conflito pela água em Cochabamba, na Bolívia, 

ocorrido em 2000 e chamado também de “Guerra da Água”. Sobre o caso, Porto-Gonçalves 

(2011, p. 441) explica que,  
                                                             
50  “Guerras paradigmáticas por causa da água estão ocorrendo em todas as sociedades, a leste e a oeste, norte a 

sul. Nesse sentido, guerras por água são guerras globais, com culturas e ecossistemas diferentes, 

compartilhando a ética universal da água como uma necessidade ecológica, em oposição a uma cultura 

corporativa de privatização, ganância e o cerco das águas públicas. Num dos lados dessas disputas ecológicas e 

guerras paradigmáticas estão milhões de espécies e bilhões de pessoas que buscam água suficiente para sua 

manutenção. Do outro lado está um punhado de corporações globais, dominadas pela Suez Lyonnaise des 

Eaux, Vivendi Environment e Bechtel e assessoradas por instituições globais como o Banco Mundial, a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e governos do G7” 

(SHIVA, 2006, p. 10).  
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Em 2000, em Cochabamba (Bolívia), ocorreu um conflito intenso que ficou 

conhecido como a Guerra da Água e que ensejou, assim como em Tucumán, na 

Argentina, novas formas de gestão democrática com ampla participação protagônica 

da população [...] Cabe, nesse caso, destacar um componente original do affair 

Cochabamba, onde o Consórcio liderado pela empresa estadunidense Bechtel obteve 

a concessão mediante um expediente jurídico inusitado: uma cláusula de 

confidencialidade. É surpreendente que uma concessão pública seja feita com um 

expediente que proíba sua divulgação. Até aqui, conhecia-se o argumento da razão 

de Estado para garantir o sigilo de algumas informações e decisões que se 

consideravam estratégicas para o Estado. Entretanto, uma cláusula de 

confidencialidade para não revelar os termos de uma concessão de exploração de 

serviços de água mostra o quanto não se pode transportar para o setor público as 

regras da empresa privada, onde o direito de proprietário está protegido e acima do 

interesse público.  
 

A análise do caso Cochabamba/Bolívia, descrita por Porto-Gonçalves (2011), expõe 

ações tramadas entre o Estado e o capital privado no cento do movimento estratégico que 

promove os esforços de controle e apropriação das práticas de gestão, controle e distribuição 

da água, para impor a lógica da privatização51. Sendo assim, essas análises permitem avançar 

na compreensão de que a água resulta em relações de poder, e como em um território em 

disputa, os conflitos envolvendo esse recurso ampliam-se em todo o mundo. 

Destaca-se o aumento dos conflitos por água no Brasil nos últimos anos, diante da 

expansão do capital e a imposição dos interesses privados nacionais e internacionais contra 

direitos comunitários e apropriação de bens comuns. Em tal caso, a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) tem desempenhado papel importante na catalogação dos conflitos por água52 no 

país. Dessa maneira, acrescidos aos conflitos por terra53, os índices de conflitos por água no 

território brasileiro (Tabela 2) contribuem para revelar a complexidade da questão agrária.  

 

 

                                                             
51  “As experiências brasileiras de privatização da gestão, controle e distribuição da água têm provocado o 

encarecimento dos serviços e a destinação de grande parte dos valores arrecadados para o pagamento de 

acionistas das empresas responsáveis por tais serviços. O caso mais emblemático é o da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Transformada em empresa de capital misto em 1994, 

com o argumento da obtenção de mais recursos para investir em abastecimento de água e tratamento de esgoto, 

a empresa teve 49,7% de suas ações vendidas a investidores brasileiros (25,5%) e estrangeiros (24,2%)” 

(MSIa, 2015, p. 01).  
52   “Conflitos pela Água são ações de resistência, em geral coletivas, que visam garantir o uso e a preservação 

das águas; contra a apropriação privada dos recursos hídricos, contra a cobrança do uso da água no campo, e de 

luta contra a construção de barragens e açudes. Este último envolve os atingidos por barragem, que lutam pelo 

seu território, do qual são expropriados” (CPT, 2016, p. 18). 
53  “Conflitos por Terra são ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e propriedade da terra e pelo 

acesso aos recursos naturais, tais como: seringais, babaçuais ou castanhais, dentre outros (que garantam o 

direito ao extrativismo), quando envolvem posseiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, 

pequenos arrendatários, camponeses, ocupantes, sem-terra, seringueiros, camponeses de fundo de pasto, 

quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, faxinalenses etc. As ocupações e os acampamentos são também 

classificados na categoria de conflitos por terra” (CPT, 2016, p. 17). 
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Tabela 2 – Conflitos por terra e água no Brasil – 2005, 2010, 2015 e 2016 

Conflitos/Ano 2005 2010 2015 2016 

Número de conflitos por 

terra 
1.304 853 998 1.295 

Número de pessoas 

envolvidas 
803.850 351.935 603.290 686.735 

Número de conflitos pela 

água 
71 87 135 172 

Número de pessoas 

envolvidas 
162.315 197.210 211.685 222.355 

Fonte: Caderno de Conflitos no Campo (2016, p. 24). Org.: Comissão Pastoral da Terra (2016). 

 

A Tabela 2, ao revelar os conflitos por terra e água no Brasil entre 2005 e 2016, 

ilustra, ao mesmo tempo, o enredo complexo que envolve a questão agrária no país. O olhar 

atendo às estatísticas reveladas na Tabela 2 permite constatar que houve 1.304 conflitos por 

terra em 2005 e, pouco mais de uma década depois, em 2017, ocorreram 1.295. Destaca-se a 

quantidade de pessoas envolvidas nesse tipo de conflito, sendo que em 2005 foram 803.850 

pessoas, enquanto que em 2017 essas cifras alçaram 686.735 sujeitos. Os conflitos pela água, 

por sua vez, expõem o cenário agravado pelas contradições, usos e disputas envolvendo os 

recursos hídricos. De 2005 a 2016, os conflitos pela água aumentaram de 71 para 172. O 

número de pessoas envolvidas nesse tipo de conflito também saltou de 162.315 em 2005 para 

222.355 pessoas em 2016.  

A ênfase na distribuição geográfica dos conflitos por terra e água no Brasil realça a 

problemática no Cerrado, tanto que Porto-Gonçalves et al. (2016) revelam que o Cerrado tem 

a segunda maior densidade de conflitos por terra, quando considerados os biomas. “Entre 

2000 e 2016, cerca de 24,1% das localidades em que ocorreram conflitos por terra no Brasil 

estavam nos Cerrados” (Porto-Gonçalves et al., 2016, p. 79)54.  

Os conflitos por água e a relação com o Domínio de Natureza/Território Cerrado, a 

partir dos dados do Caderno de Conflitos no Campo (2016), ilustram a presença da 

problemática em estados em que se presencia a expansão do modelo de acumulação de capital 

                                                             
54  Porto-Gonçalves et al. (2016, p. 79) complementa essas informações ao dizer que “Ainda que esses números 

sejam inferiores ao número de localidades em conflitos na Mata Atlântica e na Amazônia, 25,5% e 38,9% 

respectivamente, consideremos que a Mata Atlântica detém uma área de 13% da área total do país e a 

Amazônia corresponda a uma área de 49,9% da área total do país. Ou seja, os Cerrados tiveram 24,1% dos 

conflitos sobre uma área total de 25,7%, enquanto a Mata Atlântica teve cerca de 25,5% de localidades em 

conflito sobre uma área de 13% e a Amazônia, 38,9% das localidades em conflito numa área de 49,29%, o que 

nos permite dizer que a densidade de localidades em conflito nos Cerrados é de 0.94, para a Amazônia de 0.79 

e de 1,95 para a Mata Atlântica que, assim, se mostra como o bioma de maior densidade de conflitos por terra 

no país”. 
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agrícola. Destacam-se, nesse sentido, os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins 

e Bahia. Na Bahia, por exemplo, foram 24 conflitos em municípios historicamente marcados 

por disputas por territórios envolvendo os grandes projetos do agronegócio e comunidades 

tradicionais, como Correntina, Barreiras, Pedro Afonso, Campo Formoso e São Desidério. 

Tomemos o exemplo do conflito por água em Correntina, na Bahia, no dia 2 de 

novembro de 2017. Um grupo de pequenos produtores da região de Correntina, no oeste da 

Bahia, atingidos pela degradação e espoliação da água no rio Arrojado, nos moldes da 

agricultura “moderna”, com alto emprego de capital e pivôs centrais, ocupou a área 

apropriada pela empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, em forma de protesto contra os usos da 

terra e da água na região. “Ninguém aqui vai morrer de sede55” foram exemplos de palavras 

de ordem. Seguidamente, circularam noticiários com padrão de manchetes como: “Destruição 

na fazenda causa prejuízo multimilionário56”, ilustrados com as imagens disponibilizadas nas 

Figuras 6, 7 e 8. 

De acordo com o jornal “Correio 24 horas”, as Figuras 6, 7 e 8 são da fazenda Rio 

Claro, pertencente à empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, em Correntina-BA, palco dos 

conflitos e confrontos por água eclodidos em novembro de 2017. As imagens suscitam alguns 

motes. Na Figura 6, verifica-se a apropriação privada da água pela agricultura “moderna”, no 

rio Arrojado e região, cuja dimensão levou os manifestantes a protestarem frente à ameaça da 

sede. Na Figura 7, consideramos o desmatamento negligente, visto que, na paisagem ali 

mostrada, não se verifica nenhuma árvore. Não é difícil compreender a relação da vegetação 

com a manutenção dos rios e aquíferos, como posto na sábia frase, cuja autoria não 

conhecemos: “árvores têm sede de árvore”. Por fim, na Figura 8, temos os manifestantes 

“causadores” do prejuízo multimilionário à fazenda Rio Claro, em Barreiras (BA). 

O que causa efetivos prejuízos sociais, ambientais e econômicos a longo prazo: a 

degradação dos rios, a espoliação da água ou a danificação dos sistemas de irrigação de uma 

empresa privada? O que é mais violento: o desmatamento e a morte dos rios, ou a ocupação 

de uma área apropriada pelo agronegócio por aqueles que temem o risco da sede? O exemplo 

do conflito em Correntina-BA ilustra a complexidade da questão da posse e do controle da 

terra e da água no Cerrado.   

 

                                                             
55 Frase extraída do vídeo intitulado “Moradores de Correntina invadem fazenda”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7V-sjxv9CBc. Acesso em: 11 dez. 2017. 
56 Chamada de noticiário do jornal “Correio: o que a Bahia quer saber”. Disponível em:  

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/destruicao-em-fazenda-causa-prejuizo-multimilionario-veja-

video/. Acesso em: 11 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=7V-sjxv9CBc
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/destruicao-em-fazenda-causa-prejuizo-multimilionario-veja-video/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/destruicao-em-fazenda-causa-prejuizo-multimilionario-veja-video/


95 

 

 

 

Figura 6 - Área apropriada pela empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, com 

alto emprego de pivôs centrais, em Correntina (BA) 

 

 
Fonte: http://www.correio24horas.com.br. Acesso em: 11 dez. 2017. 

 

 

Figura 7 - Máquina queimada em área apropriada pela empresa Lavoura 

e Pecuária Igarashi, durante a manifestação em Correntina (BA) 

  

 
Fonte: http://www.correio24horas.com.br. Acesso em: 11 dez. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correio24horas.com.br/
http://www.correio24horas.com.br/


96 

 

 

 

Figura 8 - Manifestantes em protesto na área apropriada pela empresa 

Lavoura e Pecuária Igarashi, em Correntina (BA) 

 

 
Fonte: http://www.correio24horas.com.br. Acesso em 11 dez. 2017. 

 

 

Em Goiás, foram registrados oito conflitos envolvendo assentamentos de reforma 

agrária, comunidades camponesas e quilombolas, territorialização de hidrelétricas e atividades 

ligadas à agricultura e pecuária57. Os números de conflitos por terra e água não se dissociam 

do agressivo avanço do capital nos territórios do Cerrado para produção de commodities 

agrícolas e minerais, assim como grandes projetos de energia e turismo.  

As estratégias de apropriação, controle e usos do Domínio de Natureza/Território, 

territorializadas pelo capital hegemônico na apropriação de terra e da água e a situação de 

conflito, expropriação de comunidades e exploração do trabalho, expõem o que Harvey 

(2013) denomina de “acumulação por espoliação”. Para esse geógrafo inglês, os elementos 

que marcaram a fase originária da acumulação de capital, caracterizada por Marx (2013), 

permanecem ativos no momento contemporâneo do capitalismo global.  

Práticas de pilhagem, saque e violência contra trabalhadores e comunidades estão 

operantes na atualidade e foram incrementadas e aprimoradas por outras completamente 

novas. Desse modo, Harvey (2013, p. 123) diz o seguinte:  

 

Valorização fraudulenta de ações, falsos esquemas de enriquecimento imediato, a 

destruição estruturada de ativos por meio de inflação, a dilapidação de ativos 

mediante fusões e aquisições e a promoção de níveis de encargos de dívida que 

reduzem populações inteiras, mesmo nos países capitalistas avançados, a 

                                                             
57  Com ênfase nos demais estados destacados e que abrangem o Cerrado, presenciou-se 8 conflitos no Maranhão, 

8 no Mato Grosso e 2 no Tocantins (CPT, 2016).  

 

http://www.correio24horas.com.br/
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prisioneiros da dívida, para não dizer nada da fraude corporativa e do desvio de 

fundos (a dilapidação de recursos de fundos de pensão e sua dizimação por colapsos 

de ações e corporações) decorrentes de manipulações de créditos e das ações – tudo 

isso são características centrais da fase do capitalismo contemporâneo. [...] Foram 

criados também mecanismos inteiramente novos de acumulação por espoliação. A 

ênfase nos direitos de propriedade intelectual nas negociações da OMC (o chamado 

acordo TRIPS) aponta para maneiras pelas quais o patenteamento e licenciamento de 

material genético, do plasma de sementes e de todo tipo de outros produtos podem 

ser usados agora contra populações inteiras cujas práticas tiveram um papel vital no 

desenvolvimento desses materiais. A biopirataria campeia e a pilhagem do estoque 

mundial de recursos genéticos caminha muito bem em benefício de umas poucas 

companhias farmacêuticas. A escalada da destruição dos recursos ambientais globais 

(terra, ar, água) e degradações proliferantes de hábitats, que impedem tudo, exceto 

formas capital-intensivas de produção agrícola, também resultam na mercadificação 

por atacado da natureza em todas as suas formas. A transformação em mercadoria de 

formas culturais, históricas e da criatividade intelectual envolve espoliações em 

larga escala (a indústria da música é notória pela apropriação e exploração da cultura 

e da criatividade das comunidades). A corporativização e privatização de bens até 

agora públicos (como as universidades), para não mencionar a onda de privatizações 

(da água e de utilidades públicas de todo gênero) que tem varrido o mundo, indicam 

uma nova onda de “expropriação das terras comuns”. Tal como no passado, o poder 

do Estado é com frequência usado para impor esses processos mesmo contrariando a 

vontade popular (Grifos nossos). 

 

As observações de Harvey (2013) ajudam a compreender o capitalismo 

contemporâneo e a maneira como o capital avança por novas fronteiras de acumulação ao 

transformar bens comuns, recursos territoriais, trabalhadores e territórios coletivos em fontes 

de lucro para os interesses privados. A escalada de apropriação e destruição de recursos 

ambientais, assim como a ação mercantil sobre a natureza na fase mundializada do capital e 

de demanda global por commodities, deixa claro que a inserção do Cerrado, e especificamente 

do Cerrado goiano, no circuito nacional e internacional, relaciona-se “diretamente com a 

geopolítica e as estratégias de apropriação dos seus territórios” (GONÇALVES, 2016, p. 27). 

Diante disso, Gonçalves (2016, p. 27) ainda complementa, afirmando que recursos territoriais 

como terra e água “tornam-se imprescindíveis para que o capital mantenha sua marcha 

expansionista e geração de renda, apresentando a centralidade das disputas por território e de 

classe diante da demanda mundial por commodities agrominerais”.  

Por conseguinte, a leitura geográfica integrada da terra e da água do Cerrado, diante da 

crescente apropriação destes recursos territoriais para a produção de commodities 

agrominerais, suscita o debate sobre o que pesquisadores como Carmo et al. (2007) chamam 

de água virtual.  

 
[...] água virtual diz respeito ao comércio indireto da água que está embutida em 

certos produtos, especialmente as commodities agrícolas, enquanto matéria-prima 

intrínseca desses produtos. Ou seja, toda água envolvida no processo produtivo de 

qualquer bem industrial ou agrícola passa a ser denominada água virtual. Sendo 

assim, a concepção de água virtual se apoia em um argumento relativamente 

simples, muito embora exista uma grande complexidade para sua aferição empírica. 
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Os cálculos envolvidos nas estimativas do volume de comercialização da água 

virtual, no entanto, são complexos. Para estimar estes valores, deve-se considerar a 

água envolvida em toda a cadeia de produção, assim como, as características 

específicas de cada região produtora, além das características ambientais e 

tecnológicas. Nesse sentido, a concepção de água virtual está relacionada 

intimamente ao conceito de “pegada ecológica” (ecological footprint), pois é 

necessário perseguir os passos e etapas do processo de produção, avaliando 

detalhadamente cada elemento, os impactos e os usos dos recursos naturais 

envolvidos no processo como um todo, desde a sua matéria-prima básica até o 

consumo energético. 

 

Como demonstrado por Carmo et al. (2007), o conceito de água virtual permite 

explorar a comercialização “virtual” da água que se encontra encastoada no processo de 

produção de determinadas commodities. Neste sentido, Carmo et al. (2007) ainda enfatizam 

que a água passa a integrar o comércio mundial, que explora a abundância ou a escassez dos 

recursos hídricos como um ponto estratégico na determinação do que produzir e onde 

produzir. Fica claro, assim, que a presença de água se torna um fato decisivo na 

territorialização de empreendimentos produtores de commodities, e essas mercadorias, por 

demandar altos volumes desse recurso no processo produtivo, faz com que regiões e países 

tornem-se, também, exportadores de água virtual.  

Essa análise permite aproximações com a expansão dos setores produtivos de 

commodities agrícolas no Cerrado brasileiro e, especialmente, no Cerrado goiano. Para 

Campos Filho (2010), no mercado internacional, “intensifica o interesse na produção de 

commodities e o sistema de grandes latifúndios, que caracteriza a produção agrícola no 

Cerrado, passa a atender a esses investimentos, acelerando os processos de ocupação desse 

bioma”. Em um território cuja base econômica sustenta-se de maneira hegemônica na 

produção de grãos, carne e minérios, como em Goiás, a demanda por água e terra é essencial. 

À vista disso, acelera-se a pressão socioambiental sobre os territórios e seus recursos.  

Nesse caso, considera-se a importância de investigações que se dedicam ao estudo das 

bacias hidrográficas a partir das implicações territoriais do modelo de ocupação e usos da 

terra e da água. No Cerrado goiano, importantes bacias hidrográficas são apropriadas e 

exauridas por atividades hegemônicas voltadas para a produção e exportação de commodities. 

O estudo particular da bacia hidrográfica do Rio Claro contribui para exemplificar, a partir de 

uma perspectiva interescalar, as implicações socioambientais da apropriação do Cerrado e de 

seus recursos, como terra e água, para abastecer os setores da economia agroexportadora e 

que ainda enfrenta a violência do avanço dos barramentos pelo setor hidroelétrico.   
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CAPÍTULO 3 

REFLEXÕES NO FIO D’ÁGUA 

 

Algum dia, até a última gota de água de todo o Vale do Nilo 

 será dividida equitativa e amigavelmente entre o povo do rio ...  

e o próprio Nilo será gloriosamente extinto sem nunca chegar ao mar. 

Winston Churchill, 1908 [CK com Postel] 

Citado por McCully (2004, p. 21) 

(Tradução Nossa)58. 

 

3.1. Como tem sido pensada a questão da água? 

 

Elemento predominante nos organismos vivos e decisivo nas construções humanas, a 

água afeta a qualidade de vida nas cidades e nos campos, o desenvolvimento regional, a 

política e as relações internacionais. Com o aumento da demanda mundial e o dilema 

qualidade e quantidade, a água é tema de múltiplas questões. Desse modo, como tem sido 

pensada a questão da água? 

Em As Leis, Platão se expressa da seguinte maneira: 

 
Assim, no que se refere também aos suprimentos de água, há excelentes leis antigas 

promulgadas para agricultores que nós, em nossa exposição, não precisamos 

abordar. Que acerca disto baste o seguinte: que aquele que deseja trazer água para 

sua própria terra tenha permissão de fazê-lo começando pelos reservatórios públicos, 

mas sem interceptar os poços expostos de qualquer particular; poderá conduzir tal 

água pela rota que desejar exceto através de uma casa, templo ou túmulo e não 

deverá causar maior dano do que aquele inevitável produzido pelo efetivo trabalho 

de canalização. Se a secura natural em certos lugares e só impedir de reter água da 

chuva e o privar da água potável necessária, ele poderá cavar em seu terreno até 

atingir a argila, e se mesmo a esta profundidade ela de não encontrar água, terá 

direito de procurar seus vizinhos para receber tanta água quanto necessária para 

saciar a sede das pessoas de sua casa. Se seus próprios vizinhos sofrerem de 

escassez em seus suprimentos, ele solicitará uma ração de água 

dos agrônomos (guardiões do campo), tornando - a dia a dia, de maneira a 

[inclusive] reparti-la com seus vizinhos. E se com a chegada da chuva qualquer 

habitante das terras mais baixas prejudicar o agricultor acima dele ou o habitante 

próximo impedindo o fluxo da água de origem pluvial, ou se - ao contrário - o 

detentor de terra mais alta prejudicar o lavrador abaixo deixando a água fluir à 

vontade a ponto de se desviar e ser desperdiçada - e se, consequentemente , se 

recusarem a entrar num acordo a respeito disso, qualquer pessoa que o desejar 

                                                             
58 Algún día hasta la última gota de água de todo el valle del Nilo... será dividida equitativa y amistosamente 

entre la gente del río... y el próprio Nilo se extinguirá gloriosamente sin jamás alcanzar el mar. Winston 

Churchill, 1908 [CK com Postel]. Citado por McCully (2004, p. 21). 
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poderá solicitar a presença de um astínomo (guardião urbano) na cidade ou 

um agrônomo (guardião rural) no campo para que seja definido o que cada parte 

deve fazer; e aquele que não acatar a ordem decisória ficará passível de ser acusado 

de inveja e insubordinação, e se condenado terá que pagar à parte ofendida o dobro 

do correspondente ao dano por ter se negado a obedecer aos magistrados (Platão, As 

Leis, 843e-844d). 
 

No Século IV a.C., Platão já via a necessidade de disciplinar os usos da água, em que a 

posse e o controle da terra geravam complexidade para o acesso a água. Nos lugares secos, 

era justificada a perfuração de poços. E existia a figura dos guardiões das cidades e dos 

campos para mediar os conflitos por água e levar água aos que eram desprovidos. Nos escritos 

de Platão, fica exposto o sentido estratégico e político da água há longa data.   

Vandana Shiva, autora de Guerras por água: privatização, poluição e lucro, 

argumenta que 

 

Desde a década de 1950, a Revolução Verde foi elogiada por ter conseguido 

expandir o suprimento global de alimentos, particularmente em países em 

desenvolvimento, como a Índia e a China. Sementes milagrosas de alto rendimento 

foram promovidas em todo o mundo em desenvolvimento e a Revolução Verde foi 

elogiada por evitar a fome de milhões de pessoas. Os custos ecológicos e sociais da 

Revolução Verde, em grande parte, foram negligenciados. Ao dar ênfase para as 

sementes de alto rendimento, este modelo agrícola deixou de lado variedades de 

cultivo local resistentes à seca e as substituiu por culturas que requerem muita água. 

A Revolução Verde, feita de modo intensivo em água, levou à extração de água em 

áreas onde o líquido é escasso. Antes da Revolução Verde, havia o acesso às águas 

subterrâneas por tecnologias indígenas de irrigação sustentável, mas, essas 

tecnologias que dependiam de energia humana ou animal renovável, foram 

qualificadas como "ineficazes" e, posteriormente, substituídas por motores de 

gasolina e bombas elétricas que extraíram a água mais rapidamente do que os ciclos 

da natureza poderiam repor. (SHIVA, 2003, p. 26) (Tradução nossa)59. 

 

Em vista disso, Shiva (2003) assevera que a seca é um desastre antinatural, ou, em 

outras palavras, um desastre provocado pelo desrespeito à natureza. São os descomedimentos 

do capitalismo, como desmatamentos inescrupulosos, acarretando secas generalizadas. Na 

leitura de Shiva (2003, p. 13), 

 

                                                             
59 Desde los años cincuenta, la Revolución Verde há sido elogiada por haber logrado extender el suministro 

alimentário global, particularmente em naciones em vías de desarrolho como la India y China. Por todo el 

mundo em vías de desarrollo se promoviieron las semillas milagrosas de alto rendimento y se alabó a la 

Revolución Verde por impedir la inanicion de millones de personas. Los costos ecológicos y sociales de la 

Revolución Verde fueron, em gran medida, passados por alto. Al hacer én fasis em las semillas de alto 

rendimiento, este modelo agrícola desplazó a las variedades locales de cultivos resistentes de la sequía y las 

remplazo com cultivos que requierem mucha agua. La Revolución Verde intensiva em água condujo a la 

extracción de agua em áreas donde el líquido escasea. Antes de la Revolución Verde, se ténia acceso al agua 

subterrânea mediante tecnologías de Riego indígenas protectoras, sem embargo, tales tecnologias que 

dependiam de energia humana o animal renovable, fueron calificadas de “ineficaces” y remplazadas 

posteriormente por motores de gasolina y bombas eléctricas que extraían el agua mas rapidamente de lo que los 

ciclos de la natureza podiam reabastecerla (SHIVA, 2003, p. 26). 
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A destruição dos recursos hídricos, das bacias hidrográficas, dos aquíferos 

florestados é uma forma de terrorismo. Negar aos pobres o acesso à água ao 

privatizar a distribuição desse líquido, ao contaminar mananciais e rios também é 

terrorismo. Neste contexto ecológico das guerras da água, terrorista não é somente 

aquele que se esconde nas cavernas do Afeganistão. Alguns se escondem nas salas 

de departamentos corporativos e atrás das regras do livre comércio da Organização 

Mundial do Comércio a (OMC), do Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte (TLCAN) e da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Escondem-se 

atrás dos condicionantes privatizadores do FMI e do Banco Mundial. Ao se negar a 

firmar o protocolo de Kyoto, o presidente Bush está cometendo um ato de terrorismo 

ecológico contra numerosas comunidades que bem poderiam ser apagadas da terra 

devido ao aquecimento global. Em Seattle, manifestantes chamam a OMC de 

“Organização Mundial do Terrorismo” (por suas siglas em inglês, WTO, “World 

Terrorism Organization”) devido a suas regras que negam a milhões de pessoas o 

direito a uma vida sustentável (Tradução nossa)60 

 

Se tal assertiva for colocada no contexto das políticas ‘“não ambientalistas” 

estadunidenses sob o governo Donald Trump61, por exemplo, com a retirada dos Estados 

Unidos do Acordo de Paris62, o terrorismo ambiental tocado pelo império capitalista fica 

ainda mais agudo. De planeta terra passamos a planeta estufa.          

Em consequência dessas alterações climáticas globais, indaga-se: “A água vai acabar? 

Qualquer que seja a resposta para essa indagação, uma coisa é certa: é impossível separar o 

destino do país do destino de suas águas.” (VIANNA, 2005, p. 341).  

Certamente! 

Viana (2005) argumenta ainda que, enquanto no mundo a questão é a escassez 

generalizada, no Brasil está em jogo a posse e o controle do maior volume de água do planeta. 

Não obstante, as reiteradas crises de abastecimento hídrico no Sudeste e no Centro-Oeste, 

                                                             
60 La destruiccion de los recursos hídricos, de als cuencas fluviales a los pobres el acesso al agua al privatizar la 

distribuición del líquido o al contaminar manantiales y ríos también es terrorismo. Em el contexto ecológico de 

las guerras del agua, terrorista no es sólo aquel que se esconde em las cuevas de Afganistán. Algunos se 

ocultan em las salas de juntas corporativas y tras las reglas del libre comercio de la OMC, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Área de livre comercio de las Américas (ALCA). Se ocultam 

tras los condicionantes privatizadores del FMI y el Banco Mundial al negarsse a firmar el protocolo de Kioto, 

el presidente Bush está cometendo um acto de terrorismo ecológico contra numerosas comunidades que bien 

podrían ser borradas de la Tierra debido al calentamiento global. Em Seattle, manifestantes llamaron a la OMC 

la “Organización mundial del Terrorismo” (por sus siglas em inglês, WTO, “World Terrorism Organizations”) 

debido a que sus reglas niegan a millones de pessonas el derecho a uma vida sustentable. 
61 Em junho de 2017, mesmo com o apelo internacional de diversas lideranças mundiais, companhias, cientistas 

e movimentos sociais, Trump anunciava publicamente a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Em 

seu discurso, o presidente afirmava que o seu cumprimento custaria mais de 2,7 milhões de empregos até 2025 

e implicaria um impacto de até 3 trilhões de dólares no PIB. Em adição, sustenta que, enquanto seu país 

sofreria diversos desdobramentos negativos, países como a China poderiam crescer livremente. 
62 Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo 

central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países 

para lidarem com os impactos decorrentes dessas mudanças.  O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países 

Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento 

sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem 

menos de 2° C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 

1,5° C acima dos níveis pré-industriais. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-

nacoes-unidas/acordo-de-paris>. Acesso em: 05 ago. 2018. 

http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
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como no Sistema Cantareira em São Paulo63 e na Bacia do Meia Ponte e do João Leite em 

Goiânia64, alertam que o ciclo da água no Brasil não mais se realiza. O fato de a água ser um 

problema em regiões relativamente bem abastecidas no passado traduz o nível da espoliação 

da natureza no Brasil.    

Wagner Costa Ribeiro, autor do livro Geografia política da água, pergunta: como 

conciliar estilos de vida diferentes que levam a um acesso desigual à riqueza, à urbanização 

elevada e ao crescente consumo de bens e mercadorias com a disponibilidade hídrica que 

ocorre no território de cada país? (Ribeiro, 2008, p. 25). A resposta a essa questão, segundo o 

próprio autor, exige uma vida de pesquisa acadêmica. 

No município de Jataí, ocorre uma situação que retrata a desigualdade na distribuição 

da água. Têm-se, ali, um empresário do agronegócio que possui três pivôs centrais, com 109, 

95 e 75 hectares, totalizando 279 hectares, os quais consumem 334.800 m³/ano, em outras 

palavras, mais de 330 milhões de litros de água por ano. Em contradição, há moradores da 

região que não possuem sequer uma caixa d’água para o abastecimento doméstico. De acordo 

com Moragas (2005, p. 18), “os habitantes de determinados setores da área urbana de Jataí 

convivem com racionamentos velados de água, que chegam a vários dias no período seco, 

                                                             
63 Nível do Sistema Cantareira é menor do que em 2013. SÃO PAULO - Dois anos após São Paulo decretar o 

fim da crise hídrica, um novo período de seca intensa baixou o nível do Sistema Cantareira a um índice menor 

do que o de junho de 2013, período que antecedeu a escassez de 2014/2015. Os outros cinco reservatórios da 

Sabesp também estão em patamar abaixo ao daquela época. A companhia afirma que as obras feitas durante a 

crise garantem o fornecimento de água ao menos até o fim de 2019, caso a falta de chuva persista. Especialistas 

dizem que o quadro não é de desespero, mas defendem controlar ainda mais o consumo. Disponível em: 

<https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,nivel-do-sistema-cantareira-e-menor-do-que-em-

2013,70002348204>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
64 Para evitar nova crise, Saneago decreta situação de emergência no Meia Ponte e João Leite. Prognóstico 

da gestão estadual prevê para o período de fevereiro a setembro de 2018 chuvas abaixo do normal. O governo 

de Goiás decretou situação de emergência nas bacias dos rios Meia Ponte e João Leite pelo período de 290 

dias. A decisão consta no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (13/3). O ato governamental define ações 

para garantir o uso prioritário de água, a divulgação e conscientização para o seu uso racional, e atuação de 

operação policial para reprimir o uso de água em desacordo com os processos de licenciamento da utilização 

de recursos hídricos. A medida foi necessária diante da redução do regime de chuvas nos últimos 20 anos em 

ambas as bacias, e depois do prognóstico de precipitação pluviométrico para o período de fevereiro a setembro 

de 2018 apontar maior probabilidade de chuvas abaixo do normal. Foi considerada ainda a crise de 

abastecimento de água que a Grande Goiânia enfrentou nos meses de setembro a outubro de 2017, quando 

ocorreram limitações no fornecimento de água em alguns setores da capital. O decreto que determina a 

situação de emergência hídrica nas bacias do Meia Ponte e João Leite estabelece restrições ou suspensão para o 

uso de água bruta. De acordo com a decisão, a captação de águas nestes locais para atividades agropecuária, 

industrial, comercial, de lazer e outros usos poderá ser restringida ou suspensa, de modo a priorizar o 

abastecimento para consumo humano. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/para-

evitar-nova-crise-saneago-decreta-situacao-de-emergencia-no-meia-ponte-e-joao-leite-119359/>. Acesso em: 

05 ago. 2018. 

 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,nivel-do-sistema-cantareira-e-menor-do-que-em-2013,70002348204
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,nivel-do-sistema-cantareira-e-menor-do-que-em-2013,70002348204
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/para-evitar-nova-crise-saneago-decreta-situacao-de-emergencia-no-meia-ponte-e-joao-leite-119359/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/para-evitar-nova-crise-saneago-decreta-situacao-de-emergencia-no-meia-ponte-e-joao-leite-119359/
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devido à diminuição da vazão do Rio Claro [...]”. Vemos, portanto, que a água é fonte de 

riqueza e conflitos. São acessos a água bastante contraditórios.  

Para Ribeiro (2008, p. 17), 

 

Água é riqueza porque foi transformada em uma mercadoria em escala 

internacional, o que gera interesses de grandes grupos transnacionais que atuam 

apoiados por órgãos como o Banco Mundial e a OMC. Ela também gera riqueza ao 

ser usada como insumo produtivo na agricultura, indústria e geração de energia. 

Água é fonte de conflitos porque sua distribuição natural não corresponde a sua 

distribuição política. Em alguns países, os recursos hídricos são mais que suficientes 

para abastecer o seu povo. Mas eles são raros em outros. Como o estilo de vida 

hegemônico está baseado no consumo incessante de mercadorias, o uso da água para 

a produção industrial tende a aumentar, o que pode desencadear novos conflitos pelo 

seu acesso. 

 

A água é fonte de riqueza porque fertiliza a terra, molda nossas relações com os 

lugares, com as regiões, com a natureza, enfim, uma riqueza cultural que não pode ser 

desconsiderada. O fato de sua distribuição natural não corresponder, por vezes, a sua 

distribuição política pode ser minimizado, pois a água poderia ser distribuída por técnicas já 

conhecidas. O centro do conflito está na pilhagem da terra e da água.  

Sobre o limite da técnica relativo à água, Ribeiro (2008, p. 23) esclarece que: 

 

É recorrente o uso da expressão “produção de água”. Esse argumento é 

frequentemente utilizado pelos que defendem a privatização do acesso à água. Ora, 

trata-se de uma substância que ocorre na natureza. Ela não é processada e sintetizada 

em um laboratório. Tampouco é alterada de maneira expressiva, embora possa 

receber elementos químicos que modifiquem algumas de suas características 

naturais. A simples agregação de substâncias à água não altera de modo expressivo 

de modo a criar algo novo. Por isso, a água não é produzida, mesmo quando é 

“tratada”, ou seja, recebe flúor e cloro, por exemplo, em prol da saúde pública. 

 

Portanto, não se produz água. Apesar de a água não ser alterada de forma expressiva, 

ela pode se tornar altamente contaminada com toda a sorte de poluição. Michel Camdessus, 

Bertrand Badré, Ivan Chéret, Pierre-Frédéric e Ténière-Buchot (2005), autores do livro 

intitulado Água: oito milhões de mortos por ano, um escândalo mundial, afirmam que tornar a 

água acessível a todos é uma tarefa gigantesca, mas não inalcançável. E, ainda, que tornar a 

água acessível a todos equivale a perturbar equilíbrios milenares.  

“Nossa pior má conduta: temos verdadeiramente necessidade de toda essa água?”. 

Essa é uma indagação de Camdessus et al. (2005, p. 68): 

 

Hoje, 2,1 bilhões de pessoas não têm assegurado os serviços de água potável e 4,5 

bilhões de pessoas não têm assegurado serviços de saneamento. Práticas de higiene 

inadequadas são generalizadas, agravando os problemas de saúde para as 

populações. O impacto sobre as taxas de mortalidade infantil é devastador, com mais 

de 340.000 crianças menores de cinco anos que morrem anualmente de doenças 
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diarreicas devido à falta de saneamento, falta de higiene, ou água imprópria para 

consumo - isso é quase 1.000 por dia. (Grifos nossos) (Tradução nossa)65. 

Disponível em: <http://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-

hygiene/>. Acesso em: 14 jun. 2018. 

 

Como a distribuição da água é natural e não política e a vida e saúde das pessoas 

dependem de água, o Brasil, país com maior volume de água do planeta, deve ter uma 

corresponsabilidade mundial com a conservação da oferta de água e a produção de alimentos, 

ou seja, com uma produção de alimentos que respeite os ciclos naturais de renovação da água, 

portanto, é absolutamente necessário o cuidado com a água no Brasil. “A má conduta se dá 

pelo fato de que se conhecem essas soluções, só que não se aplicam” (Camdessus et al., 2005, 

p. 69). Não faltam exemplos de nascentes secas que, com a devida proteção e reflorestamento, 

voltaram a ter água. Essa oferta de água - outrora em abundância – coloca o país no centro da 

geopolítica mundial da água.  

 

3.2 Lei da água - novo código florestal brasileiro  

 

São gritantes as contradições existentes no ordenamento legal relativo ao uso da água. 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que “Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o 

inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 

março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989”. Para abordar o 

problema, citaremos alguns pontos que suscitam debates. 

O Artigo 1º da Lei nº 9.433, no Capítulo “Dos Fundamentos”, apregoa que: 

 

Art. 1º - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: I - a água é um bem de domínio público;  
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III - 

em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;  IV - a gestão dos recursos hídricos 

deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica 

                                                             
65 Today, 2.1 billion people lack access to safely managed drinking water services and 4.5 billion people 

lack safely managed sanitation services. Unsafe hygiene practices are widespread, compounding the effects on 

people’s health. The impact on child mortality rates is devastating with more than 340 000 children under five 

who die annually from diarrhoeal diseases due to poor sanitation, poor hygiene, or unsafe drinking water – that 

is almost 1000 per day. Disponível em: <http://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/>. 

Acesso em: 14 jun. 2018. 

 

 

http://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
http://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
http://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
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é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades. (BRASIL, 1997). 
 

No inciso I, a água é considerada um bem de domínio público, porém, apropriada 

pelos grupos hegemônicos desde os primeiros momentos de colônia. Machado (2002, p. 410) 

enfatiza o significado da conceituação da água como “bem de uso comum do povo” dizendo: 

 
O uso da não pode ser apropriado por uma só pessoa física ou jurídica, com exclusão 

absoluta dos outros usuários em potencial; o uso da água não pode significar a 

poluição ou a agressão desse bem; o uso da água não pode esgotar o próprio bem 

utilizado e a concessão ou a autorização (ou qualquer tipo de outorga), o uso da água 

deve ser motivado ou fundamentado pelo gestor público.  

   

Entretanto, a racionalidade capitalista apropria-se da água de acordo com os interesses 

hegemônicos ancorados na posse da terra. Sobre o inciso II, que traz a água como recurso 

natural e limitado, e ainda com valor econômico, Machado (2002, p. 416) salienta: 

 

A água passa a ser mensurada dentro dos valores da economia. Isso não pode e nem 

deve levar a condutas que permitam que alguém, através do pagamento de um preço, 

possa usar a água a seu bel-prazer. A valorização econômica da água deve levar em 

conta o preço da conservação, da recuperação e da melhor distribuição desse bem. 

Deveriam ser feitos com o cuidado necessário para a sua renovação natural.  

 

Com o intuito de conservar, recuperar e melhor distribuir a água, a atribuição de valor 

econômico por meio da cobrança pelos “grandes usos” da água deve ser construtiva. Todavia, 

a água é um elemento natural vital e não mercadoria.  

O inciso IV mostra que a gestão dos recursos hídricos deve, sempre, proporcionar o 

uso múltiplo das águas, mas os grandes usos, como o da agricultura irrigada, estão 

comprometendo a multiplicidade dos usos da água ao exaurir os rios, a exemplo do conflito 

por água no Rio Arrojado, em Correntina-BA, em 2017.   

Sobre o inciso V, via de regra, as comunidades, os pequenos usuários, não são 

convidados a participarem do colegiado que trata da gestão da água, e desconhecem os 

fundamentos de um Comitê de Bacia Hidrográfica. 

Dentre os objetivos da Lei das Águas, no Artigo 2º, destacamos os incisos I e IV: 

 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; [...]; IV - 

incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas 

pluviais. (BRASIL, 1997).  
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Ao alterar o Código Florestal brasileiro, no que se refere à faixa de proteção dos rios, 

excetuando rios efêmeros e flexibilizando o cálculo da faixa de proteção dos rios perenes, a 

disponibilidade de água em qualidade e quantidade para as futuras gerações foi negada.  

Para Aziz Ab’Saber (2012, p. 36),  

 

Entre os muitos aspectos caóticos, derivados de alguns argumentos dos revisores do 

Código, destaca-se a frase que diz que se deve proteger a vegetação até sete metros e 

meio do rio. Uma redução de um fato que por si já estava muito errado, porém, 

agora está reduzido genericamente a quase nada em relação aos grandes rios do país. 

Imagine-se que para o rio Amazonas a exigência protetora fosse apenas sete metros, 

enquanto para a grande maioria dos ribeirões e córregos também fosse aplicada a 

mesma exigência. Trata-se de desconhecimento entristecedor sobre a ordem de 

grandeza das redes hidrográficas do território intertropical brasileiro. Na linguagem 

amazônica tradicional, o próprio povo já reconheceu fatos referentes à tipologia dos 

rios regionais. Para eles, ali existem, em ordem crescente: igarapés, riozinhos, rios e 

parás. Uma última divisão lógica e pragmática, que é aceita por todos os que 

conhecem a realidade da rede fluvial amazônica. Por desconhecer tais fatos, os 

relatores da revisão aplicam o espaço de sete metros da beira de todos os cursos 

d’água fluviais sem mesmo terem ido lá para conhecer o fantástico mosaico de rios 

do território regional. 

 

Como tratar tamanha irresponsabilidade com os rios, com a biodiversidade e com o 

futuro das próximas gerações? Seriam os revisores e apoiadores do Novo Código Florestal 

neófitos, imediatistas, “usurpadores”? Por que não atentar para o que têm a dizer os sábios da 

natureza, como ribeirinhos e o conhecimento científico? O esforço deveria ser exatamente ao 

contrário, no sentido de recuperar, reflorestar a vegetação ciliar que protege os mananciais.  

Com relação ao inciso IV do Art. 2º, no que se refere à captação, preservação e 

aproveitamento de água pluviais, não há políticas de incentivo ou acessibilidade para o 

conjunto da sociedade. Excetua-se o belo “Programa Cisternas”, que, aliás, obteve o segundo 

lugar no Prêmio Internacional de Política para o Futuro 2017, da organização alemã World 

Future Council, em parceria com a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação66. Entretanto, é necessário abranger o programa, que é bem pequeno em termos 

de Brasil, de forma que, obviamente, sejam priorizadas as famílias rurais de baixa renda do 

semiárido brasileiro.  

 

O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias 

Sociais (Programa Cisternas), financiado pelo MDS desde 2003 [...], tem como 

objetivo a promoção do acesso à água para o consumo humano e para a produção de 

alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo 

custo (Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-

agua-1/programa-cisternas>. Acesso em: 7 ago. 2018).  

 

                                                             
66 Sobre a premiação do Programa Cisternas, acesse: http://mds.gov.br/area-de-

imprensa/noticias/2017/agosto/programa-cisternas-e-uma-das-tres-melhores-politicas-publicas-do-mundo. 

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/programa-cisternas
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/programa-cisternas
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/agosto/programa-cisternas-e-uma-das-tres-melhores-politicas-publicas-do-mundo
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/agosto/programa-cisternas-e-uma-das-tres-melhores-politicas-publicas-do-mundo
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Políticas como essa já se fazem necessárias em diferentes regiões brasileiras, haja vista 

que são um modo de manter os homens e as mulheres do campo no campo. Com acesso à 

água, é permitido até sonhar! 

O Capítulo III da referida lei versa sobre as Diretrizes Gerais de Ação. O Artigo 3º, 

nos incisos I a VI, elenca as diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, quais sejam:  

 
Art. 3º - [...]: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; II - a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 

diversas regiões do País;  III - a integração da gestão de recursos hídricos com a 

gestão ambiental; IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos 

setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; V - a 

articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;  VI - a integração 

da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

 

Ao fazer a análise desses incisos, temos várias considerações a fazer. Sobre o inciso I, 

qualidade implica a quantidade e, em região do agronegócio, as perdas qualitativas e 

quantitativas da água avançam juntas, pelos desmatamentos e uso de agrotóxicos em larga 

escala. Em relação ao inciso II, é importante ressaltar que o critério econômico se sobrepõe 

aos critérios ecológicos e culturais, analisando o avanço da irrigação em grande escala em 

quaisquer cenários. Quanto ao inciso III, os temas água, recursos hídricos e geografia política 

da água necessitam estar, por exemplo, nos planos curriculares da educação básica, técnica, 

superior e na pós-graduação, visto que a conservação da água é de interesse e de 

responsabilidade de todos. O inciso IV é importante porque problemas no quadro local podem 

atingir mananciais e bacias hidrográficas a longas distâncias, pois o sentido da água é fluir e 

fertilizar as terras. No inciso V tem-se que todos os usos do solo afetam a água em qualidade e 

quantidade, considerando que os mananciais são o retrato dos usos da terra (solo, vegetação, 

água e ar).  Por fim, o inciso VI mostra que os rios participam ativamente nas zonas costeiras, 

como é o caso dos manguezais, que formam um bioma rico em vida e de interesse das 

populações circunvizinhas.  

O Art. 5º, no Capítulo IV, estabelece os instrumentos da política nacional de recursos 

hídricos. Dentre eles, destacamos: “III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV 

- a cobrança pelo uso de recursos hídricos; V - a compensação a municípios; VI - o Sistema 

de Informações sobre Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997). O significado de outorga é: ato ou 

efeito de outorgar; consentimento, concessão, aprovação, beneplácito (FERREIRA, 2009, p. 
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1458). A interrogação a respeito de outorgas é: os volumes de água consentidos são 

respeitados?  

Machado (2002, p. 443) explana que: 

 

A fiscalização do uso das águas inclui inspeções periódicas. Para isso, o órgão 

público necessita ter verba para transporte dos servidores públicos, assim como 

diárias para os mesmos. Caso contrário, a outorga tornar-se-á um ato sem nenhum 

resultado benéfico para o meio ambiente e para os bons usuários.  

 

Diante disso, é de suma importância a atenção às fiscalizações de outorgas de uso da 

água, a punição à contravenção, o combate à ilegalidade e também o estabelecimento de 

critérios em prol da manutenção da qualidade da água e saúde do ecossistema aquático, frente 

a novos pedidos de outorgas.  

O Art. 19 da Lei nº 9.433/97 elenca os objetivos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos. São eles: 

 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 

real valor; II - incentivar a racionalização do uso da água; III - obter recursos 

financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos 

planos de recursos hídricos. (BRASIL, 1997). 

 

Assim, estabelecer a cobrança pelo uso da água é um modo de regulamentar esses 

usos. É um retorno financeiro para as bacias hidrográficas que deve ser aplicado, por 

exemplo, em recuperação de nascentes. Por esse motivo, é fundamental a presença das 

comunidades nos comitês de bacias hidrográfica, para fiscalizar a devida utilização desses 

recursos.  

De acordo com Machado (2002, p. 452), “A exploração de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica dá direito à participação nos resultados dessa exploração ou dá 

direito à compensação financeira por essa exploração.”  

Machado continua, Ao referir o art.22, caput, da Lei 9.433/97 que “os valores 

arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na 

bacia hidrográfica em que foram gerados”, não se exclui a hipótese de aplicação fora da bacia 

hidrográfica. (Machado, 2002, p. 455). 

É importante a aplicação dos valores arrecadados com a cobrança da água pelo uso do 

recurso hídrico na bacia de origem, uma vez que os recursos aplicados à recuperação de 

nascentes e APP, além de contribuírem com o aumento da oferta de água localmente, poderão 

contribuir em escala regional com outras bacias hidrográficas. As palavras de Barbosa (2014) 

ajudam a pensar essa ligação: “a devastação do Cerrado vai produzir também o 

desaparecimento dos reservatórios de água, localizados no Cerrado, o que já vem ocorrendo 
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— a crise de abastecimento em São Paulo foi só o início do problema67”. O problema do 

sistema Cantareira começa no Cerrado. Onde está o problema deve estar a solução? 

Outra matéria a ser notada são os comitês de bacias hidrográficas, cuja competência 

está preceituada no Artigo 38 da referida Lei:   

 

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de 

atuação: I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 

articular a atuação das entidades intervenientes; II - arbitrar, em primeira instância 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; III - aprovar o Plano 

de Recursos Hídricos da bacia; IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas 

metas; V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, 

para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, de acordo com os domínios destes; VI - estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;  

VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - estabelecer critérios e promover o rateio 

de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Parágrafo 

único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho 

Nacional ou aos Conselho Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera 

de competência. 

  

Sobre a composição dos membros dos Comitês de Bacias hidrográficas, o Art. 39 

estabelece que:   

 

Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:  

I - da União; II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda 

que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; III - dos Municípios 

situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; IV - dos usuários das águas 

de sua área de atuação; V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação 

comprovada na bacia. § 1º O número de representantes de cada setor mencionado 

neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos 

regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros. [...]. 

 

De acordo com a Lei das Águas, os comitês de bacias hidrográficas tratam de um 

elemento natural, limitado e que não pode ser produzido pelo homem. A água é fundamental 

para a sustentação de todos os países, seja qual for o nível de desenvolvimento. Desta 

maneira, configura-se grave erro a morosidade na elaboração dos planos de bacias, como por 

exemplo no CBH Baixo Paranaíba, e a ausências das pessoas que lidam diretamente com os 

rios na construção desse plano.  

A data para a finalização do plano de bacia hidrográfica do comitê que envolve o Rio 

Claro é 2022. Em face de a violência que os mananciais nesta bacia hidrográfica vêm 

                                                             
67 Disponível em: http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-

e-dos-reservatorios-de-agua-16970/. Acesso em: 03 nov. 2015. 

 

http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-e-dos-reservatorios-de-agua-16970/
http://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cerrado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-e-dos-reservatorios-de-agua-16970/
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sofrendo, por exemplo, como construção de novas barragens no denominado Complexo 

Hidroelétrico do Rio Claro, expansão da irrigação em larga escala, inclusive incentivada por 

decreto municipal do prefeito de Jataí (o município de Jataí abrange 53% da área da bacia 

hidrográfica do Rio Claro), assoreamentos, poluição por agrotóxicos que matam até mesmo a 

vegetação ciliar, “legalização” de ranchos de pesca e lazer para poucos, em áreas que devem 

ser de preservação permanente e mananciais como destino final de lixos, o ano de 2022 

mostra-se muito distante.  

 Somam-se a esses problemas os imensuráveis desserviços que o Novo Código 

Florestal brasileiro acarreta à biodiversidade, à vegetação remanescente, à renovação das 

águas, ao bem-estar da população e ao desenvolvimento do Brasil. “Água é vida! A ausência 

de água é doença e morte!.” (CAMDESSUS et al., 2005, p. 11). 

Não cabe aqui discutir todas as perdas ambientais e sociais com a alteração do Código 

Florestal brasileiro. Daremos ênfase à diminuição da faixa de Áreas de Preservação 

Permanente: 

 

Há consenso entre os pesquisadores de que a garantia de manutenção das Áreas de 

Preservação Permanente (APP) ao longo das margens de rio e corpos d’água, de 

topos de morros e de encostas com declividade superior a 30 graus, bem como a 

conservação das áreas de Reserva Legal (RL) nos diferentes biomas, são de 

fundamental importância para a conservação da biodiversidade brasileira. 

(SBPC/ABC, 2012, p. 70). 

 

No que concerne às APP em áreas rurais, 

O entendimento da importância da manutenção de áreas naturais como APPs e RLs 

na propriedade rural é fundamental, já que existe a concepção errônea de que as 

áreas com vegetação nativa representam áreas não produtivas, de custo adicional, 

sem nenhum retorno ao produtor. Essas áreas, a rigor, são fundamentais para manter 

a produtividade em sistemas agropecuários, tendo em vista sua influência direta na 

produção e conservação da água, da biodiversidade, do solo, na manutenção de 

abrigo para agentes polinizadores, para dispersores e para inimigos naturais de 

pragas das próprias culturas da propriedade. Portanto, a manutenção de 

remanescentes de vegetação nativa nas propriedades e na paisagem transcende uma 

discussão puramente ambientalista e ecológica, vislumbrando-se, além do seu 

potencial econômico, a sustentabilidade da atividade agropecuária. (SBPC/ABC, 

2012, p. 80). 

 

Fato é que o Novo Código Florestal inclui no cálculo da Reserva Legal a área de APP, 

ou seja, a área total protegida numa propriedade tende a ser menor. Especialistas criticam 

também a flexibilização no cálculo do tamanho das APPs em beiras de rio - ele passou a ser 

feito a partir do leito menor ou regular do rio e não mais em relação ao leito maior que é 

flutuante.  

No texto da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, o Art. 4o considera as Área de 

Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, “as faixas marginais de qualquer curso 
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d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular” (BRASIL, 2012). O Código Florestal anterior considerava: “as faixas marginais de 

qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular” (BRASIL, 1965). 

Os rios do Cerrado, como o Rio Claro, no período de estiagem, sofrem redução no 

volume de água e, consequentemente, na largura do rio, como corroboram as fotos 2 e 3. 

Nesse sentido, se não houver ética na interpretação da lei, caso somente a calha principal, 

“perene”, seja considerada para fins do estabelecimento da APP, a perda será considerável.  

Poderíamos perguntar: com a flexibilização das faixas de APP no Novo Código 

Florestal, rios perenes, especialmente no Cerrado, poderão perder essa condição? Rios 

temporários podem deixar de existir? 

 

Foto 2 - Medição da largura do curso de água no Rio Claro (a) 

 

                 Autora: Oliveira, F. A. de (18/08/2018). Fonte:  Trabalho de campo, Rio Claro, Jataí 

Como exemplo, nesse ponto do Rio Claro68, o rio perde 74 metros na largura do curso 

de água, ainda antes de setembro, mês mais crítico da seca. Devido às características do solo 

do Rio Claro, seu curso apresenta diferentes larguras; assim, a envergadura de perda na 

largura e volume do curso d’água pode ser maior ou menor que no ponto exemplificado. 

                                                             
68 Localização geográfica do ponto de medição da largura do rio: 17°55’09.58” S; 51°45’04.99”W.  
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Foto 3 - Medição da largura do curso de água no Rio Claro (b) 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (18/08/2018). Fonte:  Trabalho de campo, Rio Claro, Jataí 

 

No entanto, a perda é invariavelmente aguda, resultado das características climáticas 

do Cerrado, acrescidas pelas drásticas intervenções nos usos da terra que corrompem a 

infiltração da água no solo, a alimentação dos lençóis freáticos e o abastecimento dos rios ao 

longo do ano. 

De acordo com um grupo de trabalho do Código Florestal brasileiro, da SBCP/ABC 

(2012), com a diminuição das APPs e RL, a agricultura no Brasil perde a possibilidade de 

firmar-se como grande produtora mundial, ao não permitir a renovação dos ecossistemas 

naturais necessários para a fertilidade da terra.    

Como demonstram os pesquisadores da SBPC/ABC (2012, p. 21), 

 

Todas as áreas de preservação permanente nas margens de cursos d’água e nascentes 

devem ser preservadas e, quando degradadas, devem ter sua vegetação integralmente 

restaurada. No texto atual, as áreas que devem ser obrigatoriamente recuperadas nas 

APPs foram reduzidas em 50% para os rios com menos de 10 metros de largura e 

não foram definidas para rios mais largos. As APPs de margens de cursos d’água 

devem continuar a ser demarcadas, como foram até hoje, a partir do nível mais alto 

da cheia do rio. A substituição do leito maior do rio pelo leito regular para a 

definição de APP torna vulneráveis amplas áreas úmidas em todo o país, 

particularmente na Amazônia e no Pantanal. Essas áreas são importantes provedoras 

de serviços ecossistêmicos, principalmente, protegendo os recursos hídricos e 

evitando erosões em áreas ribeirinhas e a consequente colmatagem dos rios, razão 

pela qual são objetos de tratados internacionais de que o Brasil tem sido signatário, 

como a Convenção de Ramsar (Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional). 
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Nas palavras de um entrevistado, nas margens do Rio Claro, em 2014, “essa seca é 

castigo, são as florestas que seguram a unidade e a água nos rios”. Tratar a natureza como 

“estável”, em que a técnica está acima dos limites da reprodução da natureza, é o maior 

equívoco da racionalidade econômica no Brasil e no mundo.    

O Fluxograma 2 exemplifica as atribuições do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos:  

 

Fluxograma 2 - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

Fonte: MMA (http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-

gerenciamento-de-recursos-hidricos). 

O debate sobre a legislação que trata de um elemento natural e limitado, que é 

condição para a vida, fonte de riqueza e conflitos, não pode se esgotar. Dessa forma, trazemos 

o questionamento de Vianna (2005, p. 342): “A ausência da Geografia na discussão da 

política de recursos hídricos no Brasil: seria a Geografia a rainha do espaço, e ao mesmo 

tempo uma viúva das águas?”.    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
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3.3 Rios 

 

Rival “que habita a mesma margem do rio”.  

Do lat. rivus: rio + al: suf. de adjetivo 

Oswaldo Portella (1984). 

 

É fácil compreender as associações na origem das palavras rival e rio. Água, condição 

para a vida e elemento determinante de poder; rios, os caminhos das águas. “Cortar o acesso à 

água a seu inimigo pode condená-lo a desaparecer totalmente” (CAMDESSUS et al., 2005, p. 

172). Destarte, dividir a mesma margem do rio, ou seja, compartilhar a água, exige ética e 

solidariedade, do contrário, certamente acentuará rivalidades. Vejamos uma breve revisão de 

literatura tendo como centro a palavra rio. 

Em O rio comanda a vida, Leandro Tocantins compreende rios como 

 

Veias do sangue da planície, caminho natural dos descobridores, farnel do pobre e 

do rico, determinantes das temperaturas e dos fenômenos atmosféricos, amados, 

odiados, louvados, amaldiçoados, os rios são a fonte perene do progresso, pois sem 

eles o vale se estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. Esses oásis fabulosos 

tornaram possível a conquista da terra, e asseguraram a presença humana, 

embelezam a paisagem, fazem girar a civilização — comandam a vida no anfiteatro 

amazônico (TOCANTINS, 1988, p. 234). 

 

Os rios comandam a vida no anfiteatro amazônico, no Cerrado e nos demais domínios 

de natureza do Brasil e do mundo. “O rio comanda a vida” é um título coerente com o livro de 

Leandro Tocantins (1988), em que o rio, ou melhor, os rios influenciam todos os aspectos da 

vida Amazônica. Tocantins (1998, p. 7) utiliza a fala de um viajante europeu, em meados do 

último século, para mensurar a importância dos rios: “Fica a gente surpreendida e pergunta se 

o próprio mar não deve a sua existência a esse rio, que traz incessantemente o tributo de suas 

águas”. 

Os capítulos de O rio comanda a vida versam sobre a extração de borracha, de canela 

e castanha, mitologia, folclore, cultura, calendário geológico, clima, trabalho mecânico do rio, 

navegação, entre outros assuntos.  E Tocantins (1988, p. 233) reforça a significação dos rios 

na vida regional, ao afirmar que  

 

A noção do jus soli parece que se priva de seu conteúdo sentimental em detrimento 

do rio. Quando alguém se refere à terra natal só costuma dizer: eu nasci no Juruá, eu 

nasci no Purus. Se fala da borracha, esta perde a sua qualidade para ser do rio: 

borracha do Abunã, borracha do Xingu. Quando há ocasião de assinalar uma área 

produtiva, o rio é que absorve os elogios: o Yaco é bom de leite, o Antimari é 

grande produtor de borracha. As ocorrências da vida de cada um estão ligadas ao rio 

e não à terra: fui muito feliz no Taraucá, fiquei noivo no Envira e casei no Muru.  
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Tal compreensão reelabora, inteiramente, formulações tais como a relação entre o rio e 

o sentimento de pertencimento com o lugar e a região. O que estão envolvidas são 

construções sociais intricadas, sempre enraizadas em torno do rio. São os rios que 

possibilitam o movimento da vida na terra.      

A obra Um rio são muitos: de aventura e antropologia no rio São Francisco, de 

Roberto Lima, apresenta para o leitor um conjunto de narrativas que tem como eixo o ato de 

seus autores terem navegado pelo rio São Francisco. Para Lima (2000, p. 148),  

 

É de meu interesse pensar uma teoria da aventura que englobe a antropologia, ou 

talvez, ao contrário, buscar uma antropologia mais aventureira. Para tanto, devo 

seguir uma pequena série de autores em suas peripécias. Com o intuito de tentar 

criar uma unidade, escolhi autores que têm em comum terem viajado pelo mesmo 

lugar, o Rio São Francisco. São eles: Richard Burton, Donald Pierson, Dirce 

Cavalcanti, Luiz Flávio Cappio e Alef Tarsia (e companhia).   

 

Conforme Lima (2000), o foco de seu texto está nas peripécias que os autores se 

envolvem ao longo do rio São Francisco, evidenciando, assim, um rio sobre múltiplos olhares 

e tempos. Segundo o autor,  

 

O livro de Cappio, Martins e Kirchner (cf Cappio et alii, 1995) funde o Santo e o 

Rio Francisco: um chamado ecológico-religioso para que o rio seja preservado e, na 

qualidade dupla de Rio/Santo, continue a abençoar, com sustento para a vida, 13 

milhões de moradores de suas margens (LIMA, 2000, p. 161). 

 

Ao analisar o livro de Cappio, Martins e Kirchner, Lima (2000) reforça o quadro 

crítico do rio São Francisco frente à quase inexistente mata ciliar - apenas 4,03 % entre 1990 e 

1991. E lembra a sujeição das chamadas “meninas-formicidas”, que são meninas e 

adolescentes que trabalham envenenando as formigas para os monocultores de eucalipto. 

Segundo o depoimento de uma “menina-formicida”, “[...] é o único trabalho que sobrou numa 

cidade cercada de eucalipto por todo lado” (CAPPIO et al. apud LIMA, 2000, p. 161).  

Na busca pelo texto Um rio são muitos: de aventura e antropologia no rio São 

Francisco, encontramos o projeto A Margem69, que inclui o texto:  Um rio são muitos rios, de 

Eder Chiodetto, curador em fotografia.  

Para Chiodetto (2014)  

 

                                                             
69 A Margem é uma exploração documental e afetiva do Rio Tietê, principal rio do estado de São Paulo e 

importante via de acesso ao interior do Brasil desde o início da colonização. O projeto foi conceituado e 

realizado a partir de uma série de experimentos multimídia relacionados a trechos dos relatos históricos de 

viajantes dos séculos 18 e 19 pelo rio. Compõem o projeto ensaios e montagens fotográficas, vídeos e material 

de arquivo recolhido durante as incursões do coletivo pelas cidades ribeirinhas. O resultado do projeto foi 

exibido no Centro Cultural São Paulo entre 6 de junho e 7 de agosto de 2013.  Disponível em: 

http://www.garapa.org/amargem/2014/01/um-rio-sao-muitos-rios/ Acesso em: 03 set. 2017.  

http://www.garapa.org/amargem/2014/01/um-rio-sao-muitos-rios/
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Para se contar a história, ou pelo menos algumas histórias de um rio, é preciso 

incorporar o balanço, a fluidez, o insondável, e saber que entre uma margem e outra 

as águas não correm para uma única direção: elas deslizam entre fatos e fábulas, 

lugares atemporais e vestígios, e por uma intrincada justaposição de tempos e 

espaços. Geografia mutuante por excelência, o rio é um dos principais símbolos da 

ideia de transformação permanente. O filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso 

professava a doutrina de que “tudo flui, tudo está em permanente movimento”. Para 

ele, o devir, a eterna renovação, se dava pelo agenciamento dos contrários. É dele a 

propagada frase “o mesmo homem não pode atravessar o mesmo rio duas vezes, 

porque o homem de ontem não é o mesmo homem, nem o rio de ontem é o mesmo 

de hoje”. Um rio são muitos rios.  

 

A ideia de que um rio são muitos rios ultrapassa os limites fisiográficos de um rio, de 

seus afluentes e confluentes. Um rio é continuadamente muitos rios, visto que sua dimensão 

simbólica não cabe em conceitos ou significados finalizados. Poderíamos perguntar: como um 

(a) indígena simboliza um rio? Quais são os significados de rio para os empreendedores do 

denominado Complexo Hidroelétrico do Rio Claro? Que ideia (s) de rio traz uma trabalhadora 

e mãe, que sustenta sua família, com precárias condições econômicas, que não tem 

reservatório de água em sua residência, e que vê nos noticiários, dia após dia, os inúmeros rios 

que secaram, mesmo que temporariamente, pelo Brasil, em 2017? Dizer, então, que um rio 

são muitos rios é atentar para a sua dimensão simbólica e, também, para uma forte 

ressignificação dos simbolismos de rios, com os rios no “fio d’água”. 

Muitos rios, sujeitos e símbolos de rios, encontramos em De rios velhos e 

guerrilheiros: o livro dos rios de José Luandino Vieira70. Para o escritor,  

 

Isto é: conheço rios. De uns dou relação; de outros, memória. Rios raivosos, 

rebeldes, rebelados; rios d’água suja, cega de sangue; raros rios calados de medo 

debaixo do voo dos helicópteros, rios de pele d’água arrepiada; rios de escorregar 

rude, pedreguentos, retintos de lamas e choro, espuma rouca — o Mukozo, o das 

águas de verde chá-de-caxinde, muxito de bananal ensombreando suas galerias, 

museu de todas as musas, sujas de nome de dicionário tuga: banana-ouro, banana 

prata, banana-cobre que a gente chama é banana-roxa. Tudo assim, musa paradisíaca 

crismada pedra, vil, metálica — para ambiciosos; cobiçosos; astuciosos 

exploradores, gente e nomes de alma nua, sem espíritos da terra. (VIERA, 1996, p. 

9). 
 

Vieira continua, 
 

Isto é: conheci rios — me banhei até no Alukaze, rio da morte ao meio-dia, um que 

secou depois da Independência, até hoje cientista procura entre matas e muxitos, e 

nada. E o Luandu, o todo-poderoso Luandu, esse grande rio Luandu, o que é tigre de 

                                                             
70 O escritor de Luanda, a velha capital com seus musseques de tanto sentido na história da libertação e na 

história literária de Angola, embrenha-se pela mata e, décadas depois, propõe um diálogo com aqueles que 

estavam no teatro da guerra, em confronto direto com a enorme taxa de violência que se inscreveria no 

desenvolvimento de seu país. Ao revisitar o universo da guerrilha, Luandino recoloca-se e recoloca-nos 

questões fulcrais para se compreender o presente algo opaco de uma sociedade que parece ter consolidada a 

ideia de nação, mas que se depara com fundas contradições, num quadro a ressaltar a urgência de novas e mais 

profundas reflexões (CHAVES, 1996, p. 5). 
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nosso eufrates Kwanza, espião vigilador da sua margem direita, nunca lhe vi em 

vida minha, desconsegui de chegar lá e perdi Kibiaka, em nossa gesta e questa — 

muene uendelu a ngenji; muene mutangedi a malôndo... (Ele, peregrino; ele [o 

outro], aedo...). (VIERA, 1996, p. 11). 

 
A memória relativa aos rios, na narrativa de Vieira, não é algo que aparece sem sangue 

e lágrimas, mas existem borboletas, 

 

Conheci rios: rios antigos, jimbumbas na pele da terra angolense, cicatrizes que 

nascem eterno sangue, uma água cega. E rios novos, rios de águas dormidas, 

lágrimas acordadas a tiro e catanada. Rios amigos quando ainda as matas eram 

nossas. Agora minha alma esconde funda como esses rios — já pendurei no pau de 

chora-sangue do Kialelu aquele, o do sangue sujo, o sapador Batuloza; e vou ver 

sempre voar as borboletas das palmas das mãos de meu companheiro Soto, fuzilado 

a tiro corrido, quilunzeado. Até o carcamano Makenze quis ainda ser menino-jesus 

no colo do meu peito, o caminho daquele homem na hora da morte: o njila ia diiala 

mu’alunga... (O caminho do homem na morte...) (VIERA, 1996, p. 11) (Grifos 

nossos). 

 

Memória, rebeldia, sangue, medo, ambição e beleza são alguns dos símbolos emaranhados 

nos rios vividos por Vieira (1996). A exploração dos sujeitos do lugar e da natureza são traços 

marcantes na narrativa de Vieira.  “Rios calados de medo debaixo do voo dos helicópteros”, 

“gente e nomes de alma nua, sem espíritos da terra”; aqui está envolvida a ausência de 

pertencimento com o lugar, em que sujeitos, grupos externos ao lugar, com o emprego de 

força econômica e política, bélica e tecnológica se apropriam da terra, dos rios e os usam 

como mercadoria, enquanto lhe forem lucrativos. 

Vieira (1996) lembra um rio em que ele se banhou e que secou depois da 

Independência, e que cientistas procuram vestígios do rio e não encontram71. Lembra também 

rios amigos, quando ainda as matas eram deles. Rios amigos podem ser interpretados como 

rios que cumprem a função de renovar a vida, assim, há ligação com matas, antes da 

intervenção dos colonizadores. É a racionalidade capitalista incentivando a não preservação 

das matas, que são fundamentais para o fluir dos rios. O escritor encerra o capítulo intitulado 

Rios I dizendo que “também eu sou rio” (VIEIRA, 2006, p. 12) e finalizava o livro dos rios 

com a frase “Aditemos rios, águas de sangue” (VIEIRA, 2006, p. 74). 

                                                             
71 Em 11 de novembro de 1975, Angola se torna independente de Portugal. O cenário para a independência se 

desenvolveu meses após a derrubada da ditadura em Portugal pela Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 

1974, quando se abriram perspectivas históricas imediatas para a independência de Angola, uma das colônias 

portuguesas na África ocidental. O novo governo revolucionário português iniciou negociações com os três 

principais movimentos de libertação: o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), liderado por 

Agostinho Neto, a Frente Nacional de Libertação de Angola, chefiada por Holden Roberto e a UNITA (União 

Nacional para a Independência Total de Angola), liderada por Jonas Savimbi, no período de transição e do 

processo de implantação de um regime democrático em Angola e nos marcos dos Acordos de Alvor, de janeiro 

de 1975. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/historia/7513/hoje-na-historia-1975-mpla-proclama-a-

independencia-de-angola Acesso em: 15 ago. 2018. 

https://operamundi.uol.com.br/historia/7513/hoje-na-historia-1975-mpla-proclama-a-independencia-de-angola
https://operamundi.uol.com.br/historia/7513/hoje-na-historia-1975-mpla-proclama-a-independencia-de-angola
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Dos rios de água de sangue vividos por Vieira (1996) para a alegria dos peixes no rio 

São Francisco, por Nancy Mangabeira Unger (2001), em Da foz à nascente: o recado do rio. 

Unger (2001) narra sua experiência na observação e a participação em uma peregrinação 

ecológica pelo rio São Francisco, em 1993. 

 

Durante o ato de contrição, pede-se perdão ao rio pelas agressões cometidas pela 

mão humana. Há também uma reflexão sobre a repercussão direta e imediata dessas 

agressões na vida do povo que mora nas suas proximidades: o desmatamento das 

matas ciliares, a construção de grandes barragens que expulsam populações inteiras 

de seu lugar desequilibrando o meio ambiente e modificando completamente o ritmo 

do rio; a implantação de grandes projetos de irrigação que estão salinizando e 

desertificando os solos do vale; a poluição do rio por dejetos industriais, lixo e 

esgotos urbanos. (UNGER, 2001, p. 61-62).  

 

Usos abusivos da terra e dos rios, com desmatamentos das matas ciliares e grandes 

obras de barramentos, contaminações por esgotos e agrotóxicos são recorrentes em distintos 

lugares do mundo. São notáveis os danos na saúde dos rios, por usos inadequados, tanto nos 

rios de Angola apresentados por Viera (1996), quanto no rio São Francisco, descrito por 

Unger (2001) e Lima (2000).  

De acordo com Unger (2001), durante a peregrinação ecológica pelo rio São 

Francisco, as celebrações eram quase sempre feitas na beira do rio, e havia saudações ao rio e 

aos peixes. Ela descreve a fala de um peregrino:  

 

O que eu achei mais bonito foi a gente rezando na beira do rio e os peixes tudo 

alegre, ouvindo a gente dizer o nome deles. [...] Gente, todo mundo veja o tanto que 

os peixes estão alegres com o momento que estamos celebrando, em nome do rio e 

em nome do peixe. E os peixes ficaram todos cabreando; todo mundo ficou alegre 

que viu que os peixes se levantaram perto das embarcações. Foi muito bonito: é 

coisa, claro, que acontece. (UNGER, 2001, p. 66-67).     

 

  Unger (2001) menciona essa passagem, que aconteceu em Minas Gerais, mais 

adiante, em uma reunião com barranqueiros da Bahia e a naturalidade com que ouviram sobre 

a alegria dos peixes evidencia uma interação positiva do povo do lugar com o rio e os peixes. 

Com obviedade, o povo barranqueiro e ribeirinho oferece mais proteção ao rio e aos peixes do 

que “gente e nomes de alma nua, sem espíritos da terra.” (VIERA, 1996). 

Construindo pontes. Da expressão “rios calados de medo”, de Viera (1996), aos Rios 

Silenciados, livro de Patrick McCully (2004). Entre os “rios calados de medo” e os “rios 

silenciados”, o elo é o aniquilamento, provocado por usos não inteligentes, como construção 

de grandes e inúmeras barragens e o desmatamento que afeta todo o sistema terra/água.  

O centro do trabalho de McCully (2004) está nos massivos e negativos impactos das 

barragens, na natureza e na sociedade. E, também, nos exagerados “benefícios” propagados 



119 

 

 

 

sobre as barragens. O autor argumenta que tais “benefícios” podem ser alcançados por meios 

menos destrutivos e mais equitativos, como por exemplo, a energia solar.   

A propósito da fertilidade propiciada pelos rios e a relação sociedade e rios, Cully 

(2004) diz:  

 

A importância dos rios como sustento para a vida e a fertilidade é refletida nos mitos 

e crenças de uma multidão de culturas. Em muitos lugares do mundo, os rios são 

chamados “mães”: Narmadai, “Mãe Narmada”"; o Volga ES Mat 'Rodnaya, “Mãe 

da Terra”. A tradução literal da palavra tailandesa que chama o rio, mãe nan, é “mãe 

da água”. Muitas vezes, os rios têm sido associados a divindades, especialmente 

mulheres. No antigo Egito, a subida do Nilo foi considerada as lágrimas da deusa 

Ísis. O rio Boyne, na Irlanda, que pode ser visto dos mais impressionantes enterros 

pré-históricos da Islã, era adorado como uma divindade pelas tribos celtas. [...] 

Outro texto antigo descreve o rio Narmada como “doador de felicidade”, 

“requintado”, “de atitude exuberante” e “quem irradia alegria” (Tradução nossa)72. 
 

O autor revê significados de rios em distintas culturas, e embora sendo culturas 

diferentes, a associação dos rios e água com a esfera do feminino é evidente. Mães, mãe da 

terra, mãe da água, são símbolos de rios pelo mundo. A ideia de mãe pode ser interpretada 

como algo que promove proteção efetiva para seus filhos, que possibilita a reprodução de 

frutos, que se renova e permite a renovação da vida constantemente e que, de modo sublime, 

irradia alegria. Por consequência, dessa felicidade semeada pela existência de rios, há os que 

veem a alegria dos peixes quando há respeito com o rio.     

A Morte Social dos Rios, livro de Mauro Leonel, reflete a realidade inquietante dos 

rios, especialmente os rios na Amazônia, o uso do recurso hídrico e do peixe, e a disputa 

crescente pelo seu controle. Para o autor: 

 

A água é essencial à vida e o peixe está entre as fontes fundamentais de proteína que 

permite a vida humana na Amazônia. A abundância da água e do peixe, aliada à 

facilidade de seu aproveitamento, contribuíram decisivamente para viabilizar 

milênios de ocupação, orientando os aldeamentos à beira dos rios e locais piscosos. 

As primeiras levas de colonização extrativista dos dois últimos séculos contaram 

também prioritariamente com a fartura desses recursos para sobreviver. A recente 

expansão da fronteira econômica trouxe outros hábitos alimentares, com os 

imigrantes, reduzindo relativamente a importância do pescado em favor da carne 

bovina e de aves. A pesca, comparativamente, exige menor investimento, tratando-

                                                             
72 La importancia de los ríos como sustento de la vida y la fertilidad se refleja em los mitos y creencias de uma 

multitud de culturas. Em muchos lugares del mundo a los rios se los llama “madres”: Narmadai, “Madre 

Narmada”; el Volga ES Mat’ Rodnaya, “Madre de La Tierra”. La traducción literal de La palabra tailandesa 

que denomina al rio, mãe nan, es “madre del água”. Muchas veces los rios han sido asociados com divindades, 

em especial femeninas. Em el antiguo Egito, lãs crecientes del Nilo eran consideradas lãs lágrimas de La diosa 

Isis. El rio Boyne, em Irlanda, que puede contemplarse desde lãs más impresionantes sepulturas prehistóricas 

de islã, era adorado como uma divinidad por las tribus celtas. [...] Outro antiguo texto describle al rio Narmada 

como “doador de dicha”, “exquisito”, “de ventuosa actitud” y “quien irradia alegría” (CULLY, 2004, p. 10 -

11). 
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se de um recurso renovável ainda relativamente disponível e fundamental às 

camadas tradicionais e mais desprovidas da população do interior e das periferias 

urbanas da região. (LEONEL, 1998, p. 23). 

O autor complementa, 

 

A prosseguir como está, o abuso do recurso peixe, com uma sobre-exploração não 

monitorada e concentrada em algumas poucas espécies, será agravado pelo 

descontrole de outros fatores de degradação do ambiente, em particular a 

urbanização e o garimpo, chegando até ao comprometimento dos rios. Este quadro 

tende a ameaçar a própria renovabilidade do pescado, em particular das espécies 

migratórias escamosas, as mais cobiçadas pelo consumidor regional, e dos grandes 

bagres, exportados para outros pontos do país e do exterior. (LEONEL, 1998, p. 25). 

 

Possivelmente, o peixe na dieta da população da bacia hidrográfica do Rio Claro não é 

tão presente quanto na dieta dos habitantes da Amazônia, embora seja importante e apreciado. 

O consumo de carne bovina, suína e aves ganharam impulso na região Sudoeste de Goiás com 

a criação desses animais durante todo o processo de ocupação com a pecuária e a fazenda 

goiana tradicional. Soma-se a isso o fato de o Rio Claro não ser um rio navegável, o que pode 

ter diminuído a atividade pesqueira no cotidiano do conjunto da população local e regional, 

muito embora, em alguns trechos do Rio Claro, como no perímetro urbano de Caçu, é 

constante a presença de pescadores. 

A atividade pesqueira no Rio Claro e sua correlação com as atividades antrópicas, em 

nível de bacia hidrográfica, teve lugar na pesquisa de Márcio Cândido da Costa (2006):   

 

Tradicionalmente, a pesca na sub-bacia do rio Claro é artesanal e de baixa 

intensidade, sendo realizada por moradores locais, para subsistência, e pelos 

pescadores de “final de semana”, associada à pesca esportiva, dos municípios de 

Caçu, Cachoeira Alta, Itaguaçu, Aparecida do Rio Doce e Jataí. Embora o histórico 

da região registre uma pesca artesanal de baixa intensidade, foi observado, durante 

as amostragens em campo, um considerável número de “pesqueiros” nas margens do 

rio, bem como vários trechos de pesca do tipo espinhéis atrelados nas árvores que se 

projetam para o meio do rio. Isso caracteriza a presença de pescadores profissionais, 

principalmente no Trecho 1, os quais possivelmente se deslocam da cidade de São 

Simão, pelo rio Paranaíba, e adentram ao rio Claro em busca de locais mais 

adequados à pesca e melhores pescados. (COSTA, 2006, p. 62). 

 

Costa (2006) constata que o pescado na bacia do Rio Claro contribui com o sustento 

de parte da população, mesmo não sendo uma atividade intensa. Fato que não diminui a 

importância dos peixes para os que apreciam e necessitam dessa proteína. E não isenta 

governantes, fiscais de órgãos ambientais, pecuaristas, agricultores, irrigantes, usineiros e 

demais usuários dos rios na bacia hidrográfica do Rio Claro da responsabilidade com a saúde 

dos rios e dos peixes. Peixes são indicadores de saúde nos ambientes aquáticos.   

Costa (2006) pontua também o problema da construção de inúmeros pesqueiros ou 

ranchos na bacia hidrográfica do Rio Claro. Minimamente, os ranchos contribuem para o 

desmatamento das margens dos rios, para a impermeabilização do solo com as construções de 
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casas, por vezes, de alto padrão. Assim, vem o lixo, além da perturbação da harmonia 

ecológica da fauna e da flora, que “encontra” nesses fragmentos de mata ciliar o único 

refúgio. 

Entre o murmúrio do rio e o despertar das lembranças está a pesquisa de Joycelaine 

Aparecida de Oliveira e Carlos Rodrigues Brandão (2009). Para os autores, 

 
Assim como é a vida de um rio, pode ser a vida de um lugar, como uma casa, por 

exemplo, um lugar cheio de sons, movimentos, cheiros e cores. Um rio que nasce e 

morre. Um rio que corre. Um lugar nasce, ganha vida e identidade com o correr do 

tempo e morre também. Um lugar pode ter vários significados para as pessoas que 

passam por ele, assim como as águas de um rio. Um rio pode ser sentido e 

vivenciado em diferentes valores por diferentes pessoas que habitam as suas águas, 

por anos, por dias, por uma noite ou um dia apenas, por algumas horas. Isso faz de 

um rio um lugar de vida, um lugar em movimento, um lugar em caminho. 

(OLIVEIRA e BRANDÃO, 2009, p. 226).  

 

De uma maneira ou de outra, todos os autores vistos aqui apresentam murmúrios de 

rios. São lamentos que revelam relações de exploração, apropriação e espoliação da natureza e 

dos rios em prol dos interesses econômicos de grupos hegemônicos. Mas, temos também 

afetos entre rios e seus sujeitos. Ressaltamos: “Um rio pode ser sentido e vivenciado em 

diferentes valores, por diferentes pessoas que habitam as suas águas.” (OLIVEIRA; 

BRANDÃO, 2009, p. 226).  

Finalmente, chegamos ao Vale do Rio Claro: corpo e alma de uma região73, por meio 

das histórias contadas por Basileu Toledo França:  

 

O rio Claro, largo e transbordante, invadia as matas e descia levando troncos e restos 

de ponte de aroeira. As chuvaradas de véspera, chuva de S. José, elevaram o volume 

das águas que corriam sujas e negras como o céu sem estrelas. O caudal ali, nas 

proximidades de Caçu, precipitava-se através de grande queda, correndo em três 

canais de pedra viva, rasgados no paredão de granito, e ia explodir estrepitosamente 

ao fundo da efervescente bacia cavada em rochas. Custava crer que todo o líquido, 

antes alargando-se por algumas dezenas de metros, pudesse jorrar assim de estreitas 

passagens afuniladas, que a espuma e a garoa da cachoeira enfeitavam com novelos 

de ondas e gaze de vapor. Nas margens do grande curso d’água, de um lado e do 

outro, estendiam-se duas fileiras longas de pessoas, que se reuniam à volta de 

fogueiras e falavam pouco aos gritos, quando queriam se entender por cima do 

                                                             
73 Destinada a afirmar-se como um dos bons lançamentos do momento literário, e a permanecer como valor que 

excede do comum pelo seu mérito essencial, a coletânea de contos Vale do Rio Claro, de Basileu Toledo 

França, mais fundamentalmente, surpreende-nos por sua qualificação [...]. Mas essa qualidade essencial de 

estudioso pesquisador, apurada no exercício e no hábito de interessadas entrevistas com os velhos da região, 

condicionariam-no à realização final dessa bem entretecida colcha de retalhos que é o repertório notável de 

evocação do Vale do Rio Claro, trabalho de arte alicerçado no substrato da verdade social, em que não se sabe 

mais admirar, se a qualidade dos elementos reportados ou se o resultado estético, o acabamento artístico, a 

forma exemplar do conjunto; pois, com efeito, sem qualquer intenção de criatividade, fábulas e causos ouvidos 

e fielmente trasladados, as estórias aqui reunidas excelem no entanto pela qualidade, pela forma exemplar, pela 

pureza e precisão da linguagem, tudo sem prejuízo do essencial interesse narrativo (FELIX, 1979). 
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rumor da queda. Todos os olhares estavam voltados para o cabeço negro de granito, 

que se erguia das águas, difusamente iluminado pelas chamas das margens. Era 

enorme pedra nua, pronta a rolar para o precipício espumejante. Lá em cima, 

amedrontado e exausto, estava o garoto de 9 anos, colado a suas paredes como 

lagartixa. Mal conseguia erguer a cabeça. Aterrorizado. De vez em quando ele abria 

os olhos para as tochas de querosene nos galhos de árvore, de um e de outro lado. Se 

chorava, ninguém ouvia. “Não fique nervoso! Nós vamos tirar você daí...” — gritou 

um moço inutilmente, com as mãos em concha. Não houve resposta. (FRANÇA, 

1979, p. 151) 

   

De acordo com França (1979), o menino era o “prisioneiro das águas”, o rio grande 

era o Rio Claro em sua totalidade. Esse menino caiu nas águas do Rio Claro durante uma 

travessia para a outra margem, onde muitos da região iriam reunir-se para uma festa na 

fazenda do Brejinho, de propriedade do Abílio, a duas léguas dali. A mãe, desesperada, quis 

pular na água sem saber nadar; seguraram-na. Ao longe, rio a baixo, encontraram o menino, 

que, por sorte, tinha conseguido se segurar em uma rocha.  

Mais pessoas se reuniram dos dois lados das margens, sem saberem o que fazer para 

retirarem o menino. Adentrar o rio representava morte certa. Muitos foram os planos para 

buscar o menino e ninguém se atreveu; o tempo passava, o menino enfraquecia, as esperanças 

minguavam.     

Até que lembraram dos irmãos Coelho, os homens que, ingenuamente, costumavam 

enfrentar os incomuns desafios da vida do sertão. Esses homens foram buscados, a cavalo; 

chegaram e matutaram por algum tempo. Desse ponto, entrelaçaram cordas com firmeza, 

amarraram-nas no tronco de um deles e a outra ponta numa árvore. Esse bravo e ingênuo 

sujeito mergulhou no rio, por algum tempo, ninguém mais o avistou; esses minutos foram 

demasiadamente longos e emaranhados de medo.  

Como um milagre, ele alcançou a pedra em que o menino estava. O Manezinho da 

Rita Quitandeira subiu nas costas desse bravo homem, que o firmou com mais cordas, e os 

dois foram puxados pelos irmãos em solo. Conseguiram voltar vivos. Houve festa e muitos 

tiros disparados para cima! Aqui no Vale do Rio Claro, ainda hoje, ouvimos essa história, que 

lembra a natureza do grande Rio Claro.  

 

3.4 Nascentes, vida antes da vida 

 

“As nascentes, portanto, testemunharam a alvorada das civilizações e cumprem, desde 

sempre, um papel histórico e social, como determinantes da localização e progresso de 

populações humanas” (WWF, 2010, p. 15). Nascentes formam rios, fertilizam terras, 

proporcionam riquezas. 
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O que é exatamente uma nascente? Para a WWF (2010, p. 20), 

 
Uma definição razoável diz que trata do afloramento, na superfície do solo, da água 

de um lençol freático (que, grosso modo, pode ser comparado a uma camada 

granulada pela qual escorre água, situada entre ou sobre outras camadas, de rocha 

sólida) ou mesmo de um rio subterrâneo. Quando isso ocorre, pode formar-se uma 

fonte, onde a água é represada e se acumula formando, por exemplo, um lago. Ou 

então, pode nascer um curso d’água (o líquido não fica represado e passa a correr 

num ribeirão ou num rio). 
 

Vida antes da vida e ebulição da vida são sentidos de nascentes apresentados por 

Unger (2001). As características fisiográficas das principais nascentes do Rio Claro 

contribuem para que elas ainda irradiem vidas?  

 
As nascentes do Rio Claro são as únicas que não estão secas agora (17 de outubro de 

2017). Podemos ir lá, todas as outras estão secas! As únicas nascentes que não 

secam, na cabeceira do Rio Claro, são as da margem esquerda dele. As da margem 

direita todas secam, e secam bem antes do auge da seca, do pico da seca, bem antes. 

Porque elas nascem numa planície bastante friável e as nascentes da margem 

esquerda nascem na serra, na rocha, por esse motivo que elas não secam todas. Tem 

umas que ficam com pouca água, mas não secam. Porque as duas maiores nascentes 

do Rio Claro estão lá, são duas, em pontos bem próximos. Depois, o Rio Claro 

começa a receber água da margem direita, o rio, naquela região toda, só recebe a 

Água Parada, que também nasce na Serra da Divisão, que é uma serra que tem na 

frente da Cuesta. A Serra da Divisão, perpendicular à Serra do Caiapó, ela sai e vai 

para o sentido do Araguaia; lá mantém a nascente da Água Parada. Daí, ele não 

recebe mais nada desse lado. Então, ele recebe o córrego Dantas e outras nascentes, 

já perto dele subir a serra. E já subindo a serra, o Rio Claro recebe o Córrego 

Invernadinha, que nasce lá em Portelândia. Junto com o Diamantino, também, ele 

encerra. Só ficam as nascentes que estão num determinado relevo, bem alto, cerca de 

800 metros acima; as nascentes que estão abaixo todas secam. Então, a 

geomorfologia dali favorece para que ele não seque, a água diminui, mas não seca. 

Agora, a maior nascente do Rio Claro, ela já rebaixou. Se você fizer fotos, verá que 

três metros e meio acima de onde era a nascente tem uma loca. Você pode entrar 

dentro dela, como um corredor, você entra. Hoje, a nascente está em uma fenda mais 

abaixo. Mas, isso eu não sei quando que aconteceu e nessa de cima nunca mais 

nasceram águas lá, no nosso tempo. Eu vou lá sempre e não nasce água, nem na 

época das águas, pode chover que não nasce. Na verdade, o canal rebaixou dentro da 

terra, por conta de ele ser feito pela natureza, não tem ação do homem nele não, 

penso. Por que as nascentes do Rio Claro não secam? Porque a zona de recarga do 

Rio Claro é muito funda, não é aquele brejo. Não é aquela “vage”, sabe, com Buriti! 

Lá não tem isso, ele nasce num aparado, por isso que lá não seca. Se tivesse 

“vage”, se tivesse um brejo, tinha secado. (MELO, 2017). 

 

Claramente, as primeiras nascentes do Rio Claro não secaram por estarem localizadas 

em estrutura rochosa e de difícil acesso. Do contrário, já estariam secas, analisando pelo 

desmatamento em volta da Serra do Caiapó.  
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3.4.1. Expedição nascentes do Rio Claro 

 

Em que consiste pesquisar? Partimos para um trabalho de campo na Serra do Caiapó, 

em Caiapônia-GO (no dia 18 de fevereiro de 2017), lugar que guarda as primeiras nascentes 

do Rio Claro. O objetivo desse trabalho era, exatamente, verificarmos as condições das 

nascentes. E nessa expedição éramos quatro pessoas: esta pesquisadora, minha sobrinha e dois 

colaboradores da pesquisa. 

Ainda pela madrugada, em nossa residência, preparamos a comida que levaríamos; 

desta vez, arroz com carne seca e salada. Levamos também bananas, pães e água. Ao 

chegarmos à Serra do Caiapó, por volta das 11 horas, resolvemos comer antes de adentramos 

à mata, pois assim não precisaríamos carregar os vasilhames, somente água e as mochilas com 

os objetos pessoais.  

Feito isso, fomos ao encontro da primeira nascente, já com muita dificuldade em meio 

a uma faixa de mata densa. Por se tratar de uma escarpa, ainda existe mata, porém, em volta 

da serra, a paisagem é de monocultura. Chegamos à primeira nascente e registramos as 

imagens, já com pouca luz, devido à vegetação fechada, conforme foto 4. 

 

Foto 4 - Lugar da primeira nascente do Rio Claro 

 

 
Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra 

do Caiapó, Caiapônia –GO 
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A primeira nascente do Rio Claro está nesse espaço rochoso entre a mata74. Desse 

ponto, o nosso guia, que é geografo e “caçador de aventuras ecológicas”, foi seguindo serra a 

baixo, à procura da próxima nascente. Não sabíamos o que podíamos enfrentar e fomos 

descendo, com terreno escorregadio em meio à vegetação em decomposição, lodo e rochas 

afloradas. Cada passo oferecia risco de uma torção no tornozelo, como corroboram as fotos 5 

e 6: 

 

Foto 5 - Características da mata e os participantes da expedição 

Nascentes do Rio Claro 

 

 
Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra do Caiapó, 

Caiapônia –GO 

 

 

                                                             
74 Localização geográfica, nascente do Rio Claro: 17°15’50.30” S; 50°41’05.39”O 
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Foto 6 - Afloramento rochoso na Serra do Caiapó 

 

 
 

Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra do Caiapó, Caiapônia –GO 

 

Nesse momento, nossas mãos já estavam cheias de espinhos, não havia como evitá-

los, ao nos firmarmos nos galhos de árvores, nos cipós, sempre esbarrávamos em uma espécie 

de samambaia espinhosa, e as nuvens de mosquitos completavam as dificuldades.  

Descemos e descemos, lentamente, até que decidimos parar, os pés já não suportavam 

mais. Como voltar? Nem ao menos tínhamos cordas para dar suporte. Não tínhamos como 

pedir socorro! Os celulares estavam sem sinal. O que tínhamos eram perneiras, GPS e câmera 

fotográfica. Não havia outra solução senão a de escalar o paredão da serra à unha! Do ponto 

que iniciamos a subida até o topo da serra, percorremos aproximadamente 70 metros, com 

declividade assustadora. Em momento algum, durante a subida, foi possível ficarmos de pé, 

devido à acentuada declividade. A Figura 7 é uma imagem da Serra do Caiapó, na tentativa de 

demonstrar uma localização aproximada de onde estávamos:  
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Figura 9 - Imagem da Serra do Caiapó 

 

Fonte: Google Earth Pro. Organização: Carmo, P. S. do (2018). 

 

Os pontos destacados marcam, aproximadamente, o local da subida para podermos 

contar essa história. Esse recorte evidencia o uso da terra em volta da serra, com agricultura, 

monocultura e desmatamento.   

As dúvidas sobre conseguirmos voltar eram constantes! E ainda havia o prenúncio de 

uma chuva torrencial. Fomos subindo, lentamente, segurando em gramíneas e arbustos, pois, 

no paredão, a vegetação é mais rala e com solo pedregoso. A cada passo, segurando em 

gramíneas, vinha o temor de pegarmos em uma serpente. Não houve condições adequadas 

para registrar em fotografias a escalada. Mas as fotografias 7 e 8 registram o momento em que 

estávamos transpondo a serra. O alívio foi gigantesco! 

Na foto 8, a primeira vez em pé depois do longo percurso de escalada, o cansaço só 

não era maior que o alívio por termos conseguido voltar. Pouco depois do momento em que 

conseguimos transpor o paredão da Serra do Caiapó, caiu a chuva (Foto 9), brindando a vida! 

De volta, em casa, por algum tempo, tivemos vertigens; sentíamos como se tudo 

estivesse rodando à nossa volta. Mas, é exatamente essa estrutura rochosa, de difícil acesso, 

dificultando a mecanização para a agricultura “moderna”, que permite que a nascente ainda 

jorre vida.  

Novamente, as palavras de Eguimar Felício Chaveiro (2017) são oportunas: “pesquisar 

é aventurar-se, procurar o desconhecido, experimentar, ousar subir os barrancos dos signos e 

das encostas” (informação verbal). Não são apenas registros em papéis que fazem uma 

pesquisa, são bolhas nos pés, espinhos nas mãos e histórias ainda sendo feitas, agora. Às 

vezes, encontramos flores, como ilustra a Foto 10: 
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Foto 7 - Momentos finais da subida da Serra 

 

Autor: Melo, E. A. (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra do Caiapó, Caiapônia –GO 

 

Foto 8 - Ao completar a subida da Serra 

 

Autora: Oliveira, M. E. X. (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra do Caiapó, Caiapônia –GO 
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Foto 9 - Chuva na Serra do Caiapó 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra do Caiapó, Caiapônia –GO 

 

Foto 10 - Flor do Cerrado, “cabelo de anjo”, Serra do Caiapó 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Serra do Caiapó, Caiapônia –GO 

 

São as nascentes, vida antes da vida, as águas, ebulição de vida, permitindo que a 

natureza floresça. 
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CAPÍTULO 4 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CLARO EM AGONIA 

 

A chave para proteger e restaurar os rios está em tratar as bacias em sua totalidade, 

com cuidado e respeito.  

Pensar no nível da bacia significa conceber rios como parte integrante de um sistema 

complexo e dinâmico de terra, água e biodiversidade.  

A alteração de uma parte do sistema acabará afetando todos os outros.  

Consequentemente, cuidar dos rios significa cuidar da água, do solo, do ecossistema e do ar: 

uma grande parte da poluição que entra nos sistemas aquáticos é lançada na atmosfera e 

depois atinge a terra.  

[...] Também significa respeitar a diversidade das diferentes bacias e as comunidades 

humanas e naturais que as habitam 

McCully (2004, p. 3.770) 

(Tradução Nossa)75. 

 

 

Podemos dizer que a bacia hidrográfica, considerada como uma categoria de análise da 

Geografia, nos últimos 30 anos, foi objeto de, pelo menos, três grandes vertentes de 

interpretação.  

A primeira refere-se ao modo dos estudos feitos pela Geografia física. Nessa vertente, 

procedem-se interpretações mediante as quais se investigam os componentes naturais da 

bacia, a fisiologia da sua paisagem, a relação entre canal, relevo e drenagem e sua 

diferenciação espacial. Além disso, constata-se o modo pelo qual se dá a interação entre os 

componentes naturais no interior da bacia hidrográfica e suas relações com elementos 

externos.  

A segunda perspectiva analítica ganhou força com os estudos e as práticas de 

planejamento ambiental e gestão territorial. Dessa maneira, essa vertente toma a bacia 

                                                             
75 La clave para proteger y restaurar los ríos radica en tratar a las cuencas en su integridad, con cuidado y 

respeto. Pensar a nivel de cuenca significa concebir a los ríos como parte integral de un complexo y dinamico 

sitema de tierra, agua y biodiversidad. La alteración de una parte del sistema finalmente afectará a todas las 

demás. En consecuencia, cuidar a los ríos signica cuidar elagua, el suelo, el ecossistema y el aire: grande parte 

de la contaminación que ingresa a los sistemas acuáticos es arrojada a la atmósfera y luego llega a la tierra. [...] 

También significa respetar la diversidad de las diferentes cuencas y de las comunidades humanas y naturales 

que las habitan. 
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hidrográfica como unidade do planejamento territorial, com forte influência da aplicação da 

noção de sustentabilidade76. Diante disso, importava observar o plano de atividade dos 

componentes naturais a partir de um canal definidor e também o uso desses componentes. Em 

muitos casos, tratou-se de averiguar partes vulneráveis do ambiente da bacia, paisagens 

potenciais a determinados tipos de usos, impactos negativos e a importância de fazer juntar 

níveis de preservação ou conservação ambiental com usos denominados racionais e 

sustentáveis.  

Por fim, uma terceira via de análise coloca a bacia dentro de uma escala territorial 

ampla, sem negar a sua perspectiva ambiental específica, cuja análise requisita entendê-la 

inserida em um conjunto de relações territoriais, apropriações dos recursos naturais e 

culturais, as disputas e as contradições que grafam essa unidade de análise geográfica. Por 

esse viés, consideramos que a formação socioespacial é a categoria que permite compreendê-

la como unidade territorial que comporta especificidades. Contudo, constitui-se de relações e 

em dimensões de escalas totalizantes.  

É na terceira perspectiva que a bacia do Rio Claro será abordada. Essa opção analítica 

ocorre diante de observações que nos permitiram constar os interesses e a territorialização de 

estratégias de apropriação e usos da terra e da água na bacia do Rio Claro. Diante da expansão 

de atividades como o agronegócio, a pecuária e produção de hidroeletricidade nesta bacia, 

observamos as pressões territoriais e os conflitos que marcam os usos da terra e da água, 

colocando em cena uma perspectiva geográfica integrada e referenciada na categoria 

território. Isso permitiu-nos lançar olhares sobre os sujeitos, disputas e organização dos 

lugares na bacia hidrográfica do Rio Claro.  

4.1. Usos da terra, pilhagens ambiental e territorial  

De acordo com o mapeamento realizado para esta pesquisa, a bacia hidrográfica do 

Rio Claro tem área de 13.610,03 Km² e está situada na mesorregião do Sul Goiano, entre os 

municípios de Caiapônia, Perolândia, Jataí, Rio Verde, Aparecida do Rio Doce, Caçu, 

Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão, conforme o Quadro 2. Santos e Martins (2016) 

enfatizam ainda que a posição geográfica dessa bacia hidrográfica na mesorregião do Sul 

                                                             
76 “As bacias hidrográficas são unidades espaciais de dimensões variadas, onde se organizam os recursos 

hídricos superficiais em função das relações entre a estrutura geológica-geomorfológica e as condições 

climáticas. Vêm sendo adotadas como áreas preferenciais para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, 

sendo que, a partir de 1980, a modernização dos modelos de gestão da água passou a incorporar o conceito de 

sustentabilidade, fazendo com que a gestão ambiental e da água tivessem sua importância reforçada nas 

políticas públicas de desenvolvimento de numerosos países” (CARVALHO, 2014, p. 27).  
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Goiano chama a atenção para o fato de ser um território caracterizado pela força do 

agronegócio e de setores dependentes da disponibilidade de terra e água, o que garante a 

continuidade da produção agroindustrial na região. 

 

Quadro 2 – BHRC: municípios, população em 2010 e 2017, condição de inserção do 

município na bacia, área urbana e abastecimento público captado no Rio Claro  

 

Município 

População 
em 2010 

População 
estimativa 

2017 

Condição de 
inserção do 

município na bacia 

hidrográfica 

Área urbana na 
bacia hidrográfica 

Abastecimento 
público captado 

diretamente no 

Rio Claro 

1 Ap. do Rio Doce 2.427 2.517 Totalmente Sim Não 

2 Cachoeira Alta 10.553 12.002 Parcialmente Sim Não 

3 Caçu 13.283 15.287 Parcialmente Sim Sim 

4 Caiapônia 16.757 18.505 Parcialmente Não Não 

5 Jataí 88.006 98.128 Parcialmente Sim Sim 

6 Paranaiguara 9.100 9.919 Parcialmente Não Não 

7 Perolândia 2.950 3.135 Parcialmente Sim Não 

8 Rio Verde 176.424 2017.048 Parcialmente Não Não 

9 São Simão 17.088 19.697 Parcialmente Não Não 

 TOTAL 336588 2196238    

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/; Moragas (2005) e Teixeira (2017). 

 

Portanto, a leitura geográfica, com apoio da cartografia dos usos da terra na bacia do 

Rio Claro, contribui para ilustrar a situação dessa bacia frente às transformações territoriais 

que implicam a sua ocupação, posse e controle da terra e da água por distintas atividades 

econômicas, conforme Mapa 3:  O mapa de usos da terra da bacia hidrográfica do Rio Claro 

deixa exposto o intenso processo de transformação socioambiental, causado especialmente 

por atividades primárias como a agricultura e a pecuária, que exigem extensas áreas dedicadas 

a pastagens e ao monocultivo de grãos. Nessa bacia hidrográfica, em 2016, data do 

mapeamento, restavam apenas 12,08% da área coberta por Cerrado e 19,39% de 

Mata/Cerradão. Por outro lado, são predominantes as áreas ocupadas por pastagens e 

agricultura, sendo 30,23% da primeira e 34,87% da segunda. Sendo assim, restam 2,12% da 

área de solo descoberto, 0,86% de silvicultura, 0,45% de água e 0,23% de área urbana.  

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
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                            Mapa 3 – Usos da terra na bacia hidrográfica do Rio Claro, Goiás 

 

Org.: Queiroz Júnior, V.; Laboratório de Geoinformação UFG Jataí; Oliveira, F. A. de (2017) 
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As modificações nas paisagens da bacia hidrográfica do Rio Claro iniciaram com a 

pecuária extensiva e se intensificaram com a territorialização, desde os anos 1970, quando do 

processo da modernização da agricultura, que se expandiu nas áreas de Cerrado. Nas últimas 

décadas, o processo de apropriação e ocupação do Cerrado goiano ocorreu de maneira 

planejada pelos interesses do capital hegemônico empenhado em atender às demandas 

internacionais por grãos. Nesse sentido, as regiões Sudoeste de Goiás e Sul Goiano 

presenciaram com intensidade o avanço da ocupação dos territórios do Cerrado. Para 

Mendonça e Pelá (2010, p. 10), “o projeto, no âmbito regional, buscava articular as regiões 

produtivas do Estado de Goiás, principalmente as suas regiões Sul e Sudoeste e, no âmbito 

nacional, adequar o país a um novo ritmo de produção capitalista”.  

Esse processo contou com a disponibilidade de água e solo com relevo plano, que 

favoreceram a aplicação técnica e tecnológica, o que favoreceu a expansão do agronegócio 

nas áreas de Cerrado na mesorregião do Sul Goiano. Destarte, considerando o papel 

estratégico desses fatores para os interesses econômicos, o mapa de declividade da bacia 

hidrográfica do Rio Claro (Mapa 4) complementa e permite relações com o mapa de usos da 

terra, visto que as atividades predominantes na bacia são favorecidas por paisagens com baixa 

declividade.  

Santos e Martins (2016) observam que a área que abrange a bacia hidrográfica do Rio 

Claro está situada em terras de altitude mediana, entre 600 e 1100 m aproximadamente, no 

Planalto Brasileiro. A partir do mapa de declividade (Mapa 4), verificamos que a bacia 

hidrográfica do Rio Claro apresenta 31,7% de revelo plano, 54% de suave ondulado, 12,6% 

ondulado, 1% forte ondulado e menos de 1% montanhoso e escarpado.  

Com efeito, o fato de a área da BHRC apresentar, de maneira predominante, 

declividade com ondulações até 8%, favorece o processo expansivo da ocupação pelo 

agronegócio e a territorialização das monoculturas. Tal fato contribui com as possibilidades 

de mecanização das lavouras e acesso às fontes hídricas para as práticas de irrigação. Com 

isso, extensas áreas de Cerrado foram apropriadas e transformadas em paisagens da soja, do 

milho e da cana-de-açúcar. As paisagens foram adensadas de objetos técnicos como os pivôs 

centrais, canais de irrigação, redes de energia, agroindústrias e rodovias. 
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                           Mapa 4 – Declividade da bacia do Rio Claro, Goiás 

 

Org.: Queiroz Júnior, V; Oliveira, F. A. de (2018) 
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Diante disso, deu-se nova configuração socioespacial aos territórios do Cerrado. As 

paisagens naturais distribuídas nas distintas fitofisionomias do Cerrado ou as paisagens 

caracterizadas pelas ocupações tradicionais dos camponeses foram modificadas e cederam 

lugar aos campos despovoados de gente, mas acrescidos de técnicas e tecnologias para 

garantir a produtividade das monoculturas (soja, milho, eucaliptos, cana-de-açúcar etc.), 

grandes empreendimentos hidroelétricos e agroindústrias.  

A disponibilidade de terra e de água foi fundamental para as transformações 

avançarem no Cerrado goiano. O solo que era considerado pobre e de baixa produtividade, 

diante dos avanços técnicos e científicos proporcionados pela aplicação de fertilizantes 

químicos e usos de maquinários agrícolas, que possibilitaram o avanço das monoculturas, 

tornou-se terra fértil para o lucro dos grandes monopólios.  Soma-se a isso a presença de água 

para abastecer as demandas de captação pelos pivôs centrais. Por consequência, a 

disponibilidade de terra com relevo plano e recursos hídricos, portanto aptas à mecanização, 

contribuiu para manter o avanço do capital no Cerrado.  

À vista disso, como afirma Thomaz Junior (2010), a garantia de terra e água é 

elemento indissociável para os interesses privados atrelados aos setores produtores e 

exportadores de commodities. Para esse pesquisador,  

 
[...] o sucesso do agronegócio não pode ser atribuído somente à sua fixação à 

territorialização e/ou monopolização das terras, mas também ao acesso e controle da 

água, assim como as demais etapas da cadeia produtiva, comercialização etc. De 

forma consorciada, dispor de terra e água, mais ainda, controlá-las, possibilita ao 

capital condições para a prática da irrigação, o que reforça e intensifica a expansão 

territorial sobre as melhores terras para fins produtivos. Ou seja, o acesso às terras, 

seja pela titularidade (legal ou grilada), seja por meio de contratos de arrendamento 

etc., é a garantia que o capital, identificado como agronegócio (grandes grupos 

econômicos nacionais e transnacionais), requer para reproduzir-se e apropriar-se dos 

meios de produção e controlar o tecido social, mediante o acionamento dos 

dispositivos das esferas da produção, da circulação, da distribuição, do consumo, 

bem como especulativos. (THOMAZ JUNIOR, 2010, p. 97).  

 

As observações destacadas por Thomaz Junior (2010) dialogam com o processo de 

expansão do agronegócio no Brasil por todos os domínios de natureza/territórios brasileiros e 

com intensidade no Cerrado. Esse processo ocorre conciliando interesses hegemônicos dos 

conglomerados agro-químico-alimentar-financeiros para manter acionada a produção de 

matéria-prima para o mercado nacional e internacional, tais como soja, milho, algodão, 

eucalipto e cana-de-açúcar.  
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A disponibilidade de água para os interesses do capital relaciona-se ainda com a 

territorialização de empreendimentos hidroenergéticos. No Cerrado, a presença abundante de 

rios propicia as práticas de barramento para geração de energia, o que impacta milhares de 

hectares ocupados por camponeses que vivem nos fundos de vales e são expropriados por 

esses empreendimentos.  

Nesse sentido, em pesquisas apresentadas por Mendonça e Mesquita (2007), Thomaz 

Junior (2010) e Mendonça (2015) construíram a noção de agrohidronegócio, diante do 

esforço de analisar de maneira integrada as estratégias de apropriação da terra e da água. Com 

foco no Cerrado e com recorte espacial no Sul Goiano, Mendonça (2015, p. 05) enfatiza que:  

 
O Sul Goiano destaca-se pela territorialização da agricultura moderna (monoculturas 

intensivas) e passa por intensas transformações espaciais, mediante a implementação 

do agrohidronegócio (soja, cana de açúcar, empreendimentos barrageiros, 

mineradoras etc.), ocasionando intensa mobilidade geográfica do capital e do 

trabalho. A situação é complexa. De um lado, as monoculturas irrigadas que usam 

indiscriminadamente a água na produção de commodities; de outro, os barramentos 

para a produção energética, abastecimento público e/ou para a irrigação etc., o que 

permitiu elaborarmos o conceito de agrohidronegócio. Terra e água passam a ser, de 

forma conjunta, apropriadas para se transformarem em mercadorias, ao invés de 

serem consideradas bens públicos, conforme as necessidades humanas. 

 

Para Mendonça (2015), a expansão das monoculturas controladas pelo setor 

agroexportador no Cerrado goiano é imprescindível à apropriação e ao controle da terra e da 

água. Portanto, frações do território com esses recursos disponíveis tornam-se disputadas pelo 

capital e a noção de agrohidronegócio emerge, conforme esse e outros pesquisadores que 

investigaram outras regiões brasileiras (THOMAZ JUNIOR, 2010; PERPETUA, 2016), para 

interpretar esse processo sem perder de vista as contradições e os conflitos territorializados 

pelo modelo de produção de mercadorias agrícolas no campo brasileiro.  

O Cerrado, dessa maneira, tornou-se, nas últimas décadas, uma fronteira de expansão 

acelerada do agrohidronegócio. Em Goiás, as práticas de irrigação revelam a importância 

estratégica da água. Em matéria publicada pelo Jornal O Popular (2018), foram mapeados 

3.326 pivôs centrais no estado, em 2016. A gravidade por trás dessa quantidade de pivôs 

centrais utilizados pelos megaempreendimentos do agronegócio goiano consubstancia-se na 

falta de controle e na prática ilegal de captação de água para acionar os equipamentos.  

De acordo com a mesma matéria do jornal, entre 2008 e 2017, a Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA) 

emitiu apenas 179 licenças vinculadas aos pivôs. Sendo assim, se, em média, cada uma dessas 



138 

 

 

 

licenças contempla aproximadamente 4 equipamentos, resulta que apenas 716 pivôs estariam 

devidamente legalizados. Isso equivale a menos de um quarto do total, por volta de 21,5%.  

O Popular (2018) enfatiza ainda que a complexidade do caso da prática ilegal dos 

pivôs centrais torna-se mais profunda se considerada a construção de barragens para assegurar 

o fornecimento de água para a irrigação, especialmente nos períodos de estiagem.  

 
A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN) e o Instituto Mauro 

Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) realizaram levantamento 

sobre o assunto e mapearam, em 2016, um total de 8.767 barramentos em Goiás. 

Entre 2008 e 2017, a SECIMA emitiu apenas 110 licenças ambientais autorizando a 

implantação de barragens. Em média, cada licença contempla três reservatórios, ou 

seja, apenas 330 estariam legalizados (3,7%) (O POPULAR, 2018, p. 13).  

 

O número de barragens para irrigação revela a estratégia dos empresários rurais para 

atender uma área de 717.485 hectares irrigada em Goiás, das quais, 234 mil apenas por pivôs 

centrais. Ante o exposto, é evidente que terra e água tornam-se objeto da pilhagem ambiental 

provocada pelo expansionismo dos setores produtores e exportadores de commodities no 

Cerrado goiano. Sem a terra regada por água, seria impossível acionar o processo produtivo 

de mercadorias pelo agronegócio. Assim, as bacias hidrográficas podem ser consideradas 

como um recorte geográfico fundamental para a análise das implicações socioambientais e 

dos conflitos grafados pelos usos das fontes hídricas diante da sua transformação em recurso 

para os lucros privados.  

Um fato preocupante para a manutenção dos fluxos ecológicos do Rio Claro e 

afluentes ao nível da bacia hidrográfica é o decreto municipal feito pelo atual prefeito de Jataí, 

Vinícius de Cecílio Luz (Decreto nº 2.760, de 6 de dezembro de 2017), já em vigor, que 

considera de utilidade e interesse social a prática da irrigação77. Concomitante a esse decreto, 

tramitam não menos que 250 pedidos de outorga da água para pivôs centrais na região, de 
                                                             
77 DECRETO Nº 2.760, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. “Declara a atividade de irrigação de interesse 

social e utilidade pública no Município de Jataí, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE 

JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e, Considerando, nos termos do art. 225, caput, da 

Constituição Federal, o dever do Poder Público e da coletividade de proteger o meio ambiente para os 

presentes e futuras gerações; Considerando os termos do art. 23 da Constituição Federal, que determina 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios para fomentar a produção 

agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; Considerando o art. 6º da Constituição Federal e a Lei 

Federal nº 11.436, de 15 de setembro de 2006, que trata da segurança alimentar; DECRETA: Art. 1º - Fica 

declarada de utilidade e interesse social a infraestrutura de irrigação: conjunto de estruturas e equipamentos de 

captação, adução, armazenamento, distribuição, estradas e redes de distribuição de energia elétrica e prédios de 

uso da administração, situado no interior do projeto de irrigação, barramentos em cursos d’água para fins da 

atividade agropecuária (agricultura) irrigada no Município de Jataí. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no 

Centro Administrativo, aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2017. VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ,  

Prefeito Municipal. 
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acordo com o atual Secretário de Agricultura e Pecuária de Jataí, Silomar Cabral, em 

entrevista concedida para Rádio Difusora de Jataí, em 8/12/201678. 

O conjunto da sociedade, no contexto da bacia hidrográfica do Rio Claro, foi 

consultada sobre a expansão da irrigação em grande escala? Os pequenos produtores rurais, os 

moradores das cidades, os ribeirinhos a montante dos locais de captação da água foram 

considerados? A diminuição gritante da oferta de água, nos mananciais da bacia hidrográfica 

do Rio Claro, foi analisada? Quais serão os critérios de funcionamento dos pivôs centrais? Em 

que medida a prática da irrigação em grande escala é de interesse social? Quais são os 

retornos ambientais e sociais que os atores da agricultura irrigada proporcionam para a 

sociedade, frente a tamanha apropriação, virtualização e exportação de água?     

Assim, consideramos a centralidade da bacia hidrográfica do Rio Claro e sua 

localização no Sul Goiano, região que concentra o avanço da modernização agrícola no 

Cerrado e evidencia o controle da terra e da água por megaempreendimentos do agronegócio 

de grãos e a expansão recente da monocultura da cana-de-açúcar. Em municípios como Rio 

Verde e Jataí, a expansão de setores voltados para a produção de grãos, carne e cana-de-

açúcar contribui para refletir sobre a pressão territorial provocada pelo uso da terra e da água.  

A expansão da área (em hectares) e da produção de soja e cana-de-açúcar (em 

toneladas) nos municípios de Rio Verde e Jataí nos últimos 10 anos (Quadro 3) colabora com 

essas análises e permite a reflexão sobre as implicações desse processo na terra e nos recursos 

hídricos.  

Os dados ilustrados no Quadro 3 expõem a dimensão espacial do processo de 

territorialização e expansão das monoculturas de soja e cana-de-açúcar em três municípios 

inseridos da bacia hidrográfica do Rio Claro, como exemplo das análises sobre as implicações 

territoriais da apropriação da terra e da água. Observa-se nos municípios em que a expansão é 

mais expressiva - Jataí e Rio Verde - que entre 2006 e 2016 ocorreu um aumento significativo 

em termos de área ocupada e produção de soja e cana-de-açúcar. Em Jataí, a área cultivada de 

                                                             
78 Silomar Cabral é agrônomo e atual Secretário de Agricultura e Pecuária de Jataí. O Secretário concedeu 

entrevista à Rádio Difusora de Jataí em 08/12/2016. Nas palavras de Cabral (2016), “Jataí, hoje, tem quinze 

pivôs; mil e trezentos hectares irrigados é a área do município hoje (dezembro de 2016). Mas, em processo de 

outorga, têm duzentos e cinquenta sendo outorgados, aqui na região, não falo só no município, mas nos 

municípios vizinhos, tipo Caiapônia, Serranópolis, Mineiros, mas já duzentos e cinquenta processos de outorga 

para pivô, aqui para o nosso município correndo. Vai aumentar muito, né!”. Disponível em: 

http://www.jornaldassete.com/products/entrevista-com-o-engenheiro-agronomo-silomar-cabral-diretor-do-

sindicato-rural-de-jatai-e-vice-presidente-da-comissao-de-graos-da-faeg/. Acesso em: 14 dez. 2017. 

 

http://www.jornaldassete.com/products/entrevista-com-o-engenheiro-agronomo-silomar-cabral-diretor-do-sindicato-rural-de-jatai-e-vice-presidente-da-comissao-de-graos-da-faeg/
http://www.jornaldassete.com/products/entrevista-com-o-engenheiro-agronomo-silomar-cabral-diretor-do-sindicato-rural-de-jatai-e-vice-presidente-da-comissao-de-graos-da-faeg/
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soja elevou-se de 230.000 para 285.000 hectares; a produção deste grão também aumento de 

621.000 para 798.000 toneladas. Já a cana-de-açúcar aumentou a área de cultivo de 95 para 

24.000 hectares no mesmo período, elevando a produção de 3.800 para 2.880.000 toneladas.   

 

Quadro 3 – Expansão da soja e da cana-de-açúcar nos municípios de Perolândia, Jataí e Rio 

Verde, entre 2006 e 2016 

 

Municípios 

Soja Cana-de-açúcar 

Área colhida (ha)  Produção (t) Área colhida (ha) Produção (t) 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Perolândia 38.500 55.000 111.650 178.200 0 7.000 0 385.000 

Jataí 230.000 285.000 621.000 798.000 95 24.000 3.800 2.880.000 

Rio Verde 250.000 315.000 600.000 982.200 2.900 35.000 249.400 3.150.000 

Fonte: Instituto Mauro Borges (2017). Organização: Oliveira, F. A. (2018). 

 

Em Rio Verde, constatou-se expansão maior desses monocultivos em termos de área e 

produção. As plantações de soja alargaram-se de uma área de 250.000 para 315.000 hectares, 

com produção elevada de 600.000 para 982.200 toneladas entre 2006 e 2016. O exemplo da 

cultura de cana-de-açúcar também demonstra a maneira como o espaço geográfico de Rio 

Verde foi reorganizado para atender à expansão desta monocultura e os interesses dos grandes 

empreendimentos da agroindústria canavieira. A produção também saltou de 249.400 para 

3.150.000 toneladas no mesmo período analisado. 

As implicações territoriais desse processo possuem elos com aspectos econômicos, 

demográficos, culturais e socioambientais na bacia hidrográfica do Rio Claro. O aumento da 

população dos municípios79, geralmente desordenada e sem planejamento ambiental 

adequado, culmina em especulação imobiliária, segregação urbana e desigualdade social, 

concentração fundiária, expropriação do campo e impactos na agricultura familiar camponesa, 

desmatamento, assoreamento e exaustão de córregos e rios e compactação dos solos.  

As paisagens do Cerrado, diante disso, tornam-se imagens despidas de vegetação e 

esvaziadas de gente, apropriadas pelos empresários rurais que controlam o modelo 

agroexportador da agricultura (Fotos 11 e 12). Nas terras planas do Cerrado, dilatam-se no 

horizonte as vastas plantações de soja e cana-de-açúcar, como nas Fotos 13 e 14.  

                                                             
79O exemplo de Rio Verde é emblemático. Segundo o Instituto Mauro Borges (2017), a população estimada do 

município saltou de 136.229 habitantes em 2006 para 212.237 habitantes em 2016.  



141 

 

 

 

Foto 11 – Solo desnudo em áreas apropriadas pelo cultivo da monocultura da cana-de-açúcar 

(Raízen, antiga Cosan), Jataí (GO), 2010 

 

 
Autora:  Oliveira, F. A. de (2010). Fonte: Arquivo pessoal, Jataí (GO). 

 

Foto 12 – Monocultura da cana-de-açúcar, irrigada por gotejamento (Raízen, antiga Cosan) 

Jataí (GO), 2010 

 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2010). Fonte: Arquivo pessoal, Jataí (GO). 
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Foto 13 – Áreas apropriadas pelo cultivo da monocultura da cana-de-açúcar (Raízen) e pivô 

central no município de Jataí (GO), 2018 

 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2018). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 

 

 

Foto 14 – Áreas apropriadas pelo cultivo da monocultura da cana-de-açúcar (Raízen) 

e pivô central no município de Jataí, GO, vista de outro ângulo  

 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2018). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 
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Verificam-se, nas fotografias, imagens que expõem paisagens homogeneizadas pelas 

ações de desmatamento e substituição da vegetação nativa do Cerrado por largos campos de 

cana-de-açúcar. No entanto, esses territórios reúnem processos de contradições, interesses e 

estratégias atravessadas pelos setores hegemônicos da econômica capitalista agindo no 

controle de terra e água. As paisagens revelam o Cerrado e, especialmente, áreas que 

abrangem a bacia hidrográfica do Rio Claro, integrados no circuito nacional e internacional de 

produção de commodities agrícolas, lançados no jogo das disputas e das formas de 

transformação da natureza em mercadorias.  

Diante da expansão do agronegócio de grãos e canavieiro em municípios que 

abrangem a BHRC, os efeitos ambientais nas águas manifestam-se em diferentes práticas de 

irrigação. A expansão dos projetos de irrigação, que envolverão grandes áreas, demandando 

alto consumo de água, afetará sobremaneira os mananciais da superfície e subterrâneos que se 

encontram exauridos. A observação direta das consequências do uso da terra e da água já vem 

se manifestando nos mananciais da bacia hidrográfica do Rio Claro nos últimos anos. A 

agonia do Rio Claro torna-se evidente diante da diminuição das águas que praticamente se 

esgotam em determinados trechos de seu leito, como demonstrado nos registros abaixo (Fotos 

15, 16, 17, 18, 19 e 20), realizados por quatro anos consecutivos - 2014, 2015, 2016 e 2017, 

na parte que atravessa o perímetro urbano de Jataí (GO).  

 

Foto 15 – Baixa vazão do Rio Claro sob ponte no início do perímetro urbano de Jataí (GO), 

em 22 de setembro de 2014 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2014). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 
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Foto 16 – Baixa vazão do Rio Claro sob ponte no início do 

perímetro urbano de Jataí (GO), em 30 de agosto de 2015 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2015). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 

 

 

Foto 17 – Baixa vazão do Rio Claro sob ponte no início do perímetro 

urbano de Jataí (GO), em 28 de outubro de 2016 

 
Autora:  Oliveira, F. A. de (2016). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 
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Foto 18 – Baixa vazão do Rio Claro sob ponte no início do 

perímetro urbano de Jataí (GO), em 28 de outubro de 201680  

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2016). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 

 

Foto 19 – Baixa vazão do Rio Claro sob ponte no início do 

perímetro urbano de Jataí (GO), em 03 de setembro de 2017 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 

 

 

                                                             
80 Neste registro, o pesquisador Paulo Sergio do Carmo aponta para a marca da água, quando o rio está com 

maior vazão. 



146 

 

 

 

Foto 20 – Baixa vazão do Rio Claro sob ponte no início do perímetro 

urbano de Jataí (GO), em 19 de outubro de 2017 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Jataí (GO). 

 

As implicações de décadas de usos da terra e da água na bacia hidrográfica do Rio 

Claro, com expansão das monoculturas avançando em áreas de preservação permanentes, 

presença de nascentes e veredas, transformam o Rio Claro em um rio sob os efeitos da 

pilhagem territorial e ambiental provocada pelos grandes projetos de produção do 

agronegócio de grãos e canavieiro e hidroelétricos.  Os efeitos ambientais resultantes da 

apropriação da terra na bacia hidrográfica ainda são, indubitavelmente, agravados pelo uso de 

agrotóxicos, que, com as práticas de pulverização, contaminam os solos, os quais são 

carregados pelas águas das chuvas, e terminam por acumular nos mananciais hídricos, 

provocando o envenenamento das nascentes, dos córregos e dos rios.  

Destacamos também que a apropriação do Rio Claro pelos grandes projetos 

econômicos defronta com a territorialização de empreendimentos hidroelétricos. As 

hidrelétricas contribuem com as mudanças na vazão do rio, impactam a sociobiodiversidade e 

expropriam territórios ocupados por agricultores familiares nos fundos de vales. Esse uso 

impõe nova racionalidade de controle do rio, que se relaciona com os processos de 

mercantilização da natureza, configurando o que Alves (2014) chama de hidronegócio-

energético. Por esse ângulo, as estratégias de controle e apropriação dos rios do Cerrado e, de 
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maneira específica, da bacia hidrográfica do Rio Claro, relacionam-se também com os 

projetos de geração de energia, que, para Sevá Filho (2008), são como engrenagens de 

acumulação de capital, movimentadas por disputas de poder, controle e lucro.  

 

4.2. Barragens: as antíteses dos rios e a quimérica governança da água 

 

As barragens para a geração de energia fazem parte do contexto de grandes impactos 

socioambientais na bacia hidrográfica do Rio Claro. McCully (2004) sintetizou os principais 

impactos ambientais de barragens, apresentados no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Principais impactos ambientais de barragens 

 

A. Impactos causados por barragens e reservatórios 

1 - Mudanças no rio a montante do reservatório. 

2 - Alterações na morfologia do leito, margem do rio, delta, estuário e costa abaixo 

devido à carga alterada do sedimento. 

3 - Mudanças na qualidade da água a jusante: impactos na temperatura do rio, carga de 

nutrientes, turbidez, gases dissolvidos e concentração de metais pesados e minerais. 

4 - Redução da biodiversidade devido ao bloqueio do movimento de espécies. 

Para os impactos acima mencionados podem ser adicionados: 

B. Impactos causados pelos planos de operação da barragem 

1 - Alterações na hidrologia abaixo: 

(a) mudança de fluxo 

(b) mudança na taxa de fluxo sazonal 

(c) flutuações em curto prazo dos fluxos 

(d) alteração nos extremos dos fluxos mínimos e máximos 

2 - Alterações na morfologia do rio causadas por padrões de fluxo alterados. 

3 - Flutuações na qualidade do rio abaixo causadas pelos padrões de fluxo alterados. 

4 - Redução da diversidade de planícies fluviais, costeiras e aluviais, principalmente 

devido à eliminação de inundações. 

Fonte: McCully (2004, p. 36). Adaptado. Tradução nossa81. 

                                                             
81 Los principales impactos de las represas A.  Impactos provocados por las represas y embalses 1 – Cambios em 

el río aguas arriba del embalse. 2 – Alteraciones em la morfología del lecho, la ribeira, el delta, el estuário y la 

costa aguas abajo debido a la carga alterad del sedimento. 3 – Modificaciones em la calidad del agua corriente 
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Para McCully (2004), existe um grau incontestável de imprecisão na maioria dos 

casos quando das análises dos impactos de engenharia hídrica sobre a dinâmica ecológica dos 

sistemas fluviais. Isso porque a maioria dos estudos existentes tinha em vista objetivos de 

curto prazo, além de serem realizados em bacias hidrográficas de regiões com temperatura 

baixa, dos Estados Unidos e da Europa, depois de grandes e drásticas intervenções humanas 

(soterramento, barragem, drenagem etc.). Poucos estudos foram realizados em regiões 

temperadas, atendo-se aos grandes rios. Nas regiões tropicais, as investigações são quase 

inexistentes e, quando realizadas, têm em vista as possibilidades de represamento. Desse 

modo, o avanço das barragens nas últimas décadas desconsidera as condições singulares de 

cada ecossistema e efeitos que só poderão ser mensurados após séculos, ou seja, geram 

transformações de longo prazo que podem ser irreversíveis.  

Ao tratar dos efeitos ambientais das represas, McCully (2004) afirma que não há mais 

rios, considerando que quando um rio é barrado, toda a sua dinâmica é afetada. Do mesmo 

modo, o geógrafo Marcelo Rodrigues Mendonça (2009) diz que “um rio barrado, não é mais 

um rio; e que está para os geógrafos a tarefa de re-conceituar rios barrados”82. Acreditamos 

que, mais do que para os geógrafos, ou para a academia, a tarefa de pensar e repensar os 

múltiplos usos da água, a relação com a natureza e rios está para o conjunto da sociedade.   

Ao tratar dos impactos sociais ocasionados pelas represas, McCully (2004) as 

considera como lugares de mortes. Junto a construções de barragens, inundações das terras e 

remoção das pessoas de seus lugares, a morte assume diferentes significados: morte dos 

sonhos, do modo de vida, da liberdade, da relação com a terra. O rio é associado a essas 

transformações e também à morte física. A carta escrita por uma mulher, em 1992, sobre a 

“Revisão Independente” do Projeto Sardar Sarovar83, reforça esses sentidos: 

                                                                                                                                                                                              
abajo: impactos sobre la temperatura del río, la carga de nutrientes, la turbidez, los gases disueltos, y la 

concentración de metales pesados y minerales. 4 – Reducción de la biodiversidade debido al bloqueo del 

movimento de especies y a los câmbios mencionados em los puntos 1, 2 y 3. A los impactos mencionados se 

pueden agregar: B. Impactos provocados por los planes de operación de las represas 1 - Alteraciones en la 

hidrología aguas abajo: (a) modificación del caudal; (b) cambio em el ritmo estacional del caudal; (c) 

flutuaciones a corto plazo de los caudales; (d) alteración em los extremos de los caudales mínimos y máximos 

2 – Cambios em la morfologia del río provocados por los patrones alterados del caudal. 3 – Fluctuaciones em 

la calidad del agua río abajo provocadas por los patrones alterados del caudal. 4 – Reducción de la diversidade 

ribereña, costera y de la llanura aluvial, principalmente debido a la eliminación de las crecidas (McCULLY, 

2004, p. 36). 

82 Informação verbal, oferecida durante palestra no XI EREGEO, em 2009, no Câmpus Jataí da UFG. 
83 O Projeto Sardar Sarovar (SSP) é uma das 30 grandes barragens do Projeto de Desenvolvimento do Vale de 

Narmada (NVDP), que começou a ser implementado no final dos anos 80. O NVDP também conta com 135 

barragens médias e 3.000 pequenas barragens, a fim de aproveitar o Rio Narmada e seus afluentes. Em 18 de 
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O governo queria a nossa terra para construir a barragem de Sardar Sarovar e alguns 

dos nossos homens concordaram em mudar-se para a cidade de Parveta, em Gujarat. 

Desde então, só conhecemos a tristeza e o infortúnio quando tentamos reconstruir 

nossas vidas nesse lugar estranho. Esta cidade, Parveta, é diferente de Manibeli. Ali 

morávamos perto do rio e da floresta. Nossos filhos levavam o gado para pastar e 

para beber água do rio. Poderíamos obter tantas coisas: o bambu que costumávamos 

construir, a fibra para fazermos as cordas, a comida, todos os tipos de ervas e 

também caçávamos animais. Agora, nada disso existe e também somos pobres [...]. 

Temos que bombear água para nossas vacas e cabras. Como isso pode substituir o 

nosso rio selvagem e livre, onde podíamos banhar, lavar e beber? O chão da Parveta 

é diferente do de Manibeli. Aqui a terra clama por água, fertilizantes e pesticidas que 

nunca usamos antes. Para isso, precisamos de dinheiro, mas sem títulos de 

propriedade, é muito difícil conseguir empréstimos [...]. Quarenta famílias 

mudaram-se para Parveta. Durante o primeiro ano, vimos 38 crianças morrerem 

[…]. Agora, moramos longe e, embora Parveta esteja ao lado da estrada, não 

podemos ir a nossa casa, porque isso significaria gastar dinheiro em um ônibus. Por 

essa razão, apenas os homens viajam; nós não podemos. Devemos permanecer em 

Parveta, onde a nossa presença irrita aqueles que sempre viveram aqui. Em 

Manibeli, nós vivíamos nas montanhas, Parveta está em uma planície e você pode 

ver tudo lá. Ali podíamos defecar quando queríamos e as colinas nos escondiam. 

Esta é uma das muitas liberdades que deixamos para trás. Aqui devemos esperar até 

escurecer ou nos levantarmos antes do amanhecer. Agora temos que viver aqui, 

nesta terra, onde nós e nossos filhos estamos com fome, apesar de estarmos 

trabalhando continuamente. A promessa de nova propriedade cegou nossos homens. 

Eu gostaria que nunca tivéssemos deixado Manibeli, o povo e a terra que chamamos 

de nossa. (McCULLY, 2004, p. 77) (Tradução nossa). 

 

Para McCully (2004), o Projeto Sardar Sarovar ilustra os problemas causados com a 

construção de grandes represas e o escamotear dos verdadeiros números dos atingidos e 

desprezados “pelas barragens”. Não raro, e em escala mundial, as construções de represas 

estão envolvidas em acordos políticos, econômicos e associadas a denúncias de corrupção84.  

A narrativa da mulher indiana, atingida pela barragem Sardar Sarovar, “assentada” em 

lugar estranho, em que tem maiores dificuldades de acesso à água, que não consegue plantar 

sem recorrer a agrotóxicos, mostra o estranhamento e a rejeição dos sujeitos do lugar. Até 

                                                                                                                                                                                              
outubro de 2000, a Suprema Corte da Índia, em seu veredito final, permitiu a construção do SSP até a altura 

planejada de 139 metros. No entanto, autorizou aumentar a altura da barragem em estágios de cinco metros de 

cada vez, e somente após a liberação por várias autoridades de controle. A Suprema Corte também confirmou o 

Prêmio do Tribunal de Disputas da Água de Narmada, que estipula que as pessoas afetadas pelo projeto devem 

receber terras alternativas para a terra que perderão para a represa e serem reassentadas e reabilitadas seis 

meses antes de qualquer aumento na altura da represa. Trinta e cinco mil (35.000) famílias em Madhya Pradesh 

e 3.600 famílias em Maharashtra são afetadas por esse projeto em plena altura. A maioria ainda precisa receber 

reabilitação. No entanto, o Subgrupo de Reassentamento e Reabilitação (R & R) da Autoridade de Controle de 

Narmada decidiu elevar a altura da água na barragem de Sardar Sarovar para 95 metros em maio de 2002 e até 

100 metros em maio de 2003. Os governos estaduais envolvidos comprometeram os interesses dos destituídos. 

Tradução nossa. Disponível em: http://www.hlrn.org/img/cases/IND.FE180803Web.doc. Acesso em: 14 jun. 

2018.   
 
84 O caso do Rio Santa Cruz, na Argentina, é um exemplo desse tipo de acordo.  

 

http://www.hlrn.org/img/cases/IND.FE180803Web.doc


150 

 

 

 

mesmo o modo de fazer as necessidades básicas/fisiológicas, foram desarranjadas, assemelha-

se à situação das mulheres atingidas por barragens no Brasil. O Movimento dos (as) atingidos 

(as) por barragens (MAB) relata que as perversidades mais profundas do modelo hidroelétrico 

brasileiro incidem sobre as mulheres.  

De acordo com o MAB, 

 

Um dos fatores de violação dos direitos das mulheres atingidas diz respeito 

diretamente ao não reconhecimento do trabalho. Por exemplo, no cálculo da 

indenização para os atingidos pela barragem de Itá (Santa Catarina, 1987), a força de 

trabalho de uma mulher adulta foi considerada como 80% da de um homem da 

mesma faixa etária. Para os idosos, enquanto a força de trabalho masculina foi 

reduzida à metade, a das mulheres caiu para 25% de um homem adulto. [...] As 

mulheres também são mais diretamente afetadas com a desagregação da 

comunidade, pois, pelo papel que ocupam no cuidado da casa e dos filhos, 

dependem de uma rede de apoio de vizinhos e familiares, seja no trato com as 

crianças e os idosos, na garantia da alimentação, entre outras coisas. Sem contar que 

ainda hoje, na maior parte dos casos, o conceito de atingido adotado pelas empresas 

é o territorial-patrimonialista, ou seja, quem não for proprietário da terra não é 

considerado atingido. As mulheres ainda são a minoria entre os titulares de 

propriedades, ficando sem reconhecimento como atingidas e permanecendo na 

dependência de seus maridos ou familiares. Para além das violações decorrentes da 

construção das obras, as mulheres também são vítimas das contradições do modelo 

energético. A ausência de energia e água, situação precária a que muitas famílias 

atingidas são submetidas, torna o trabalho das mulheres muito mais árduo, pois elas 

acabam gastando mais energia humana para compensar a falta de energia elétrica em 

casa, além de ter que percorrer grandes distâncias para conseguir água para a 

família. Outro reflexo da opressão é a ausência das mulheres nos espaços 

deliberativos. A voz sufocada das mulheres no espaço público (ou político) é uma 

consequência de sua circunscrição à esfera privada. Os homens, seus maridos, 

irmãos e pais, oferecem resistência à sua participação nas reuniões sobre a 

implantação da barragem, pois não reconhecem na opinião delas força política85 

  

É um erro recorrente ocultar a voz das mulheres nos espaços de planejamento e 

tomadas de decisões, no que se refere aos usos da terra e, especialmente, da água. As 

experiências de mães que reiteradamente promovem o sustento dos seus filhos, trabalhadoras 

nas cidades e nos campos, fazem com que elas tenham uma dimensão singular de quão 

valiosa é a água. Em determinados contextos ambientais, econômicos e sociais, não raro as 

mulheres precisam fracionar a água do banho, a do preparo dos alimentos e até a de beber no 

âmbito familiar. 

                                                             
85 Disponível em: http://www.mabnacional.org.br/artigo/mulheres-atingidas. Acesso em 17 jul. 2018. 

 

http://www.mabnacional.org.br/artigo/mulheres-atingidas
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Valêncio (2009, p. 81) trata da equidade de gênero no contexto da “governança” da 

água no Brasil. Para a autora,  

 

As ações afirmativas em torno da superação da discriminação de mulheres ainda 

estão por ser construídas no que concerne ao tema das águas no Brasil. Embora o 

país tenha adotado as recomendações da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

ocorrida em Beijing, em 1995, dentre as quais se destaca a eliminação dos 

obstáculos à participação da mulher em todas as esferas da vida pública, incluindo o 

aspecto concernente à gestão dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, as 

diretrizes, programas e subprogramas do PNRH são vagos quanto à forma como 

essa participação será viabilizada.  

 

De acordo com Valêncio (2009), além da ausência da perspectiva de gênero nas arenas 

em que as políticas da água são discutidas ou deliberadas, a participação social de maneira 

ampla é uma quimera. Projetos de irrigação e hidroelétricos são invariantes. No Comitê de 

Bacia Hidrográfica Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba - CBH Baixo Paranaíba86 - que 

envolve o Rio Claro, a ausência da participação social é notória. Como membro suplente 

nesse comitê, representando o IESA/UFG, observamos a ausência de pequenos produtores, 

ribeirinhos, pescadores, representantes de bairros, dirigentes escolares e membros de 

movimentos sociais organizados em torno da luta pela terra. Ora, a água não é para todos?  

Uma das questões feitas aos entrevistados, exceto aos entrevistados membros do 

comitê de bacia hidrográfica, foi: Você recebe informações sobre o CBH que envolve o Rio 

Claro? Os percentuais das respostas estão ilustrados no Gráfico 1:  

O desconhecimento da concepção e dos objetivos de um CBH, em tese, e a pouca 

divulgação sobre os encontros do CBH Baixo Paranaíba evidenciam que a participação social 

na governança da água é uma quimera, nesse contexto, conforme discute Valêncio (2009).  

No caso dos 36% que disseram ter informações sobre este CBH, deixaram claro que são 

informações vagas, isto é, “já ouvi falar”.  Outra questão que tratamos em gráfico (Gráfico 2) 

é: há o interesse em acompanhar as deliberações e/ou encaminhamentos do CBH Baixo 

Paranaíba?  

 

 

                                                             
86 Municípios do CBH Baixo Paranaíba: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Cachoeira Alta, Caçu, Caiapônia, 

Chapadão do Céu, Gouvelândia, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros, Paranaiguara, Perolândia, 

Portelândia, Quirinópolis, Rio Verde, São Simão, Serranópolis. Os afluentes goianos de primeira ordem do Rio 

Paranaíba em seu baixo curso são os rios: Aporé, Corrente, Verde e Claro.     
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Gráfico 1 – Há informações sobre o comitê de bacia 

hidrográfica que envolve o Rio Claro? 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Entrevistas, 2017. 

 

Gráfico 2 - Interesse em acompanhar as deliberações do CBH 

Baixo Paranaíba 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Entrevistas, 2017. 

 

Oitenta e dois por cento dos entrevistados disseram ter o interesse em acompanhar as 

ações do colegiado. Os que disseram não, justificaram com expressões como “desiludi, não 

acredito mais”. Justificativas como essa mostram o descrédito na “governança da água”. E 

essa afirmativa foi dada por um entrevistado (com 68 anos) que mora muito próximo à 

margem do Rio Claro, em Caçu, e necessita comprar água engarrafada para beber, conforme 

corroboram suas palavras: “Há mais de três anos compro água, e moro na beira do rio”.  
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As Fotos 21 e 22 foram feitas a pedido desse entrevistado, que fez questão de mostrar 

que a espuma no Córrego Água Fria, hoje chamado de Córrego Água Suja, ficasse registrada 

(no momento do registro fotográfico, segundo o entrevistado, a espuma estava em menor 

quantidade). Segundo ele, a espuma é causada por dejetos lançados no córrego por um 

frigorífico que produz charque87. Outro transtorno levantado pelo entrevistado é a diminuição 

dos peixes, causada por produtos químicos. Em relação à quantidade da água, esse 

entrevistado afirma que a água do/no Rio Claro e de todos os córregos está diminuindo e 

observa: “cisterna na beira do rio já não tem mais água”. Entretanto, ressalta que o problema 

mais sério é a falta de qualidade da água. 

 

Foto 21 -   Córrego Água Fria (Caçu-GO), atualmente 

chamado de Córrego Água Suja 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de campo, Jataí 

(GO). 

Observando a foto 21, evidenciamos a falta de cuidado com os mananciais, explicitada 

pelo lixo descartado no córrego - neste caso, caixas de papelão. A Foto 22, por sua vez, 

mostra-nos que o Córrego Água Fria/Suja recebe toda a sorte de poluição, com o escoamento 

superficial direcionado a ele e a ausência de mata ciliar. Com as águas das chuvas, nesse caso, 

são carreados para o rio resíduos químicos e sólidos de diferentes origens (ressaltamos que a 

                                                             
87 Verificamos, a posteriori, que a produção de charque é feita pela Kadão Indústria de Alimentos, localizada na 

Rodovia GO-206 - Km 01 - s/n - Zona Rural Caçu, Goiás, Brasil. 
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rodovia passa sobre no córrego). O questionamento que fazemos a esse respeito é: há razões 

para esse sujeito que mora próximo a margem do Rio Claro estar desiludido com a 

governança da água?  

Foto 22 - Sentido dado ao escoamento superficial, 

Córrego Água Fria/Suja, Caçu – GO 

 

Autora:  Oliveira, F. A. de (2017). Fonte: Trabalho de 

campo, Jataí (GO). 

 

Valêncio (2009, p. 64 - 65) discute, então, sobre a desqualificação política dos grupos 

historicamente fragilizados nas arenas da governança da água: 

 

O caráter meramente testemunhal traduz uma sistemática desqualificação política 

dos grupos historicamente fragilizados e a convivência pacificadora exige o silenciar 

de reivindicações em torno de direitos. A promoção de reintegração de 

conhecimentos, recomendado no PNRH, dista do que prevalece efetivamente no 

Singreh, uma vez que, em termos práticos, mantém-se a hierarquização dos sujeitos 

nas arenas construídas. Numa relação hierarquizada não cabe tolerância às 

contradições: a inclusão do outro é condicionada ao ajustamento do interesse 

daquele que lhe precede. Portanto, tem-se uma sociabilidade na qual a alteridade 

persiste solapada. 

No contexto do CBH Baixo Paranaíba, notadamente, o potencial de conflitos pelos 

usos da água está entre os interesses dos irrigantes ligados ao agronegócio e os interesses dos 
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donos dos empreendimentos hidroelétricos. Ao perguntarmos para Edvaldo Assis Melo88 

geógrafo, escritor do Cerrado e também membro do Comitê de Bacia Hidrográfica, 

representando a Sociedade Ecológica Jataiense (SEJA), sobre os conflitos de interesse entre 

os grandes usuários da água, tivemos a seguinte resposta: 

 

Num período muito curto, há dez anos, quando a gente falava isso, eles riam da 

gente; agora, a gente já tem esse conflito estabelecido, uma PCH aqui de Jataí que 

tem dois anos de inauguração já está condenada. Ela não vai ter água, o proprietário 

já está indo em todas as reuniões, em todos os fóruns, todos os debates, ele já está 

indo em todos, o proprietário majoritário dessa PCH. Porque os pivôs estão 

estabelecidos acima do investimento dele, os proprietários de pivôs são mais 

poderosos que ele, e aí agora a situação é essa, e ele é o que, eu já sei, que ele é que 

vai ficar sem água. Porque os outros não estão indo nas reuniões; os irrigantes que 

têm pivôs não vão às reuniões, porque eles sabem que a hora que quiserem eles 

jogam a bomba dentro do Rio e tirarão água. Agora, nós estamos em conflitos, esse 

é um exemplo explícito, essa PCH, talvez o proprietário não vai ter tempo de pagar 

ela. Quando sair o plano da bacia, talvez a gente consiga investir em recuperação, 

um projeto maior de recuperação das nascentes. Por enquanto, o governo não 

assinala dinheiro para isso, mas, com a cobrança pelo uso da água, a gente tendo 

agência de água, aí esse dinheiro vem para o comitê de bacia hidrográfica. E se a 

gente não for sufocado, aí a gente consegue fazer isso, os projetos de recuperações e 

aumentar a disponibilidade hídrica dentro da bacia, sem o plano vai continuar desse. 

jeito (sic). (MELO, 2017) 

 

O que está envolvido na construção do plano de bacia é uma negociação, morosa, 

pautada nos interesses dos grandes usuários e em torno de questões econômicas. Uma 

consequência é exigir muito mais do conjunto da sociedade na construção de um plano para a 

manutenção dos mananciais.  

A Excelentíssima Promotora de Justiça, Keila Martins Ferreira Garcia89, frente à 

Curadoria do Meio Ambiente e Urbanismo de Jataí, concedeu-nos entrevista. Sobre a relação 

sociedade e Rio Claro e afluentes, ela argumenta 

A minha visão é, assim, um pouco pessimista. A gente está falando aqui de uma 

região do agronegócio, mas, assim, parece que tudo gira em torno de produção 

agrícola. Tudo aqui só funciona se afetar a produção agrícola. Então, as vezes que eu 

vi alguma mobilização, por exemplo, de proprietários rurais, ou mesmo da sociedade 

em relação aos barramentos, ou alguma outra questão, foi porque isso, de alguma 

forma, atingiria a produção agrícola. Mas, assim, em nenhum momento a gente 

percebe uma preocupação verdadeira com o rio. Sabe, e isso que eu te falo, a 

questão do agrotóxico, questão do desmatamento, é muito também em função da 

irrigação, desses pivôs, que a gente não sabe qual critério, se tem outorga, e as 

outorgas têm sido também dadas com poucos critérios. A gente chega ao cúmulo de 

                                                             
88 Temos a autorização de Edvaldo Assis Melo para citar seu nome e suas falas nesta pesquisa. Entrevista 

concedida em 17/10/2017, entrevistadora: Franciane Araújo de Oliveira. 

89 Temos a autorização da Excelentíssima Promotora Keila Martins Ferreira Garcia para citar o seu nome e suas 

falas nessa pesquisa. Entrevista concedida em: 7/11/2017. Entrevistadora: Franciane Araújo de Oliveira. 
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a pessoa entrar, preencher um negócio na internet e retirar licença automática. Então, 

assim, isso me preocupa muito! Eu não tenho visto, verdadeiramente, uma 

preocupação, salvo raras exceções, assim, da academia, ou mesmo de algumas 

associações voltadas ao meio ambiente. Mas, eu não tenho visto, assim, 

maciçamente, a sociedade preocupada com isso. A sociedade, às vezes, menciona 

em redes sociais a questão da situação periclitante do rio, mas eu também não vejo 

ninguém tomar providência em relação a isso. Posso te dizer que o Ministério 

Público tem tentado muito, mas eu não faço a roda funcionar sozinha. Eu entro com 

ações, mas eu dependo das cidades, eu dependo do órgão licenciador.  E, assim, tem 

órgão licenciador, nós estamos falando tanto da Secima, como de Secretaria 

Municipal, a gente sabe que são entes políticos. Políticos no sentido de Estado e 

município e que isso às vezes não funciona a contento. Eu não tenho visto, assim, 

uma preocupação verdadeira. Em suma, é isso. (GARCIA, 2017). 

A leitura de Garcia (2017), ressalva dois pontos fundamentais: primeiro, os interesses 

do agronegócio, relativos aos usos da água, estão acima dos interesses do conjunto da 

sociedade; segundo, a sociedade não se mobiliza para debater os usos da água e a saúde dos 

mananciais. No âmbito do CBH Baixo Paranaíba, o trabalho do Ministério Público é 

conhecido por travar os projetos dos atores hegemônicos, como o de construção de barragens 

hidroelétricas, sendo, então, uma preocupação para esses atores.  

Todavia, como dito por Garcia (2017), “eu não faço a roda funcionar sozinha”, 

verificamos a complexidade política e econômica envolvida na posse e no controle da terra e 

da água. A promotora lembra que todo cidadão pode entrar com uma ação, junto ao Poder 

Judiciário, questionando acordos relativos aos usos da água, como exemplo a construção em 

andamento do Complexo Hidroelétrico do Rio Claro.  

“Como fazer da água uma prioridade para todos?” Essa é uma questão feita por 

Candessus et al. (2005, p. 127-128), e, para esses autores, 

 

O Século XX nos ensinou que a água é vulnerável como o ar que respiramos. [...]. 

Sua demanda cresce a ponto de o século XXI começar com elementos de uma 

tragédia de água em que aspectos múltiplos se colocam. Na grande batalha que se 

anuncia, ela tem menos aliados do que falsos amigos. [...] Para a água, em todo caso, 

uma evidência se impõe: ela deve se tornar uma prioridade para todos os atores e os 

associar a uma dupla reforma, a da governabilidade e a dos circuitos de 

financiamento. [...]. Em todo caso, dar a palavra – e, portanto, o poder ao qual eles 

têm direito – àqueles para quem a água é o problema de cada dia.  

 

As proposições de Candessus et al. (2005) são claras! É preciso dar a palavra para os 

sujeitos historicamente excluídos das arenas deliberativas dos usos da água. Seguramente, 

ribeirinhos, pequenos produtores, donas de casa, os sujeitos dos rios têm uma compreensão 

alargada do valor da água. Água na sua condição de substância vital. 
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4.3 A cartografia das pilhagens ambientais  

 

Mapear o crescente uso da água não é tarefa fácil. Os avanços violentos da irrigação 

em grande escala, as construções de barragens e o desmatamento são constantes, mesmo 

diante da agonia do Rio Claro.  

 

4.3.1. Irrigação 

 

De acordo com o Plano Nacional de Recursos Hídricos (2006, p. 77), “O crescimento 

da população e do consumo per capita tem requerido o aumento da produção de alimentos e 

influenciado o incremento da prática da irrigação na busca pelo atendimento aos padrões 

externos de consumo e ao aumento da produtividade”. A questão que fazemos é: seria o 

aumento da irrigação condição para a alimentação das populações? O PNRH (2006, p. 77) 

associa, então, a prática da irrigação com a diminuição da pobreza ao afirmar que: 

 

A agricultura irrigada, reconhecidamente o uso de maior consumo de água, tem sido 

apresentada como uma alternativa para quebrar o ciclo vicioso da pobreza e da 

exclusão social em algumas regiões. Países como o Brasil apresentam características 

naturais favoráveis para adotar práticas agrícolas sustentáveis, mesmo em áreas de 

escassez hídrica, nas quais se faz necessária a utilização da agricultura irrigada. 

 

Tal afirmação leva-nos a pensar em que medida a irrigação, atividade de maior 

consumo de água, causadora de conflitos de interesses e exaurimento dos mananciais pode 

diminuir a pobreza? A agricultura irrigada apropria-se da água, virtualiza e exporta água em 

grandes quantidades. Nessa leitura, precisamos considerar a diminuição de água em 

quantidade e em qualidade e o acirramento dos conflitos por água. Todo problema ambiental é 

também um problema social. 

Pensando a concepção de água virtual, Carmo et al. (2007, p. 83-84) estabelecem 

alguns questionamentos: “quais as implicações desse processo de transferência? Como essa 

inserção no mercado internacional está impactando a disponibilidade e a qualidade desse 

recurso fundamental que é a água?”. Nessa seara, poderíamos perguntar: em que medida a 

gritante diminuição de água no Rio Claro e tributários está associada à “virtualização” da 

água?    

Para Carmo et al. (2007, p. 84),   
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A articulação dessa concepção com a legislação existente sobre gestão de recursos 

hídricos no Brasil é reveladora em termos dos riscos que se configuram em relação à 

água. Nesse sentido, salienta-se a criação de um extenso arcabouço legal para 

proteção e racionalização do uso da água. Tal arcabouço tem na cobrança pelo uso 

da água bruta um dos seus principais instrumentos de gestão. Entretanto, destaca-se 

a dificuldade do setor agropecuário em se submeter a essa legislação, especialmente 

no que se refere à cobrança. Esse fato é relevante, e fonte potencial de conflito entre 

os diversos setores consumidores, principalmente considerando que o setor agrícola 

é o principal usuário de água do país, e que esse setor está cada vez mais voltado 

para abastecimento do mercado externo. 

 

No âmbito do colegiado do CBH Baixo Paranaíba, quando o assunto é a cobrança pelo 

uso da água, representantes da agricultura irrigada alardeiam: “O preço do alimento vai 

aumentar!”. Como se o destino da produção de commodities fosse a mesa da população local 

e regional. Cabe voltarmos à fala de Melo, que apregoa que, 

 

[...] com a cobrança pelo uso da água, a gente tendo agência de água, aí esse 

dinheiro vem para o comitê de bacia hidrográfica. E se a gente não for sufocado, aí a 

gente consegue fazer isso, os projetos de recuperações e aumentar a disponibilidade 

hídrica dentro da bacia. Sem o plano, vai continuar desse jeito. (MELO, 2017). 

 

Frente à expansão da irrigação e o avanço das construções de barragens em diferentes 

escalas, a situação de risco da BHRC pode não apenas continuar desse jeito, mas, também, 

agravar. Para melhor ilustrar isso, os mapas de irrigação e de aproveitamentos hidroelétricos 

(Mapas 5 e 6) ajudam a pensar a situação do rio e da bacia hidrográfica, no que tange ao 

avanço das invariâncias. Aqui, apresentamos o Mapa 5, que traz a localização, na Bacia 

Hidrográfica do Rio Claro, dos processos outorgados de captação direta d’água:  
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Mapa 5 – Processos outorgados de captação direta d’água 

 

 
Org.: Damasceno, C. E; Oliveira, F. A. de (2018) 
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Está em curso, na BHRC e região, a expansão da irrigação em grande escala com a 

chamada irrigação de salvamento ou irrigação verde. Em dezembro de 2016, eram 250 

pedidos de outorga. Dialogamos com Hildeu Ferreira Assunção90, agrônomo, professor e 

pesquisador ligado à agrometeorologia sobre essa prática de irrigação. Para o pesquisador, 

 
Bom, eu cheguei aqui na época de 90 e eu via esse grande potencial de água, fonte 

para você trabalhar com irrigação. No entanto, de lá para cá, ninguém se manifestou 

a utilizar essas águas. Talvez agora esteja surgindo essa questão, de utilização dessa 

água para a terceira safra, que eu acredito que não é essa irrigação de salvamento, 

salvamento é somente um disfarce. Mas, na verdade, o pessoal quer plantar feijão 

nessa época da entressafra, que vem num preço bom. É uma terceira safra que vem 

aí! Então, com 250 pedidos de outorga para pivô central, o pivô central para um 

grande empresário, que um mínimo dele é 50 hectares, 50 a 120 hectares, se cada 

um desses pivôs funcionarem entre o Rio Claro, aí que nós vamos ter conflitos nos 

usos da água. Principalmente nos que estão a jusante, porque quem está a montante 

pega água primeiro e não sobra para o abaixo. Principalmente se todos irrigarem no 

mesmo tempo, porque na irrigação existe uma hora correta para você irrigar, para 

minimizar a transpiração e diminuir a energia quando está no pico. Então, tem uma 

hora preferencial, aí se todo mundo ligar seus pivôs, nesse mesmo tempo, aí sim 

teremos conflito de uso social revertido à terra, aí a preocupação que eu tenho 

revertido a isso. Agora, se regulamentar, falar: “cada qual pode usar seu pivô, mas 

no máximo em 50 hectares”. Estabelecer limites de uso dessa forma de água, falar: 

“você pode usar até 2000 mil litros de água por dia”. Estabelecer limites para cada 

um, de forma que esse fluxo ecológico da água, que é o fluxo ecológico necessário 

para o abastecimento dos animais nativos, os animais silvestres, os peixes que estão 

nesse rio, os ribeirinhos, então, para que sobre para essas pessoas. Se não houver um 

regulamento disso, eu vejo um grande problema, da água principalmente. 

(ASSUNÇÃO, 2017) 

 

Os argumentos de Assunção (2017), de Melo (2017) e de Garcia (2017), em conjunto, 

suscitam alguns questionamentos: a denominada irrigação de salvamento é um embuste? A 

irrigação de salvamentos é pensada por quem e para quem? Quais são os critérios para as 

outorgas? Como as sociedades local e regional são compensadas pela apropriação da água 

para o agronegócio? As situações críticas dos mananciais na BHRC foi levada em 

consideração quanto ao estabelecimento do decreto que considera de utilidade e interesse 

social a prática da irrigação em grande escala? 

Os defensores da irrigação de salvamento justificam-na dizendo que será feita na 

época das chuvas, nos veranicos, quando os mananciais estarão cheios. Entretanto, o que a 

história nos ensina sobre a relação do homem com a água e os rios? Maecel Mazoyer e 

Laurence Roudart, com o livro “História das agriculturas no mundo: do Neolítico à crise 

                                                             
90 Temos a autorização de Hildeu Ferreira Assunção para citar seu nome e suas falas nessa pesquisa. Entrevista 

concedida em 8/11/2017, entrevistadora: Franciane Araújo de Oliveira 
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contemporânea”, tratam do sistema de cultivos irrigados, em que uma das consequências 

ecológicas da irrigação é a salinização. De acordo com os autores, 

 

Com a generalização da irrigação, a salinização – flagelo dos sistemas irrigados das 

regiões áridas -, que destruiu numerosos perímetros irrigados e que talvez tenha 

mesmo levado à decadência de civilização hidráulicas inteiras (Mesopotâmia, 

Indus), avança no vale do Nilo. [...] Com a generalização da irrigação em todas as 

estações, os problemas de saturação na água e de salinização dos solos se 

multiplicaram, a tal ponto que em 1973 a fertilidade de dois terços das terras 

cultivadas encontrava-se afetada de maneira significativa.  

   

A história nos ensina que o apogeu e o declínio de civilizações estão intimamente 

associados aos manejos dos rios, ou melhor, à relação com os rios. Quanto à água, é 

necessário ainda mais cuidado, visto que a água não é produzida, não pode ser sintetizada, 

como nos lembra Ribeiro (2008). Então, indo mais além, o que está escamoteado nos 

discursos dos defensores da irrigação? 

Porto-Gonçalvez (2015) lembra-nos que o ciclo da água nos integra, quando nos 

alimentamos, quando urinamos, em nossas veias (83% do sangue é água). A agricultura 

consome 70% da água superficial do planeta, portanto não está externa ao ciclo hidrológico, 

que é bem mais complexo que os esquemas apresentados nos livros didáticos. O autor, ao se 

referir sobre o ciclo hidrológico, diz que “[...], é todo sistema agrário-agrícola que está 

implicado no ‘ciclo da água’”. (PORTO-GONÇALVEZ, 2015, p. 418). 

Para Raffestin (1993, p. 228), 

 

Todos os recursos renováveis dependem, direta ou indiretamente, do mecanismo da 

fotossíntese e, por consequência, do funcionamento do ecossistema. Para utilizar 

uma imagem, é preciso, como diria Barry Commoner, que o “círculo” seja fechado. 

Se há uma ruptura qualquer na cadeia dos fatores bióticos e abióticos, os produtores, 

ou seja, o conjunto das plantas, estão comprometidos.  

 

Cabe voltarmos ao mapa de uso da terra na BHRC, em que Cerrado e Cerradão/mata 

somavam 31,47% da área da bacia, e pastagem, agricultura, solo exposto e ocupações urbanas 

somavam 67,45% da área da bacia, ou seja, o círculo de renovação da natureza na BHRC está 

largamente comprometido. Ressaltamos que o mapeamento tem como base de dados o ano de 

2016.  
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4.3.2. Desmatamentos 

 

O desmatamento é constante na BHRC. Exemplo disso é o flagrante que presenciamos 

junto com os membros da ONG Amigos do Rio Claro, a AMARIO, conforme imagem aérea 

mostrada na Foto 23: 

 

Foto 23 – Área recentemente desmatada na microbacia do Córrego Seco  

 

 
 

Autor: Camozzi Filho (2016). Fonte: Trabalho de Campo, AMARIO. 

 

A Foto 23 demonstra o processo de desmatamento em Área de Preservação 

Permanente, com potencial de perda de solo e assoreamento devido à composição arenosa do 

solo. Verificamos a prática denominada de “enleiramento”, queimada da vegetação suprimida 

e terraceamento em desnível.  

Assunção (2017) falou-nos sobre a relação dos usos do solo e água. Em suas palavras,  

O solo é um ambiente poroso. Vamos imaginar como se fosse uma grande esponja e 

quando nas suas condições naturais, sem alterações, sem mexer nesse solo, essa 

porosidade natural é responsável pelo armazenamento da água do solo.  Quando se 

trabalha o solo e não se usam as medidas conservacionistas de recomendações 

técnicas, as curvas de nível, os plantios de contorno, todas as medidas necessárias, 

então, o que vai acontecer: você diminuiu a infiltração e aumenta o processo de 

escoamento superficial. Escoamento superficial que é responsável pelo transbordo 

dos rios em imediato e secagem do rio na época da seca. Porque, como a capacidade 
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de infiltração foi menor que o escoamento, então predominando escoamento, não há 

o armazenamento necessário de água, para que haja manutenção de fluxo hídrico 

durante o ano todo.  

  Como se vê, frente às compreensões do entrevistado supracitado, de Raffestin (1993), 

de Porto-Gonçalvez (2015) e mais os autores que reforçam essa pesquisa, o círculo natural de 

renovação da água necessita de equilíbrio. Com o desmatamento negligente, a desproteção 

dos solos e as alterações do sistema terra e água, o ciclo de renovação da água não se realiza, 

os lençóis freáticos não são devidamente abastecidos e, dessa forma, os rios não são 

alimentados nos diferentes períodos. O crescente abaixamento de água no Rio Claro, 

especialmente no período de estiagem, observado pela sociedade, ilustra essa relação. 

Citamos a frase de autor desconhecido: “água tem sede de árvores”.  

Mazoyer e Roudart (2010, p. 153-154) escrevem sobre as consequências do 

desmatamento, além de a redução da fertilidade, sobre a erosão: 

 

Num meio desmatado, as águas da chuva tocam diretamente o solo sem que sua 

queda tenha sido amortecida pela vegetação. Além do mais, o escoamento pela 

superfície do solo encontra, geralmente, menos obstáculos. Nessas condições, o 

escoamento das águas aumenta e acelera, enquanto sua infiltração diminui. Nas 

regiões acidentadas que recebem fortes chuvas, o escoamento ganha uma amplidão 

tamanha que é capaz de provocar cheias catastróficas, que arrancam o solo e 

transportam enormes massas de terra que acabam por se acumular nos vales baixos e 

nos deltas.  

 

Solo e água, especialmente em áreas cultiváveis, necessitam de gestão séria. Para 

Raffestin (1993), dentre as consequências mais graves da agricultura, estão a erosão e a 

poluição. E a relação com a terra pode ser simétrica e dissimétrica, a depender da 

mobilização, do emprego das técnicas de preservação. Acrescentamos a ética e o respeito com 

o tempo de reprodução da natureza.     

Perguntamos nas entrevistas em cadeias de referências sobre a percepção de alterações 

na dinâmica das chuvas e da temperatura da região, ou na BHRC. Nas palavras dos 

entrevistados/as, 

 
- Sim. Mudou tudo, aumentou o calor e o ano passado (2016) não teve frio. O 

asfalto faz secar a água. 

- Sim. Desmatamento exagerado. 

- Sim. Desmatamento. Já vi enchente em que o córrego ficou quase do tamanho do 

Rio Claro. Tem hora que chove mais na seca do que no passado, mas chove menos 

no período da chuva. Tem nascente que nem em janeiro não tem mais água. 

- A quantidade de chuva em volume d’água tem diminuído. Tem muita diferença, 

chove menos e todos os meses chove. Hoje, a chuva vem de todos os lados. A chuva 

vinha do Oeste. 

- Sim. Aqui não era tão quente como é hoje. A chuva sumiu. 
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- Sim. Acabou as matas. Os desmatamentos, a cana, barragens. As lavouras de 

milho estão no pó, em sete de setembro, antes não era assim.  Se um protege, nove 

esbanja! Mas, não falta quantidade, falta qualidade. 

- Sim. Esquentou muito com as usinas, com o espelho d’água. Diminuiu muito a 

quantidade e a regularidade das chuvas. No dia primeiro de setembro, sertanejo 

punha a semente no chão com a certeza de que a água vinha. 

- Sim. Isso é visível! Choveu 100 mm e daí está sem chuva há quinze dias (entrevista 

concedida em 8/06/2017).  

- Destruição da natureza, acabando com as matas. Chuva é sempre boa! 

- Sim. A chuva está menos e não é tão certa. Sete de setembro era certeza, agora 

não. Mudança no meio ambiente, o povo pensa só no dinheiro. 

- Sim. Fora do cronograma natural, em agosto chovia. O motivo dessa desordem 

nas chuvas são as barragens e a cana, chegaram há dez anos. 

- Sim. Os lagos das usinas refletem a luz do sol e aumentam a temperatura. Os 

desmatamentos são um grande problema. 

- Sim. Está diminuindo a quantidade e a época. Com as barragens, diminuiu as 

chuvas, esquentou. A água engoliu as matas, muito desmatamento. 

- Sim. Não está tendo água, para fazer evaporação. 

- Sim. Desmatamento tem que deixar as matas! 

- Bastante diminuídas. E com essa diminuição os afluentes e o Rio Claro têm a água 

diminuída. Tenho 80 anos, na minha mocidade eram tempos gostosos, os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro perdia-se alguma plantação por excesso d’água, 

nunca por falta d’água. Os motivos dessa diminuição são falta de respeito e 

sabedoria com a natureza. Final dos tempos! 

 

Os entrevistados e entrevistadas, sem exceção, percebem mudanças na temperatura e 

no ciclo de chuvas, associando essas alterações ao desmatamento, às barragens, às 

monoculturas de soja e cana-de-açúcar e também à falta de cautela com a natureza. 

Ressaltamos a resposta de um entrevistado, que é pecuarista e secretário municipal de 

administração em município situado na BHRC: “Sim. Isso é visível! Choveu 100 mm e daí 

está sem chuva há quinze dias” (entrevista concedida em 8/6/2017). “Destruição da natureza, 

acabando com as matas. Chuva é sempre boa!”. Como visto, o entrevistado, que acompanha 

os dados pluviométricos, face à necessidade das chuvas para a manutenção das pastagens, sem 

titubear, diz que a diminuição das chuvas é visível.    

A respeito do ressecamento do clima, consequência do desmatamento, Mazoyer e 

Roudart (2010, p. 155-156) explicam que,  

 

Finalmente, ao se estender sobre extensos territórios, o desmatamento tem, como 

importante consequência, uma tendência de ressecar o clima. Com efeito, destruindo 

biomassas vegetais de várias centenas de toneladas por hectare, faz que desapareça 

ao mesmo tempo os enormes estoques de água que se encontravam contidos na 

vegetação e nas camadas superiores dos solos. Essa massa de água, que representa 

várias vezes a biomassa seca em si, pode atingir milhares de toneladas por ha. De 

maneira que desmatar equivale a secar um lençol de água de várias dezenas de 

centímetros de espessura. Após o desmatamento, as reservas de água do solo e da 

vegetação, que se reconstituíam a cada estação das chuvas, se reduziam 

intensamente. Esgotavam-se então mais rapidamente e a evapotranspiração se 

interrompia mais cedo no princípio da estação seca. Dessa maneira, o solo ressecava 

e as camadas baixas da atmosfera não eram nem umidificadas, nem refrescadas. 
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Assim, os sistemas de nuvens que transitam nessa estação do ano sobre as regiões 

não encontram mais a frente atmosférica fria e húmida que antigamente 

desencadeava algumas chuvas tardias. Por consequência, a redução da pluviometria 

e a estação seca se acentuam e se prolongam. [...]. Acrescentamos ainda que o 

desmatamento não se traduz somente por uma redução da pluviometria local; ele 

pode também ocasionar uma redução das precipitações nas regiões afastadas dessas 

zonas desmatadas. Dessa forma, os sistemas de nuvens vindos do Atlântico e que 

transitam sobre uma floresta quente e úmida, como a floresta da Guiné, são a 

princípio alimentadas pela evaporação do oceano, mas também pela 

evapotranspiração das reservas de água no solo e da vegetação florestal. Após a 

destruição da floresta, as águas da chuva não são mais estocadas, elas escorrem 

rapidamente para o mar e não realimentam mais as formações de nuvens de 

passagem. Como consequência, a pluviometria baixa na mesma quantidade nas 

regiões habitualmente regadas por essas nuvens. É assim que podemos pensar que a 

redução da pluviometria registrada nas regiões do Sudão e do Sahel ao longo dos 

últimos decênios resulta não tanto do seu próprio desmatamento, que é geralmente 

mais antigo, mas do recuo recente da floresta equatorial da África do Oeste (Grifos 

nossos). 

 

Esse entendimento ajuda-nos a pensar nas consequências do desmatamento na BHRC. 

Os argumentos dos autores esclarecem a relação desmatamento e ressecamento do clima, 

percebida pelos sujeitos entrevistados na BHRC. Sem a vegetação, o tempo fica mais seco e 

quente, não há a formação de nuvens e, com isso, a pluviosidade tende a diminuir. Ademais, 

os lençóis freáticos não são abastecidos, pois não há armazenamento de água no solo e os rios 

são rebaixados.  

 

4.3.3. Barragens 

 

A leitura do mapa de aproveitamentos hidroelétricos (Mapa 6) causa preocupação pela 

quantidade de barramentos. O mapa demonstra que “não há mais rios na bacia hidrográfica do 

Rio Claro”, visto que, rio com barragem deixa de ser rio, pois toda a sua dinâmica natural fica 

comprometida, como entendido por McCully (2004) e Mendonça (2009).  

Para McCully (2004, p. 11), 

As represas do planeta causam profundas mudanças nas bacias hidrográficas. Nada 

altera tanto um rio como uma represa. O reservatório é a antítese do rio - a essência 

do rio é o seu fluxo; o do reservatório, sua imobilidade. Um rio livre é dinâmico, 

sempre mudando - erodindo seu leito, depositando silte, procurando um novo curso, 

transbordando de suas margens, secando. A represa é um monumento à quietude, 

sua finalidade é colocar o rio sob controle, regular os padrões sazonais de 

inundações e baixas. A represa retém sedimentos e nutrientes, altera a temperatura e 

a química fluvial e perturba os processos geológicos de erosão e acumulação através 

dos quais o rio esculpe a terra adjacente (Tradução e grifos nossos). 

Reiteramos a assertiva de McCully (2004, p. 11), de que “nada altera tanto um rio 

como uma represa”. O sentido dos rios é fluir, fertilizar as terras, transportar os minerais, 
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umidificar os ambientes, florescer as matas, alimentar e saciar a sede dos seres vivos. Barrar 

um rio é o mesmo que impedir a reprodução da vida. “Os rios comandam a vida” 

(TOCANTINS, 1988, p. 231). 

Mapa 6 – Aproveitamentos hidroelétricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio Claro 

 

Org.: Damasceno, C. E; Oliveira, F. A. de (2018) 
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No tocante a isso, perguntamos à Keila Martins F. Garcia sobre sua leitura, enquanto 

cidadã e enquanto Promotora de Justiça - curadora do meio ambiente - sobre a construção de 

PCHs ou UHEs frente à saúde do Rio Claro e afluentes e a sociedade, ao que nos respondeu: 

 

Essa questão é realmente interessante. Claro que como cidadã eu também consumo 

energia, mas o que eu percebo como Promotora, na minha atribuição, é que, muitas 

vezes, o que se percebe é que a política energética do país não investe em outros 

tipos de energia. E a gente fica muito preso nessa questão hidrelétrica, sejam elas 

PCH, sejam UHE ou a nova modalidade que agora está em moda, que são as CGH. 

Isso nos faz ganhar, claro, em energia, mas nos faz perder muito, porque a gente tem 

um recurso não renovável que é a água. Nós estamos vivendo um momento crítico 

de crise de hídrica. Em Goiânia, estive até essa semana passada91 lá e tivemos 

fechamento de fórum, de escolas, por falta de água. Então, nós estamos sacrificando 

um bem muito mais importante para gerar energia. E, assim, nós não falamos apenas 

das situações dos recursos hídricos, nós estamos falando de toda biodiversidade, das 

florestas, das matas que são derrubadas para fazer isso, os animais que têm que ser 

recolhidos, mudados, ou mesmo, são mortos em virtude disso. De outras espécies 

que não têm nem como sobreviver a isso, falo de peixes e de aves em geral. Então, 

eu questiono muito isso, não é que a gente não tem que construir hidrelétrica, só que 

eu vejo que não há critério para isso. E o que se percebe hoje, da política, é um 

incentivo a isso, porque é muito dinheiro envolvido. Nós temos, assim, um interesse 

econômico muito grande, nós estamos falando de construtoras, construtoras que nós 

vimos agora no passado muito próximo, envolvidas em financiamento de campanhas 

políticas. Então, há todo um bastidor atrás disso, sobre a desculpa de estar gerando 

energia elétrica. Assim, é uma coisa que me preocupa muito! Nós estamos vendo, o 

Rio Claro está agonizando! E ainda há expectativas de novos empreendimentos. E 

nós temos um complexo hidrelétrico que se pretende instalar aqui, duas UHEs, duas 

PCHs, sem contar CGHs e PCHs que têm sido previstas para rios afluentes do Rio 

Claro, como o Ariranha e outros mais. Então, eu tenho uma visão muito crítica em 

relação aos empreendimentos hidrelétricos, principalmente aqui no Rio Claro. 

(GARCIA, 2017). 

 

Não são poucos os problemas apresentados pela cidadã e Promotora do meio 

ambiente. Primeiro, o modelo energético brasileiro, com opção pela hidroeletricidade em 

detrimento à adoção de outras fontes de energia. Estamos em um país que tem energia solar 

em todas as épocas do ano. Segundo, a expansão das construções de barragens em diferentes 

escalas, e a pressão política para a simplificação dos licenciamentos ambientais. É motivo de 

preocupação as Centrais Geradoras de Hidroeletricidade (CGH) que, com processos de 

“licenciamentos” ambientais muito facilitados, justificados pela menor escala e, 

consequentemente, menos impactos ambientais e sociais, não passam, necessariamente, pela 

curadoria do meio ambiente. 

                                                             
91 Entrevista concedida em 7 de novembro de 2017. 



168 

 

 

 

Outro ponto, o terceiro, é o uso de um recurso vital e limitado para a produção de 

energia hidroelétrica. Quarto, uma conjuntura crítica da água em Goiás, a ponto de ocorrerem 

fechamentos temporários de instituições fundamentais para a sociedade, como escolas e 

fóruns; a paralisação de serviços essenciais por falta de água no berço das águas é ilógico. 

Quinto, a diminuição da biodiversidade e morte de diferentes animais. Sexto, os poucos 

critérios ambientais e sociais para a construção de barragens. Sétimo, os interesses políticos 

eleitoreiros e econômicos acima dos danos ambientais e sociais. E oitavo, a situação de agonia 

do Rio Claro e mais a construção de um complexo hidroelétrico aí, com duas UHE e duas 

PCH, e mais as PCHs nos afluentes, como o Ariranha e o Rio Doce. Não são poucos os 

motivos de preocupação listados pela cidadã e Promotora do meio ambiente. Destarte, temos a 

instalação de uma crise hídrica de fato? Por que a sociedade ainda não se mobilizou em torno 

da defesa dos rios, da água?  

As Fotos 24 e 25 registram uma PCH no ribeirão Ariranha, no qual, conforme o Mapa 

de Aproveitamentos Hidroelétricos (Mapa 6), existem duas barragens em operação e cinco em 

processos de licenciamento e instalação.  

Foto 24 - PCH no Ribeirão Ariranha, afluente do Rio Claro 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (Agosto/2016). Fonte: “Trabalho de campo” CBH Baixo 

Paranaíba 
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Na PCH que visitamos, é visível a intenção de remodelagem da paisagem para 

diminuir a percepção da alteração na paisagem natural e do ambiente de secura que, 

normalmente, fica nos arredores das instalações dos empreendimentos hidroelétricos. A 

reprodução dos peixes é sempre inquietante em barramentos e no caso da PCH visitada não é 

diferente. Saberão os peixes fazer um desvio e subir uma escala para, então, reproduzirem?  

Foto 25 - Parte de PCH no ribeirão Ariranha e a morbidez da água represada   

 

Fonte: “Trabalho de campo” CBH Baixo Paranaíba 

Autora: Oliveira, F. A. de (Agosto/2016).  

Na Foto 25, é claro o romper da fluidez, característica dos mananciais na Bacia 

Hidrográfica do Rio Claro. McCully (2004, p. 50) lembra um comentário, em uma audiência 

pública sobre a primeira represa na bacia hidrográfica do Rio Columbia, em 1924: “Vocês que 

são tão habilidosos em enlatar peixes, não podem ter essa mesma habilidade quando se trata 

de passar esses peixes pela barragem?” (Tradução Nossa)92.   

 

 

 

                                                             
92 Ustedes que son tan habilidosos a la hora de enlatar los peces. ¿No pueden tener esa misma habilidad a la hora 

de hacer pasar a estos peces por la represa? (McCULLY, 2004, p. 50). 
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4.4. Pesca e lazer no Rio Claro 

 

O Rio Claro, em seu estado natural, é caudaloso, com trechos composto por rochas 

basálticas. De acordo com Alvez (2006, p. 215),  

 

O sistema hídrico dessa região é muito rico, drenando diretamente para o rio 

Paranaíba. Os rios Corrente, Verde e Claro e a grande quantidade de córregos a eles 

afluentes, os mananciais subterrâneos e as inúmeras nascentes fornecem à região 

uma complexa drenagem, extremamente poderosa, que alimenta e sustenta de forma 

espontânea os processos de vitalização dos solos.  

 

Por ser caudaloso e com drenagem extremamente poderosa, os banhos no Rio Claro 

e demais rios do baixo Paranaíba devem ser com muito cuidado. Existem tristes memórias de 

inúmeras de pessoas que morreram afogadas no Rio Claro e em outros rios da região. Apesar 

disso, faz parte do lazer da população regional, como ilustram as Fotos 26, 27, 28 e 29. 

 

Foto 26 - Brincadeiras na prainha e banho de rio 

 

 

Autora: Oliveira, F. A. de (Junho/2017). Fonte: Trabalho de campo, Caçu-GO. 
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Foto 27 - Pesca e lazer  

 

 

Fonte: Trabalho de campo, Caçu-GO. Autora: Oliveira, F. A. de (Junho/2017).  
 

Foto 28 - Salto Marianinho, Rio Claro 

  

 
Fonte: Trabalho de campo, Caçu-GO.                Autora: Oliveira, F. A. de (Junho/2017 

 

 



172 

 

 

 

Foto 29 – Cachoeiras, Ilhas de Itaguaçu, Rio Claro 

  

 
Fonte: Trabalho de campo, Ilhas de Itaguaçu-GO  -  Autora: Oliveira, F. A. de (Junho/2017).. 

 

Com tais características, esta pesquisa possibilitou-nos encontros com um Rio Claro 

de paisagens dignas de contemplação, como o Salto Marianinho, em Caçu, e as Ilhas de 

Itaguaçu, ilustrados nas Fotos 28 e 29. Lamentavelmente, o Salto Marianinho está na área 

atingida pelo Complexo Hidroelétrico do Rio Claro. 

Que energia as belezas naturais, como o Salto Marianinho e as Ilha de Itaguaçu, 

trazem para as pessoas? As relações com a água trazem energias psíquicas, físicas? Quando 

perguntamos em entrevistas sobre a possibilidade de mantermos a água nos rios no período de 

estiagem, um morador da Ilha de Itaguaçu, argumentou:  

 

Antes das barragens era. Depois das barragens ficou complicado. Há cinquenta anos, 

tinha água aqui nesse lugar. Tinha mais ilhas e ficou tudo debaixo de água. Chega de 

barragens! Na época da seca, minha cabeça fica oca sem o barulho da água (Grifos 

nossos). 

 

Mas, o que importa isso aos grandes usuários da água?!  

Ao perguntarmos sobre a importância da água para a vida e para o trabalho, um 

entrevistado de 70 anos, comerciante aposentado, que morou em uma ilha no Rio Claro, a 25 

Km de Caçu, por 20 anos, apresentou uma importante relação com a pesca e os peixes. Em 
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suas palavras, disse-nos que essa relação “É tudo, né! Vivia da pesca no Rio Claro e 

comercializava os peixes: Jau, Pintado, Dourado, Piapara, Curimba, Mandi, Lambari. E, 

também, Pacu e Piracanjuba que acabaram!”. Aqui, água e Rio Claro se fundem e 

possibilitam a vida e a fartura de peixes, que segue minguando. 

Ao perguntarmos em que medida o Rio Claro e afluentes foram e são importantes para 

o desenvolvimento da região Sudoeste de Goiás, tivemos respostas como:  

“É grande! Tem que ter rio para ter peixe, também é alimentação” (entrevistada de 29 

anos, trabalhadora do campo, em Perolândia).  

“Sempre foi tudo! É a nossa fonte de água, mas se você quer morrer, beba uma xícara 

dessa água, desse córrego aqui do lado. Tinha Lambari e Pirapitinga” (entrevistado de 68 

anos, mecânico aposentado, morador próximo à margem do Rio Claro em Caçu).  

“O Rio Claro é fundamental, faz parte da vida da população de Itaguaçu. Importante 

para as lavouras de cana. Depois das barragens, acabaram os peixes” (entrevistado de 38 anos, 

comerciante em Itaguaçu).  

As narrativas dos entrevistados sobre a importância do Rio Claro para o 

desenvolvimento da região Sudoeste de Goiás, por vezes, associam-se aos peixes, que, 

segundo eles, estão diminuindo. Costa (2006, p. 68) caracterizou a assembleia de peixes no 

Rio Claro e suas relações com os padrões de ocupação humana. Para o pesquisador, 

 

A interrupção das rotas migratórias dessas espécies, com fragmentação dos 

ambientes naturais e substituição de ambientes lóticos por lênticos é, em grande 

parte, responsável pelo desaparecimento real das espécies. Contudo, o represamento 

de ambientes lóticos para formação de lagos visando à produção de energia elétrica 

tem aumentado em resposta à demanda do crescimento populacional e econômico, 

sendo que, sabidamente, a inserção das barragens e a criação de lagos artificiais 

acarretam um complexo de impactos que afetam os componentes químicos, físicos e 

os biológicos originalmente presentes naquele ambiente. Em relação ao rio Claro, 

observa-se a presença de uma série de grandes barramentos a jusante e a montante 

de sua foz, no rio Paranaíba (ex.: reservatórios de Ilha Solteira e São Simão), o que 

naturalmente impede o fluxo contínuo de algumas espécies nativas tanto de jusante 

para montante quanto de montante para jusante da bacia do rio Paraná. Assim, como 

apontado anteriormente, foi diagnosticada uma redução na riqueza de espécies no 

sentido jusante-montante do rio Claro e, novamente, reforça-se a ideia de que esse 

assunto seja abordado de forma mais aprofundada para a real avaliação da 

necessidade da implantação de Sistemas de Transposição de Peixes. 

 

  A pesquisa de Costa (2006) coaduna com as constatações dos entrevistados ao 

diagnosticar redução de peixes no sentido jusante-montante, consequência da fragmentação 

dos mananciais, devido à construção de barragens, transformação de ambientes lóticos para 

lênticos, ou seja, de água corrente para água parada. Para Leonel (1998, p. 23), “A água é 
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essencial à vida e o peixe está entre as fontes fundamentais de proteína que permitem a vida 

humana na Amazônia”. Assim, qual a importância do peixe na vida da população banhada 

pelo Rio Claro? 

      

4.5 - Posse e controle da terra e da água 

 

O que faz a riqueza da terra? Obviamente, a disponibilidade de água. A água é vital 

para a biodiversidade e, assim, para a fertilidade da terra. Em razão disso, a água é 

considerada o “insumo do século XXI”, chamada de “ouro azul” do planeta. Porquanto, o 

centro da questão da água passa pela posse e pelo controle da terra e da água, com a ideia de 

que, tendo a propriedade privada da terra, pode-se desmatar, desviar cursos d’água, em 

detrimento do conjunto da sociedade. Por esse motivo, a água é fonte de conflitos e guerras.  

A ideia de posse da terra e, assim, da água, a certeza do não cumprimento da 

legislação pertinente, e mais as tramas econômicas e políticas reforçam usos abusivos, como a 

irrigação com pivôs-centrais não licenciados. Exemplo disso é a matéria intitulada Pivôs 

Centrais longe da legalidade do Jornal O POPULAR, (2018), já mencionada, que demonstra 

que menos de um quarto dos equipamentos são devidamente licenciados pelos órgãos 

ambientais em Goiás.  

A concepção de posse e controle da terra e da água está associada a práticas arbitrárias 

frente aos usos da terra e água, como a relatada pela Promotora Keila Martins F. Garcia, em 

que o proprietário, para a construção de uma CGH, desmatou uma APP, com uma licença de 

limpeza de pasto no lugar de uma licença para supressão de vegetação e desviou o curso 

d’água, sem o conhecimento do Ministério Público. 

A noção de posse e o controle da terra e da água e as arbitrariedades consequentes 

dessa ideia afetam os abastecimentos públicos. Sobre os principais desafios do abastecimento 

público, o gerente regional da Saneago, Fabiano Lima Teixeira93, relatou-nos:  

 

O principal desafio do abastecimento público da Saneago é, justamente, os 

mananciais. É o nosso “calcanhar de Aquiles”! É exatamente o que está em grande 

parte fora do nosso controle, esse é o desafio, a gente monitorar aquilo que está nas 

mãos de terceiros. E a gente tem tentado fazer isso, mas, como as bacias são muito 

grandes e a legislação é muito branda em relação aos crimes ambientais, isso 

dificulta muito mais o trabalho. (TEIXEIRA, 2017). 

                                                             
93 Temos a autorização de Fabiano Lima Teixeira para citar seu nome e suas falas. Entrevista concedida em 

31/10/2017, entrevistadora: Franciane Araújo de Oliveira.  
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Está dito! O principal desafio para o abastecimento público é a situação crítica dos 

mananciais que estão sob propriedade privada, com franca desconsideração à legislação. 

Mesmo com o devido licenciamento, com outorgas, é necessário que os grandes 

usuários de água tenham o mínimo de responsabilidade ambiental e social, de ética. No caso 

da irrigação, deve-se efetuar nos horários menos danosos. É oportuno mencionarmos o relato 

de uma mestranda em geografia94, que, durante uma visita à Raízen, viu que a bomba que 

retira água do Rio Doce foi ligada e a água do rio foi absorvida, no ponto da captação de água 

da usina, quase que por completo. O constrangimento dos funcionários da usina foi grande! 

Isso fez com que eles contatassem imediatamente a unidade administrativa para que a bomba 

fosse desligada. A estudante comparou a situação com um tanque cheio de água e que, com a 

retirada do tampão, a água escorre completamente. Por esse relato, fica clara a dimensão do 

problema. 

Façamos uma analogia. O EIA – COSAN (p. 56) previa para a então Cosan/Jataí, hoje 

Raízen, a irrigação das lavouras de cana-de-açúcar com 2 a 3 lâminas de 40 mm por ano, ou 

seja, pode-se haver a irrigação de 120 mm por ano, o que corresponde a 1.200m³/hectare/ano. 

Considerando os 48.000 hectares almejados, ter-se-á um volume de 57.600.000m³/ano.  

Transformando os milhões de m³ em litros, ter-se-á 57.600.000.000 (bilhões de litros 

de água). O consumo médio de água por habitante/dia, no Brasil, é de 154 litros. Por ano, 

cada brasileiro consome, em média, 56.210 litros. Destarte, o volume de água que a Raízen 

consumirá caso venha a irrigar os 48.000 hectares é o equivalente ao abastecimento de 

1.024.728,69 habitantes. Esse número de habitantes corresponde a 69,90% da população de 

Goiânia, de acordo com as estimativas de 2017 do IBGE.  

Para Harvey (2013, p. 2016), “algo semelhante à acumulação primitiva continua vivo 

na dinâmica do capitalismo contemporâneo”. No processo de ocupação da BHRC, a 

ininterrupta acumulação primitiva é contundente, primeiramente com a apropriação das terras 

do território Caiapó/Kayapó; posteriormente, com a dizimação do “povo do buraco d’água”. 

A partir da década de 1970, com a expansão da fronteira agrícola e a intensificação de 

desmatamentos para as monoculturas de grãos e cana-de-açúcar, concomitante à construção 

                                                             
94 Relato dado durante o curso Meio Ambiente, Geografia da Energia e Desenvolvimento Regional, ministrado 

pela Professora Drª. Gisela Aquino Pires do Rio, NPG/PPGG/UFRJ, no mestrado em Jataí, no segundo 

semestre de 2015. 
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de inúmeras barragens de diferentes escalas. E na atualidade, com as nuances mais cruéis, a 

espoliação da água e o exaurimento dos rios.  

De acordo com o mapa de Módulos Fiscais (Mapa 7), na bacia hidrográfica do Rio 

Claro, grandes propriedades (>15 módulos fiscais) somam 60,95% da área da bacia 

hidrográfica, o equivalente a 8.271,55 Km². Contrastante é o percentual dos minifúndios (<01 

módulo fiscal), com 2,86 % e 387,56 Km² da área da bacia hidrográfica. Pequenas 

propriedades (1 - 4 módulos fiscais) totalizam 8,87% e 1.203,99 Km² da área da bacia 

hidrográfica. As médias propriedades (04 – 15 módulos fiscais) controlam 29,87% e 8.271,55 

Km².  

 

Analisando o Mapa 7, verifica-se que há, ainda, 14,36% de área não cadastrada. Uma 

observação necessária é que esse mapa foi elaborado a partir dos dados do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)95 e o percentual total é de 116,92%. Isso deve-se ao fato de algumas 

áreas estarem sobrepostas no sistema do CAR, o que nos leva à suposição de que se trata de 

um erro de cadastramento. 

Frente ao quadro de manutenção da concentração e exploração da terra e utilização 

capitalista da água, recorremos a Marx, que, ao tratar da grande indústria e agricultura, 

argumenta que: 

 

[...] cada processo da agricultura capitalista não é só um processo na arte de saquear 

o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, na arte de saquear o solo, pois cada progresso 

no aumento da fertilidade por certo período é simultaneamente um progresso na 

ruína das fontes permanentes dessa fertilidade. [...]. Por isso, a produção capitalista 

só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social ao minar 

simultaneamente as fontes de toda a riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 1997, 

TOMO 2, p. 133). 

 

 

 

                                                             
95 O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização 

ambiental de propriedades e posses rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do 

imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de 

vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de 

traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental. Fonte: 

http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/cadastro-ambiental-rural. Acesso em: agosto de 2018. 

 

 

http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/cadastro-ambiental-rural
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Mapa 7 – Módulos fiscais na bacia hidrográfica do Rio Claro 

 

Org.: Damasceno, C. E; Oliveira, F. A. de (2018) 
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Nesse ponto, reside a contradição essencial. A cada metro que os produtores 

capitalistas avançam sobre áreas que deveriam ser de preservação permanente, a cada m³ de 

água utilizado nas monoculturas para fins economicistas, a cada litro de agrotóxico despejado 

no solo que contaminará a água, levando veneno para todos os seres vivos, a cada barragem 

que interrompe o fluxo dos peixes e de toda a vida, a fertilidade da terra é diminuída e a 

reprodução ameaçada. Consequência disso é a disseminação da escassez provocada pelas 

relações abusivas com a natureza, para o conjunto da sociedade. 
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AS CONSTATAÇÕES DA PESQUISA, PARA FLUIR 

 

 

O sonho continua,  

enquanto o Rio Claro se perde na escuridão de outorgas e  

sucção de suas águas. 

Edivaldo Assis Melo (2018) 

 

 

A importância da água e dos rios não cabe em conceitos finalizados. O sentido dos rios 

é fluir e irradiar vida. Assim, trabalhos que tratam da relação sociedade e natureza/rios 

objetivam, de modo geral, despertar para novas e profundas reflexões a respeito da ética na 

relação da sociedade com a natureza e os rios.  

O percurso da pesquisa permitiu algumas constatações, que foram agrupadas de 

acordo com os capítulos, vislumbrando também a necessidade de novas incursões. Desse 

modo, no capítulo 1, em que revisamos o processo histórico de ocupação das terras da bacia 

hidrográfica do Rio Claro, chegamos às seguintes constatações: 

- A expansão para as áreas de Cerrado foi marcada pela força imposta por “coronéis”, 

“senhores de escravos” ou “caçadores de fazendas”, porque eram, também, os donos de 

animais e da força de trabalho dos escravos em condições de percorrer grandes distâncias, 

reforçando, assim, as históricas desigualdades sociais de acesso à terra no Brasil; 

- O Rio Claro e seus tributários foram estratégicos para o povoamento da região do 

Sudoeste e Sul Goiano. Fazem parte da história da ocupação regional o Rio Doce, o Ribeirão 

Ariranha, o Córrego Jataí e outros afluentes do Rio Claro;  

- A ocupação do Sul Goiano teve, desde o princípio, forte ligação com a realização de 

certo projeto de expansão que estava colocado, com clareza, à mercê da reprodução do 

capitalismo. Inicialmente, em decorrência de forte vocação agropastoril; na atualidade, 

inserido em uma complexa rede internacional de “virtualização” de água, em que há 

apropriação e exportação de grandes volumes de água, embutidos nas commodities agrícolas;  

- Houve guerra, pouco salientada, com enormes perdas humanas e culturais no 

processo de ocupação do Sul Goiano, da bacia hidrográfica do Rio Claro, que manchou 

indelevelmente de sangue as terras da BHRC. Trata-se da guerra travada entre os 

Kayapó/Caiapó e os brancos “caçadores de fazendas”, a partir do segundo quartel do século 

XIX, período em que os Kayapó foram dizimados de seu território nativo;  
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- Na contemporaneidade, o Sul Goiano, bem como a bacia hidrográfica do Rio Claro, 

território ancestral dos Kayapó, são representados tão somente como território da agricultura 

“moderna”, do agronegócio, apagando os Kayapó da história da região;  

- Há singularidades na relação mulheres e água em diferentes tempos e espaços. No 

processo de ocupação da bacia hidrográfica do Rio Claro, até as décadas de sessenta/setenta 

do século XX, a relação mulheres e água mostra-se profunda, na vinculação com a chuva, no 

cuidado com o rego d’água e nas tarefas cotidianas, como lavar roupa na beira dos córregos e 

rios; 

- Houve, durante o processo de ocupação da BHRC, até as décadas de sessenta/setenta 

do século XX, ausência de preocupações relativas a gêneros, no que se referia à gestão da 

água, o que possivelmente está associada à ausência aparente de diminuição da oferta de água, 

além do fato de que as plantações eram pequenas e o total do rebanho bovino era menor, 

demandando, assim, menos água. Os riscos de diminuição e contaminação da água, e também 

de assoreamentos dos rios, estão fortemente correlacionados ao início do cultivo das grandes 

lavouras e ao aumento do rebanho bovino a partir de 1970. 

O Cerrado como “berço das águas”, “glória fecunda” e “morte de rios” foi o centro do 

capítulo 2, em que constatamos que:  

- O papel do Cerrado é estratégico por ser berçário de recursos hídricos que abastecem 

diversos estados e regiões brasileiras, irrigando atividades econômicas de grandes projetos e 

também da agricultura camponesa e do abastecimento público nos centros urbanos; 

- A compreensão do Cerrado exige leitura geográfica integrada, que não dissocia os 

elementos naturais ou territoriais - como água, solo, subsolo, fauna e flora - dos elementos 

culturais, sociais e econômicos que marcam seu processo de ocupação, usos e estratégias de 

controle; 

- A importância da posição nas paisagens planálticas no centro do Brasil coloca o 

Cerrado na cabeceira das principais fontes hídricas que regam também os interesses 

geopolíticos e interventores dos atores e monopólios que buscam a apropriação e o controle 

de seus territórios; 

- A supressão da cobertura vegetal, a contaminação dos rios por agrotóxicos, a erosão 

de nascentes, a compactação dos solos e os efeitos na recarga dos aquíferos expõem um 

horizonte corrosivo para a hidrografia e todo o gradiente de vida e usos socioeconômicos e 

culturais das águas nesse ambiente. Isso coloca em evidência a contradição clara entre o 
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modelo de apropriação e os usos da terra e água neste território, hegemonizado pelo 

agronegócio e demais atividades controladas por atores do capital, como o hidroelétrico, 

turismo e a mineração. 

- No Cerrado, o que se apresenta como fértil e dadivoso, engrandecido pela junção dos 

elementos da natureza, paisagens planálticas, rios e aquíferos caudalosos que poderia ser 

sublinhado como a “glória fecunda”, atrai investimentos nacionais e estrangeiros, interessados 

em transformar bens comuns, elementos naturais, em mercadorias; 

- O referencial do Cerrado, como os recursos naturais (solo, água, minérios, florestas 

etc.), motiva práticas que levam à cobiça, ao acesso a recursos e riquezas, acentuados pelo 

desejo sequioso de conquista. Sendo assim, diante das ações de poder que vertem no 

território, é imperioso anunciar os interesses em disputas e as tramas arquitetadas por 

determinados atores e a força dos monopólios que dominam.  

O modo como tem sido pensada a questão da água, as narrativas de relações com os 

rios, e a legislação ambiental brasileira sobre a água e as florestas foram motivos para o 

capítulo 3, em que averiguamos que:  

- Como a distribuição da água é uma questão política e a vida e saúde das pessoas 

dependem de água, o Brasil, país com maior volume de água do planeta, deve ter uma 

corresponsabilidade mundial com a conservação da oferta de água e a produção de alimentos, 

ou seja, com uma produção de alimentos que respeite os ciclos naturais de renovação da água. 

Portanto, é absolutamente necessário o cuidado com a água e com os rios no Brasil e, 

particularmente, com os rios no Cerrado, “berço das águas”; 

- Ao alterar o Código Florestal brasileiro, no que se refere à faixa de proteção dos rios, 

excetuando rios efêmeros e flexibilizando o cálculo da faixa de proteção dos rios perenes, a 

disponibilidade de água em qualidade e quantidade para as futuras gerações foi negada; 

- Quando o centro é a palavra rio, encontramos lamentos que revelam relações de 

exploração, apropriação e espoliação da natureza e dos rios em prol dos interesses 

economicistas de grupos hegemônicos. Mas, há também relações afetuosas entre rios e seus 

sujeitos e até entre rios, sujeitos e peixes; 

- Nascentes são vida antes da vida! As primeiras nascentes do Rio Claro estão 

localizadas em estrutura rochosa e de difícil acesso. Do contrário, possivelmente estariam 

comprometidas, devido ao desmatamento em volta da Serra do Caiapó, para monocultura de 

grãos.  
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Os avanços nos usos da terra e da água pelo agronegócio e pelo setor hidroelétrico, 

mesmo diante das situações de risco à bacia hidrográfica do Rio Claro, foram mote para o 

capítulo 4, em que verificamos:  

- Processos de contradições, interesses e estratégias atravessadas pelos setores 

hegemônicos da econômica capitalista agindo na posse e no controle de terra e da água. As 

paisagens revelam o Cerrado e, especialmente, áreas que abrangem a bacia hidrográfica do 

Rio Claro, integrados no circuito nacional e internacional de produção de commodities 

agrícolas, lançados no jogo das disputas e das formas de transformação da natureza em 

mercadorias;  

- A expansão do agronegócio de grãos e canavieiro em municípios que abrangem a 

bacia do Rio Claro e os efeitos ambientais nas águas manifestam-se em diferentes práticas de 

irrigação. A expansão dos projetos de irrigação, que envolverão grandes áreas, demandando 

alto consumo de água, afetará sobremaneira os mananciais da superfície e subterrâneos, que 

se encontram exauridos;  

- As consequências do uso da terra e da água já vêm se manifestando nos mananciais 

da bacia hidrográfica do Rio Claro nos últimos anos.  A agonia do Rio Claro torna-se evidente 

diante da diminuição das águas, que praticamente se esgotam em determinados trechos de seu 

leito; 

- As implicações de décadas de usos da terra e da água na bacia hidrográfica do Rio 

Claro, com expansão das monoculturas avançando em áreas de preservação permanentes, 

presença de nascentes, transformam o Rio Claro em um rio sob os efeitos das pilhagens 

territorial e ambiental, provocadas pelos grandes projetos de produção do agronegócio de 

grãos, canavieiro e hidroelétricos;   

- Os efeitos ambientais resultantes da apropriação da terra na bacia hidrográfica ainda 

são, indubitavelmente, agravados pelo uso de agrotóxicos, que, com as práticas de 

pulverização, contaminam os solos e esses, uma vez carregados pelas águas das chuvas, 

acumulam-se nos mananciais hídricos, provocando o envenenamento das nascentes, dos 

córregos e dos rios;  

- As barragens para a geração de energia fazem parte do contexto de grandes impactos 

socioambientais na bacia hidrográfica do Rio Claro. “Não há mais rios na bacia hidrográfica 

do Rio Claro”, considerando que, quando um rio é barrado, toda a sua dinâmica é afetada. 

Sobre a governança da água: 
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- Há ausência das perspectivas de gêneros nas arenas em que as políticas da água são 

discutidas ou deliberadas e a participação social é uma quimera. As perspectivas das mulheres 

certamente somariam à gestão da água, visto a intrínseca relação mulheres e água em 

diferentes tempos e espaços; 

- No contexto do CBH Baixo Paranaíba, há um potencial de conflitos pelo uso da água 

entre os interesses dos irrigantes ligados ao agronegócio e os interesses dos donos dos 

empreendimentos hidroelétricos; 

- Em relação à construção do plano de bacia, há uma negociação, morosa, pautada nos 

interesses dos grandes usuários e em torno de questões econômicas, desconsiderando o 

conhecimento cultural e o tempo de reprodução da natureza; 

- Há um permanente avanço da irrigação em grande escala, a construção de barragens 

e o desmatamento ainda se realizam, mesmo diante da agonia do Rio Claro;  

- O conjunto da sociedade - ainda - não se mobiliza para debater o uso da água e a 

saúde dos mananciais no âmbito da BHRC; 

- A importância do Rio Claro para a região relaciona-se também à oferta de peixes. É 

perceptível a diminuição dos peixes, consequência dos agrotóxicos, resíduos químicos e dos 

barramentos; 

- O centro da questão da água passa pela posse e pelo controle da terra e da água, com 

a ideia de que, tendo a propriedade privada da terra, pode-se desmatar, desviar cursos d’água, 

despejar agrotóxicos, com fins particulares e economicistas, em detrimento ao conjunto da 

sociedade. A ideia de posse da terra e, assim, da água, a certeza do não cumprimento da 

legislação pertinente, e mais as tramas econômicas e políticas, reforçam o uso abusivo do 

líquido precioso. 

 

Os apontamentos da pesquisa: estudos e abordagens 

 

O percurso desta pesquisa demonstrou serem necessários estudos e abordagens sobre: 

 

- A qualidade da água nos mananciais da BHRC, devido ao uso intenso de agrotóxicos 

pelo agronegócio, especialmente em Caçu, que recebe os resíduos do uso da terra e da água 

no alto curso do rio; 
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- Os danos ambientais das “ocupações” das margens dos cursos d’água, com os 

ranchos de fim de semana, de lazer para poucos; 

 - Os reflexos da flexibilização dos cálculos das APPs frente ao Novo Código Florestal 

- Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - e os consequentes impactos na saúde dos rios, no 

Cerrado; 

- É necessário que a água, enquanto elemento vital e limitado, conste dos currículos da 

educação básica e superior, de modo contínuo e transdisciplinar. Nas pós-graduações das 

ciências humanas, a geopolítica da água pode e deve ser disciplina efetiva, visto que a água é 

conteúdo utilizado em todas as atividades humanas e fator de conflitos em potencial em nível 

mundial;  

- É fundamental que a governança da água seja legítima, que haja espaço para a 

participação social, para as perspectivas de gêneros e para os sábios e sábias dos rios; 

diferentes visões e conhecimentos certamente agregarão valor à água; 

- As concepções de “espoliação da natureza” e de “virtualização da água” ajudam a 

pensar as tramas e as arbitrariedades do uso da terra e da água na bacia hidrográfica do Rio 

Claro, na região da agricultura “moderna” de Goiás;   

- É imprescindível a desconstrução da ideia de posse e controle da terra e da água. A 

água é um direito humano. Nas palavras de Shiva, “privatizar a água é privatizar a vida!”96; 

- Tratar a natureza como “estável”, em que a técnica está acima dos limites, do tempo 

de reprodução dos ciclos ecológicos, é o maior equívoco da racionalidade econômica na bacia 

hidrográfica do Rio Claro, no Cerrado, no Brasil e no mundo. 

Um modo privilegiado de apreendermos o modo de como a relação sociedade e 

natureza/rio ocorre é ouvirmos a voz dos sujeitos envolvidos, direta ou indiretamente, com o 

rio.  

Quando a indagação foi sobre a medida da importância do Rio Claro e afluentes para o 

desenvolvimento da região Sul do estado, a síntese das respostas é: “O Rio Claro é muito 

importante, pois as cidades cresceram nas suas margens, é fonte de água para as pessoas, 

agricultura e pecuária, além de fornecer peixes, ser fonte de lazer e turismo”. 

Para fluir, poderíamos questionar: qual a importância da água para a sua vida e para o 

seu trabalho? Esses e outros motes apontam para a necessidade permanente de ética na 

                                                             
96 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aTGAvLRx8ZQ. Acesso em: 05 out. 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=aTGAvLRx8ZQ
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relação sociedade e natureza/rios, e de reflexões e mobilizações sociais a favor da vida. Pelo 

Rio Claro! 
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APÊNDICE 1 

ÍNTEGRA DAS ENTREVISTAS ELETIVAS 

 

ENTREVISTA COM FABIANO LIMA TEIXEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, GERENTE 

REGIONAL DA SANEAGO, SERVIDOR DESDE 2003. 

Jataí, 31 de outubro de 2017. 

 

Quais as atribuições do cargo de Gerente Regional da Saneago e quais os municípios em 

que você atua? 

Eu gerencio as cidades do extremo Sudoeste Goiano que são controladas pela 

Saneago. Vou citar elas: Aporé, Jataí, Serranópolis, Portelândia, Perolândia, Santa Rita do 

Araguaia, Caiapônia e Doverlândia. A minha função é dar suporte a esses municípios na parte 

de laboratórios, oficinas mecânicas, manutenção de redes, abastecimento de almoxarifado, 

tudo que é necessário para gerir a gestão desses municípios, da parte de saneamento, no 

sistema de abastecimento de água e também de esgoto. Nós temos que dar esse suporte e dar 

as condições necessárias para que esses municípios executem esses serviços pertinentes.  

 

Qual a importância da água para a sua vida e para o seu trabalho? 

A água faz parte de todos os processos, de tudo que nós vivemos. De tudo que nós 

utilizamos no nosso dia a dia, necessitou da água para a execução do serviço. No nosso caso 

especial, nós lidamos com a produção de água tratada para a população, e isso é de 

fundamental importância. A água, além de ser o nosso produto, é também o insumo que vai 

fazer com que a gente gere o próprio produto. A água ajuda a tratar a própria água. Vamos dar 

o exemplo da água da lavagem de filtros, que ela é utilizada para limpar os filtros que limpam 

a própria água. A água, além de ser o produto, é o meio para conseguir o produto que nós 

produzimos.     

 

Você conhece a história da ocupação das terras banhadas pelo rio Claro? 

Eu conheço pouco, assim, a história de Jataí em relação à ocupação. A gente sabe 

que Jataí é uma cidade que tem quase dois séculos, e primeiramente veio com a pecuária. 

Mas, a principal atividade agrícola hoje, da região, que é a produção de soja e milho, ela tem 
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pouco tempo, não tem tanto tempo assim. E foram exatamente essas duas atividades que 

fizeram com que impactassem o meio ambiente e, consequentemente, na qualidade da água 

que é servida, que chega até às nossas captações. 

 

Qual a importância do rio Claro e afluentes para o desenvolvimento da região Sudoeste de 

Goiás e especialmente para as cidades que você gerencia? 

O Rio Claro é tudo! Não só o Rio Claro, mas os seus afluentes. Se não tivesse a água 

aqui, com certeza, não teria gente morando aqui. Onde não tem água, não tem gente. Onde 

existe só o deserto, não tem gente morando. Porque a água é tudo, ela fertiliza o solo, ela mata 

a nossa sede. Ela é ferramenta da produção e ela é o produto que faz com que toda a economia 

gire. Sem a água nada acontece.    

 

Em sua opinião, qual o significado do Rio Claro para o agronegócio no Sudoeste de Goiás?  

A nossa região é fundamentalmente agrícola e ela depende do Rio Claro, exatamente, 

para sua produção agrícola. Imagino que os produtores rurais da região, quando olham para o 

rio Claro, eles vislumbram toda uma capacidade de aumento de produção em decorrência da 

fertilização, da irrigação, propiciando o aumento de produção e, consequentemente, também, 

melhorando a questão econômica do produtor.   

 

Percebe diminuição da água no Rio Claro? há dados sobre vazão?  

Eu acho que essa é uma questão que vem sendo colocada para a Saneago, dia após 

dia, e que nesse momento nós estamos devendo. Acho que nós temos que fazer um controle 

melhor da vazão de água do Rio Claro. A gente tem aí, hoje, o menor nível de água do Rio 

Claro, isso é visível a olho nu. Mas, nós não temos, neste exato momento, uma medição de 

vazão do rio. Tivemos a última medição de vazão há um ano, feita pela empresa “Magna 

Hollos” e eu não tenho aqui, em minhas mãos, os resultados, mas a Saneago tem. 

 

Pelo que você vê e acompanha com seu trabalho e com sua participação na ONG 

AMARIO, as matas ciliares do Rio Claro e afluentes estão preservadas? 

Eu acredito que a legislação nova abriu muito. Ela ficou muito menos restritiva e não 

ajuda a proteger as margens. A meu ver, as margens não estão preservadas, tanto é que o grau 

de assoreamento, o assoreamento continua e ele é muito grande. E a gente percebe pela 
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qualidade da água que a gente recebe na nossa captação. E isso se deve, principalmente, à 

falta de proteção das margens do Rio Claro. 

 

De acordo com suas experiências, que atividades causam maiores problemas ambientais no 

Rio Claro: desmatamento das áreas de recarga e da vegetação ciliar, uso descomedido, 

contaminação por agrotóxicos e fertilizantes químicos, assoreamentos, barramento no 

curso principal e afluentes, aumento considerável da irrigação, expansão urbana 

desordenada, ocupação das margens com ranchos, lixo, extração de areia. Elenque três. 

Vou citar três: o desmatamento, assoreamento e o aumento da irrigação. Acredito 

que esses três são mais impactantes, atualmente.  

 

Em sua opinião, é possível manter a água nos rios no período de estiagem? O que fazer 

para termos água no período mais seco? 

É possível, sim, termos água nos períodos de estiagem. E isso nós já temos! Um 

exemplo é o manancial de Serranópolis, que estava praticamente seco e hoje, em plena 

estiagem, no máximo da estiagem, ele está com a vazão superior ao que tinha antes, até 

mesmo em época de chuva. E isso só ocorreu, principalmente, pelo trabalho que foi feito nas 

nascentes, a gente recuperou nascentes, foi feito plantio de mudas, cercamento de nascentes, a 

devida proteção e o devido manejo do solo. Não deixando que aquela água da chuva, que cai 

no solo, se perca; ela fica naquele solo. Passa fazendo a curva de nível correta e todo o 

trabalho de conservação de solo correto. 

 

O Rio Claro foi batizado com esse nome por causa das águas cristalinas que possuía na 

época da chegada dos “Pioneiros” (não índios), segundo a história narrada por Basileu 

Toledo França. Hoje, as suas águas estão amarronzadas. De acordo com suas experiências, 

quais os motivos da mudança da cor da água do rio? 

Isso a gente acompanha dia a dia, a gente mede a cor da água que chega à nossa 

captação e a turbidez também, que é o índice de partículas sólidas na água. E a gente percebe 

que, ano após ano, essa quantidade de partículas sólidas vem aumentando, a cor vem 

modificando. Isso se deve, principalmente, ao assoreamento e à falta de proteção da margem 

do rio e atividade agrícola. Então, eu acredito que o grande vilão seja a atividade agrícola. 
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Considera que as responsabilidades com a saúde do rio devem ser compatíveis com os 

usos? Ou seja, quem mais usa a água deve também ter mais cuidados e responsabilidades 

com a saúde do rio? Ou não, a responsabilidade é de todos, indistintamente? 

Eu acredito que as responsabilidades são de todos. Eu acho que todo mundo tem que 

ter a consciência de que tem que conservar. Não adianta só o produtor conservar lá na sua 

propriedade, se vem um pescador ali e joga lixo no rio. Eu acho que todos têm que ter 

consciência de ter a educação ambiental correta, para que conserve nosso manancial. 

 

De acordo com suas experiências profissionais, no período de estiagem, a disponibilidade 

ou mesmo a qualidade da água nos domicílios urbanos sofrem alterações? 

Na verdade, nós não temos registros, ao menos, nós não detectamos problemas de 

variação no decorrer do ano; seja período chuvoso ou estiagem, a qualidade da água é, 

praticamente, a mesma. Nós seguimos a portaria do Ministério Público, e do Ministério da 

Saúde, a Portaria nº 2.914, se não de engano, que diz sobre os parâmetros de qualidade de 

água que têm que ser seguidos. A única diferença é que no período de chuva a gente gasta 

mais produto para tratar a água, é mais trabalhoso para que chegar à qualidade que a gente 

espera. E pode ser que níveis de metais e agrotóxicos sejam maiores nos períodos de chuvas, e 

isso em decorrência, lógico, do assoreamento, do material que é carreado para dentro da água. 

 

De acordo com sua percepção, a dinâmica das chuvas e da temperatura da região sofreu 

alterações? 

Sim, a gente, assim como qualquer pessoa, sente que o clima está mais quente, as 

chuvas estão mais fortes e mais espaçadas. Antigamente, a gente tinha o que chamava de 

invernadinha, que chovia devagarzinho, com um período mais prolongado. Agora não, a 

chuva cai tudo de uma vez, a água cai com muita força e num curto período de tempo. 

 

A que você associa essas alterações na dinâmica das chuvas?  

Acredito que é a questão local de desmatamentos, de alteração do nosso meio 

ambiente, causa um grande impacto na alteração da nossa temperatura, afeta diretamente 

nosso microclima.  E, também, eu acredito, lógico, tem efeito toda ação humana na terra. A 

questão global também, excesso de poluição, isso tudo afeta, se bem que acredito que a 
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questão do microclima, das ações aqui, diretamente aqui, da nossa região, tem um impacto 

maior ainda. 

 

Observa conflitos de água entre grandes usuários, por exemplo, entre usineiros do setor 

hidroelétrico, irrigantes e também a Saneago? 

Aqui, especificamente na região de Jataí, na região aqui, é bacia do Rio Claro, tem 

afluentes como Ariranha, a gente não tem conflitos, assim já estabelecidos. Mas, a gente já 

percebe a grande divergência de ideologia. E pessoas muito, muito mesmo, incomodadas com 

situação. A gente percebe que alguns proprietários de usinas hidrelétricas se mostram, já 

fazem reclamação, principalmente como membro do comitê de bacia hidrográfica. A gente 

percebe que lá dentro mesmo já existem pessoas discutindo o tema e com divergência de 

ideias em relação a isso aí. 

 

Em sua percepção, na cidade de Jataí e nas cidades que você acompanha, do ponto de vista 

político-administrativo, os cursos d'água nos trechos urbanos são incorporados na 

paisagem, nos projetos urbanos, ou ignorados? 

Acredito que, de um tempo para cá, os cursos d'água ganharam grande importância 

em decorrência dos problemas que estão enfrentando hoje. Por exemplo, em Jataí, Córrego do 

Açude, que tem um grande problema de ocupação nas margens. E, portanto, já estabeleceram 

políticas em relação ao Córrego do Queixada, para que não ocorresse da mesma forma. Então, 

legislação já proibindo a ocupação das margens, eu acredito que hoje as políticas públicas, 

ainda principalmente nas cidades maiores, estão mais organizadas, estão percebendo a 

importância do tema. Já em cidades menores, acho que isso, essa preocupação, ainda não 

existe. O pessoal, a política, os administradores e gestores públicos não estão se atentando a 

isso nas cidades menores.  

 

Qual é o bairro em Jataí que a Saneago tem mais dificuldade para levar água para 

abastecer? Por que motivos? 

A gente tem alguns bairros na parte alta, como Colmeia Park, Mauro Bento e o 

Jardim Paraíso, a gente tem mais dificuldade para abastecer esses bairros porque eles são mais 

distantes do ponto de captação e passam por mais elevatórios de água. Cada ponto de 

elevatório de água depende de energia elétrica; se num desses pontos falhar a energia elétrica, 
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aí a gente pode ter o abastecimento no setor comprometido. Então, aqueles pontos mais 

próximos, que dependem menos de elevatórios, eles são mais tranquilos, é mais fácil 

abastecer. Agora, setores da parte alta, que são esses setores que eu citei, são mais 

complicadinhos de abastecer. Na verdade, são: Jardim Paraíso, Colmeia Park, Mauro Bento, 

parte alta do Dom Abel e Filostro Machado e Recanto da Mata.  

 

Frente a sua experiência como servidor da Saneago, desde 2003, nos diferentes cargos, 

qual o ano de seca mais severa que o Rio Claro enfrentou? 

Acredito que esse ano agora (2017). Em questão de volume de água, esse é o pior 

ano de todos. Não tem nenhum ano que ficou tão ruim quanto este ano! Nós tivemos o ano de 

2004, assim que eu entrei, que foi o melhor de água; teve água que inundou até nossa 

captação. Agora, esse ano de 2017, foi o ano que a água baixou mais, não teve tanto período 

sem chuvas, não sei se foi a temperatura e o nível da água, foi o ano que mais teve um 

rebaixamento dos lençóis e dos níveis dos rios. 

 

Qual é a orientação da Saneago quanto à diminuição da água e quais os principais 

desafios para o abastecimento? 

O principal desafio do abastecimento público da Saneago é, justamente, os 

mananciais. É o nosso “calcanhar de Aquiles”! É exatamente o que está, em grande parte, fora 

do nosso controle. Esse é o desafio! A gente monitorar aquilo que está nas mãos de terceiros. 

E a gente tem tentado fazer isso, mas, como as bacias são muito grandes e a legislação é 

muito branda em relação aos crimes ambientais, isso dificulta muito mais o trabalho.  
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APÊNDICE II 

ENTREVISTA COM PROFESSOR Dr. HILDEU FERREIRA ASSUNÇÃO, LIGADO À 

AGROMETEOROLOGIA  

Jataí, 8 de novembro de 2017. 

 

Professor, de acordo com dados pluviométricos, as chuvas na região da bacia hidrográfica 

do Rio Claro estão diminuindo? 

Bom, há suposição. A gente observa aqui e de variabilidade espacial e a temporal, 

então a gente não pode falar se a chuva está diminuindo ou aumentando. Porque, dentro da 

série de trinta anos, nós observamos que teve época aqui na região - vamos colocar Jataí - que 

teve 1200 milímetros no ano, e teve época que teve 2400 milímetros no ano. Então, está 

dentro dessa faixa de 1200 até de 1990, estatisticamente, era aceitável dentro dessa faixa de 

1990 até 2600 milímetros. Então, tudo que varia dentro dessa faixa a gente não pode afirmar 

se isso está diminuindo ou está aumentando. Ao longo do tempo, é possível falar que existe 

uma variabilidade natural das chuvas, e que elas oscilam conforme as condições planetárias. 

Para ver se está diminuindo ou aumentando, temos que fazer um estudo específico e esperar 

mais anos, trinta anos não é suficiente para afirmar isso. 

 

Professor, de acordo com o seu conhecimento, em que medida o Rio Claro influenciou o 

povoamento das terras da região ou de sua bacia hidrográfica? 

Esta é uma questão geográfica e uma questão sociológica, porque todas as ocupações 

que a gente vê, de terras, que estão sendo colonizadas, elas se iniciam próximas de uma 

nascente, às margens de um rio. Porque ali você tem todas as condições necessárias: você tem 

um peixe para ser pescado, tem a caça para ser caçada, você tem a água para ser consumida 

pela família e os animais, água para regar as plantas. Então, a água é essencial para o início de 

qualquer colonização; se não tiver isso, é necessário você estender essas réplicas e se criar 

condições com água para que haja povoamento, independente do Rio Claro ou não, todo fluxo 

de água é um atrativo para povoamento. 

 

Professor, de acordo com o seu conhecimento, quais são os atores sociais que mais se 

apropriaram da água no Rio Claro, nos últimos 30 anos? 
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Também uma questão difícil de responder, porque eu não tenho informações. Mas, se 

a gente fizer um levantamento da nascente do Rio Claro até sua foz, nós vamos verificar 

várias PCHs que fazem uso dessa água para produção de energia elétrica. Essas várias aí eu 

não sei precisar quantidade, mas você, levantando no sistema, você tem essas informações. 

Ainda não chegou ao Sudoeste de Goiás o uso contínuo da água para irrigação. Porém, há 

alguns pontos que a gente vê pela imagem do satélite, usos da água para a grande irrigação. E 

o restante são usos agrícolas da água em termos de criações, para animais, irrigações em 

menor escala e para as pessoas. Então, algumas empresas são PCHs e algumas empresas que 

estão instaladas fazem o uso dessa água para irrigação. 

  

Professor, e acordo com sua percepção e trabalhos, as águas do rio claro estão 

diminuindo? 

Bom, outra pergunta também difícil por eu não ter estudo exclusivo sobre o Rio 

Claro.  O que a gente percebe é uma oscilação natural - agora é percepção. Na época da 

chuva, o rio tende a elevar o seu nível por causa dos escoamentos superficiais, as chuvas 

contribuem bastante; e na época das secas, esse fluxo diminui bastante. O que a gente 

percebe, e essa percepção não está ligada só ao Rio Claro, mas a toda drenagem da região, é 

que houve a alteração dos usos das terras, pensando, assim, desde o início da ocupação das 

áreas. Então, essas alterações dos usos das terras vão afetar o escoamento superficial e a 

infiltração, que são dois elementos necessários para reprodução do lençol freático e 

abastecimento do rio ao longo do ano.  

Então, com isso afetando o processo de filtração e escoamento superficial, as águas 

das chuvas iniciais, ao invés [sic] de infiltrarem, elas escoam superficialmente, transbordam 

os rios e escoam rapidamente para os seus confluentes. E nas suas condições naturais, quer 

dizer, o solo sem alterações - percebermos isso nas matas ciliares - essas chuvas são 

interceptadas pela vegetação, ou seja, pela pastagem ou pelo Cerrado, são interceptadas, 

amenizam essas quedas sobre os solos e o procedimento que a gente percebe é que há uma 

infiltração maior do que o escoamento superficial. Isso favorece um armazenamento dessa 

água por mais tempo no solo e a liberação para os rios aos poucos, mantendo esse fluxo mais 

ou menos contínuo o ano todo. Não é válido somente para o Rio Claro, mas para todas as 

regiões onde houve alterações dos usos da terra.  
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Professor, de modo sintético, explique a relação entre os usos do solo e a água?  

Então, o solo e um ambiente poroso. Vamos imaginar como se fosse uma grande 

esponja e quando nas suas condições naturais, sem alterações, sem mexer nesse solo, essa 

porosidade natural é responsável pelo armazenamento da água do solo. Quando se trabalha o 

solo e não se usam as medidas conservacionistas de recomendações técnicas, as curvas de 

nível, os plantios de contorno, todas as medidas necessárias, então o que vai acontecer: você 

diminuiu a infiltração e aumenta o processo de escoamento superficial. Escoamento 

superficial que é responsável pelo transbordo dos rios em imediato e secagem do rio na época 

da seca. Porque, como a capacidade de infiltração foi menor que escoamento, então 

predominando escoamento, não há o armazenamento necessário de água para que haja 

manutenção de fluxo hídrico durante o ano todo. 

 

 

Professor, qual é a relação entre o clima e as condições de estabilidade/perenidade do Rio 

Claro? 

Bom, as precipitações têm sua variabilidade natural, mas é esperado em média, na 

nossa região, em torno de 1600 milímetros no ano. Isso equivale a um metro se a gente 

colocasse isso numa caixa de um metro quadrado de fundo. Significa que, em um ano, 

teremos 1,6 metros de profundidade só de chuva caindo em um metro. Imagina na área como 

um todo! Então, o que a gente espera é isso, 1600 milímetros. Com essa variabilidade vai de 

1200 a 2400 milímetros. Então, essas chuvas são responsáveis pelo abastecimento de todo o 

conjunto de rios que tem aqui. Agora, se houver alterações de solo como eu falei, alterações 

dos usos das terras, você altera esse processo, às vezes chove 1600, mas foi armazenado lá 

500 ou 600, ¾ praticamente foi embora e desse quantitativo que foi armazenado, ainda parte é 

utilizada para as plantas, para vegetação, para uso dos campos no processo metabólico. Então, 

dessa metade que sobrou, pode ser que fique menos ainda no fim do processo. Mas, é preciso 

fazer um estudo onde você determina todos os parâmetros, para gente ter certeza de quanto 

eventualmente está sendo influenciado. 

 

Em sua opinião, qual o significado do Rio Claro para o agronegócio no Sudoeste de Goiás? 

Bom, o Rio Claro é um símbolo da região Sudoeste de Goiás, principalmente de 

Jataí, porque é um rio que corta totalmente todo o município e mais um monte de municípios, 
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até ele chegar ao seu confluente. Então, ele acaba sendo um recurso essencial para nossa 

região, porque, queira ou não queira, todo processo de ocupação das terras, aqui, está 

relacionado com essa riqueza de drenagem que tem.  Então, para os moradores, eu acredito 

que o Rio Claro é fundamental. Embora com essas constatações de alteração dos usos da terra, 

pode ser que esse rio, no futuro, se torne comprometido, não pela falta ou excesso de água, de 

chuva, mas, sim, pelo mau uso, pelo saneamento dos rios, pela contaminação dessas águas. 

Queira ou não queira, tem a agricultura, de tudo quanto é lado, que utiliza produtos, os 

agrotóxicos. O gado, os animais bebendo água no próprio rio, isso também afeta sua 

instabilidade. De forma que o que eu percebo - é uma percepção agora - que em termos de 

qualidade a água, ela está mais comprometida do que em termo de quantidade. 

 

Professor, tem observado conflitos de uso entre grandes usuários da água, como usineiros, 

irrigantes e empresa de abastecimento de água? 

Ainda não. Assim, a gente também observa alguns aspectos, viaja, ou olhando 

imagens de satélite, percebo algumas coisas, isso aí ainda não é evidente aqui. O que pode 

acontecer são conflitos de uso da terra, de uso da água, em caso de acidentes, somente sobre 

pontes, com caminhões contaminantes com ácido, com veneno, coisa assim. Isso dá um 

conflito muito grande, porque, quando é acima do centro de captação de água, isso pode trazer 

um problema de abastecimento de água da cidade como um todo. Imagina um caminhão cair 

de uma ponte com ácido sulfúrico. Ele cai nessa água e há um ponto de abastecimento logo 

abaixo. Como um exemplo, nós temos o centro de captação de água da Saneago e logo acima 

do centro, uns 500 metros acima, uma ponte na perimetral de Jataí. Então, ali eu vejo com 

grande preocupação! Quando a gente olha os históricos de acidentes na ponte 364. Aqui no 

Rio Claro em Jataí, onde volta e meia caminhões caem acidentalmente dentro do rio, se 

acontecer lá esse problema, o abastecimento de água fica comprometido, é um dos conflitos 

que eu acho assim mais iminente. 

Quanto aos usineiros, porque a gente, pelo menos do município de Jataí, não tem 

usinas sediada nas margens do Rio Claro, ficam mais em Caçu, nos outros municípios abaixo. 

De irrigação ainda não, porque ainda não se tem o hábito de uso da água para irrigação, que é 

uma região privilegiada, chove bastante e o agricultor não percebeu ainda a terceira safra 

irrigada. Então, às vezes, o próprio conflito que eu disse não é de uso da água, mas esse 

conflito da qualidade. Essa qualidade da água que ninguém tem controle, de onde são lavados 
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os contêineres de aplicadores de herbicidas ou formicidas, ninguém tem esse controle. 

Ninguém tem controle das embalagens, onde são jogadas, se elas caem no rio ou não. 

Ninguém tem controle sobre resíduos de combustível, lavagem de qualquer coisa que requer 

um lugar apropriado para fazer isso, ninguém tem esse controle. E quem assegura, com 

firmeza, que esses dispositivos aplicadores não estão sendo lavados dentro das margens dos 

rios? Até porque existe a noite, lugar ermo, remoto e ninguém tem controle, então a 

preocupação que eu acho, essa preocupação é muito maior. Porque é uma coisa invisível, o 

gado vai alimentando daquilo, as pessoas utilizam aquela água, e você tomou a primeira dose, 

a segunda dose não deu nada, a décima não deu nada, mas aquilo vai acumulando no 

organismo e quando chega em 50% da dose letal, a pessoa pode vir a óbito e nem sabe por 

quê. Quando descobrir, já é tarde! Então, minha preocupação é maior nesse aspecto de 

qualidade.  

 

Professor, seguindo esse raciocínio, qual é a água que você e sua família bebem? Vocês 

bebem a água oferecida pela rede de abastecimento ou compram águas envasadas? 

Em casa, a gente consome a água fornecida pelo centro de abastecimento. A gente 

confia, a gente está pagando e caro, porque a água hoje não está barata, e acoplado a isso 

ainda vem o sistema de esgoto. Então, a gente confia nessa água, porque, por enquanto, não 

teve nenhum problema, mas a gente usa o filtro e um filtro de carvão ativo. Então, essa água, 

antes da gente consumir, ela passa por esse processo de filtragem. Ainda não temos essa 

preocupação, mas pode ser que no futuro podemos ter. Principalmente, se não houver 

investimento no tratamento dessas águas, para um sistema que capta uma água mais limpa, ou 

o sistema de proteção das margens dos rios, para evitar o transbordo, o enxurro de água 

contaminada para dentro do rio. Então, são questões ambientais que talvez sejam cobradas, 

sejam influenciadas junto à prefeitura, junto aos órgãos responsáveis pelo fornecimento 

dessas águas. 

 

Está em processo de implantação na região do Rio Claro, no Sudoeste de Goiás, a chamada 

irrigação de salvamento ou irrigação verde. Segundo o secretário de agricultura e pecuária 

de Jataí, Silomar Cabral, são mais de 200 pedidos de outorga de água, para pivôs centrais 

junto a SECIMA. Como que você enxerga esse incremento da irrigação em grande escala e 

a denominação de tal prática como irrigação de salvamento, irrigação Verde? 
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Bom, eu cheguei aqui na época de 90 e eu via esse grande potencial de água, fonte 

para você trabalhar com irrigação. No entanto, de lá pra cá, ninguém se manifestou a utilizar 

essas águas. Talvez agora esteja surgindo essa questão, de utilização dessa água para a 

terceira safra, que eu acredito que não é essa irrigação de salvamento; salvamento é somente 

um disfarce. Mas, na verdade, o pessoal quer plantar feijão nessa época da entressafra, que 

vem num preço bom.  É uma terceira safra que vem aí! Então, com 200 pedidos de outorga 

para pivô central, o pivô central para um grande empresário, que um mínimo dele é 50 

hectares, 50 a 120 hectares, se cada um desses pivôs funcionarem entre o Rio Claro, aí que 

nós vamos ter conflitos nos usos da água. Principalmente nos que estão a jusante, porque 

quem está a montante pega água primeiro e não sobra para o debaixo. Principalmente se todos 

irrigarem no mesmo tempo, porque na irrigação existe uma hora correta para você irrigar, 

para minimizar a transpiração e diminuir a energia quando está no pico. Então, tem uma hora 

preferencial, aí se todo mundo ligar seus pivôs nesse mesmo tempo, aí sim teremos conflito 

de uso social revertido à terra, aí a preocupação que eu tenho revertido a isso. Agora, se 

regulamentar, falar: “cada qual pode usar seu pivô, mas no máximo em 50 hectares”. 

Estabelecer limites de uso dessa forma de água e falar: “você pode usar até 2000 mil litros de 

água por dia”. Estabelecer limites para cada um, de forma que esse fluxo ecológico da água, 

que é o fluxo ecológico necessário para o abastecimento dos animais nativos, dos animais 

silvestre, dos peixes que estão nesse rio, dos ribeirinhos, então, para que sobre para essas 

pessoas. Se não houver um regulamento disso, eu vejo um grande problema da água, 

principalmente. 

 

Professor, como combinar crescimento econômico, trabalho e ação sobre o Rio Claro e 

afluentes (ou outros rios) com menos impactos negativos para o meio ambiente? 

Na verdade, tudo precisa de estudo, e nós aqui temos o hábito, estou falando do 

brasileiro, que dificilmente faz planejamento. Olhou aquilo lá, dá certo pra mim, então vamos 

fazer, sem consultar um técnico especializado, sem fazer pelos meios legais, onde tem que ter 

um controle rigoroso. Então, esse problema de crescimento econômico e trabalho tem que ser 

sincronizado e planejado, porque nós somos muito imediatistas. Nós fazemos investimentos 

agora e queremos retorno em seguida, e na natureza isso não ocorre. A natureza tem que ter 

seu tempo, tem que esperar isso acontecer. Então, esse desenvolvimento econômico depende 

não somente dos recursos naturais, da mão de obra especializada, ou não para aquilo, a 
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fragilidade do ambiente e as condições ambientais. Os recursos naturais que podem ser usados 

ou se não podem, o que tem que ser preservado, se as condições permitem. Então, envolvem 

várias nuances em que, para esse desenvolvimento, tem que pensar na parte econômica, mas 

ela não é a principal, se não vira predatório. A parte social, porque o grande interessado nisso 

é o homem, e a parte ambiental, que é a base. Se você destrói sua base e não a repõe, nós 

acabamos fazendo o papel de parasita: o parasita se apropria do ambiente, ele destrói o 

ambiente e o ambiente, não sendo mais hóspede para ele, ele acaba indo junto. É um suicida 

anunciado, eu chamo isso, nesse aspecto, o parasita é um suicida anunciado, ele mata o 

hospedeiro e vai junto, penso assim nesse aspecto. 

 

Dentre os passos e atitudes citados a seguir, escolha os três que você julga mais importantes 

para solucionar ou minimizar, melhor dizendo, os problemas ligados à preservação do Rio 

Claro e das águas de um modo geral. 

 

- Respeito às leis já existentes: 

- Criação de leis mais severas: 

- Mudança de governo: 

- Presença das Universidades com a pesquisa científica:  

- Atuação de organizações não governamentais:  

- Criação e atuação de comitês de bacia hidrográfica:  

- Ação política dos movimentos sociais organizados: e  

- Ação individual. 

 

Um ponto é fazer valer as leis, o respeito às leis, mas se não fazer valer essas leis, 

esse respeito não funciona muito bem. A lei, se ela existe, tem que fazer valer, mas, para fazer 

a lei valer, é preciso de fiscais. Se não tiver fiscais, têm as leis, mas fica a impunidade, esse 

respeito às leis, fazer valer a lei, é interessante.   

A criação de leis mais severas não vai adiantar. Se as que existem não funcionam 

porque não têm fiscais, se criarem outras, vão ficar da mesma forma. Então, não adianta muita 

coisa não.  

Mudança de governo também não vai adiantar, porque cada governo tem seu 

interesse, e seu interesse é quem está pagando mais, então não vai resolver. 
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Presença das universidades com a pesquisa científica, com a finalidade para que ela 

contribuísse, mas ela não pode contribuir, ela tem a ação de conhecimento e pesquisa, mas 

não tem a ação de fazer valer. Essa universidade, ela entra como um processo neutro, nessa 

tecla, é só um parâmetro de conhecimento, vai gerar conhecimento, vai apontar o problema, 

apontar as soluções, mas não pode fazer a execução disso.  

Atuação de organizações não governamentais, ela acaba sendo e fazendo o papel 

desse governo, fazendo, muitas vezes, atuando em um papel que é do governo.  

Em relação ao comitê de bacias, já existe, tanto que a gente vê aí, acho que tem mais 

de 10 anos esse comitê de bacias. No entanto, o rio continua do jeito que tá. Não plantou uma 

árvore e talvez diminuíssem mais as árvores do que já tinha.  

Ação política dos movimentos sociais organizados, isso só vai para cobrar, só cobra. 

Assim, mas a gente nem sabe se tem a resposta dos políticos. 

 Ação individual, essa ação individual se ela estivesse impregnada na consciência de 

cada um, aí era o essencial. Não precisava de lei, não precisava de nada. Ação social e 

individual, eu faço minha parte, você faz sua, acabou, não precisava nem de lei. Então, seria o 

ideal, mas é utópico. 

 

Professor, dentre os procedimentos: uso racionalizado, ação frente à comunidade, 

conscientização, pressão política e denúncia contravenção, qual deles melhor contribui 

para solucionar a problemática atual da água? 

Bom, pensando nessas questões, para que haja ações, é necessário que volte lá na 

base, e começar esse esclarecimento lá para as crianças. Começar lá nas crianças, pois, o que 

muda uma geração é o conhecimento, você tem que investir no conhecimento de quem está 

em crescimento, que é investir nas crianças. Elege uma turma de um ano, trabalha em cima de 

todas elas, então a gente não pode parar mais. Então, você começou a treinar, dar consciência 

a um aluno de 6, 7, 10 anos. Você vai obter resposta deles 20 anos à frente, então, se vê que é 

uma coisa de longo prazo. Então, a ação que você está implantando agora numa criança de 10 

anos, quando ela tiver seus 30 anos é que ela vai começar a executar porque ele está vendo 

aquela informação todo dia. Agora, só falou hoje sobre isso, daqui a 2, 3 anos, falou de novo, 

isso aí não é um trabalho de conscientização; é só um trabalho de estar lembrando e lembrar 

isso não é conscientização. Então, no meu perceber, o mais importante é conscientizar, mas 

ela tem que ter um momento e ela não pode parar, tem que ser contínua. E tem que ter uma lei 
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que estabeleça, uma lei que obrigue todas as escolas trazer isso à tona, porque ninguém está 

trabalhando com algo individual, com algo meu, com algo de fulano, mas uma questão 

coletiva, que todo mundo precisa. Nós estamos lidando com a região, com o planeta e nós só 

temos esses. Para destruir são poucos, para consertar são muitos, mas esses muitos, se não 

persistirem com a conscientização, não adianta.  
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APÊNDICE III 

ENTREVISTAS COM MARIA ELOÁ DE SOUZA LIMA (94 ANOS), PROFESSORA DE 

PORTUGUÊS E ESPERANTO E ESCRITORA, E COM O SEU ESPOSO, ANTÔNIO 

CÂNDIDO DE LIMA (90 ANOS), AGRICULTOR 

Jataí, 13 de julho de 2017. 

 

Senhora Eloá e senhor Antônio, sabemos que os Caiapó/Kaypó, conhecidos como o povo 

do buraco da água, habitavam as terras banhadas pelo Rio Claro, à época da chegada dos 

pioneiros. A senhora e o senhor têm conhecimento sobre os índios dessa região? Sabem 

relatar sobre a relação entre índios e água?  

Senhor Antônio - Dos índios, o que eu sei é sobre os aqui do Rio Doce (afluente do Rio 

Claro). Por exemplo, os índios atacaram uma casa lá, mataram mulher, mataram os meninos. 

Sei da morte de Joaquim Vilela, que eles mataram na beira de Ribeirão São Domingos, 

município de Mineiros; os índios chegaram, foram jogando flecha nele, ele foi defendendo 

com facão, mas quando faltava só uma flecha, o índio fez sinal, rodeou e deu uma flechada na 

nuca dele, Joaquim Vilela, que é filho do Zé Mané Vilela (José Manoel Vilela), o mais velho 

daqui. 

Senhor Antônio - Os Vilelas perseguiram muito os índios, e aí os índios revoltaram contra 

eles, foi preciso deles fazer voto [sic], que é uma festa de 15 de agosto, por conta disso. 

Agora, nossa família nunca teve problema com os índios, que é a família Franco Costa Lima. 

Eu sei que com a nossa família eram muito mansos, quando tinha a pedreira, hoje é o hotel 

Fazenda parece, eles moravam ali. Mas eles vinham nas roças, andavam em tudo, mas não 

prejudicava ninguém, até eles irem embora, nunca teve [sic] um atrito com ninguém. 

 

Os índios foram embora do Cerrado do Rio Claro ou foram mortos?  

Uma parte foi embora, mudaram para Mato Grosso e Rondônia para lá. Outros foram 

eliminados. Quando os portugueses tomaram posse do Brasil, essa terra já tinha posse, nossos 

primeiros habitantes, os índios, eram donos do Brasil. Então, eles foram afugentando, 

empurrando, matando e restaram bem poucos.   
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Senhora Eloá e senhor Antônio, o que vocês percebem sobre a relação dos usos da terra e 

da saúde dos rios?  

Senhor Antônio - Os usos da terra prejudicam e muito os rios. Porque não tiveram o capricho 

de não deixar a terra não ir pra água, tá entupindo tudo. Se não tomar providência muito 

rápida, as águas vão sumir. Eles ainda não estão acordando para isso! A ambição é uma 

espécie de loucura, então os plantadores de soja, por exemplo, derrubam o mato, o Cerrado, 

preparam a terra e plantam. Deixam talvez menos que um palmo, que nós caipiras/ 

camponeses falamos palmo em vez de metro. Então, fazem as covas, as plantas, assim, tão na 

beiradinha do rio, então aquelas raízes são muito importantes para agricultura, mas é uma 

“faca de dois gumes”, porque nós precisamos dos grãos, precisamos para subsistência, mas 

nós precisamos do ar limpo, da água limpa. Se a natureza é sacrificada, ela dá uma resposta. A 

natureza, ela não é passiva, ela responde negativamente!  

Senhora Eloá - Eu me lembro que, quando a gente ia de Jataí para as fazendas lá da beira do 

cafezal, em Serranópolis – antes, muito antes da fundação, eu posso falar assim porque eu 

tenho 94 anos, a gente vinha a Jataí a cavalo e atravessávamos os chapadões lindos, uma 

árvore mais rosada, aquele capim limpo, cupins, muitos cupins onde as corujas faziam seus 

ninhos, e os veados, como tinha veados. E as emas, bandos e bandos de emas, seriemas, ouvia 

falando os papagaios, que sentavam nas árvores que davam frutos, e hoje se atravessar para 

chegar em Serranópolis, eu não tenho coragem de ir até lá. A gente não vê nada, nada mais, 

senão aquela terra limpa, sem árvore, sem nada de natureza. Triste! O homem não respeitou 

por ignorância e por ambição, principalmente ambição. Sacrifica a sua própria vida sem saber, 

mas sacrifica! 

 

Os senhores percebem mudanças no regime das chuvas?  

Dona Eloá – Essa, vou deixar para ele responder, porque ele é muito bem informado, porque 

ele é agricultor.  

Senhor Antônio – A chuva era certinha! No dia 7 de setembro, a gente esperava a chuva 

como esperava o dia amanhecer. Tinha um período certo da chuva, e aí cortava, vinha o 

período da seca. No outro ano, a mesma coisa. Foram muitos anos nessa linha, era perfeito! 

Agora, depois, bagunçou tudo. 

De acordo com sua percepção, senhor Antônio, quais os motivos da alteração no regime 

das chuvas, essa “bagunça” que o senhor citou? 
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É por causa da natureza toda desmatada. A temperatura mudou muito, e hoje não cai geada, 

mas aqui, antigamente, caia muita geada e o porquê eu não sei. 

 

Senhor Antônio, qual é a importância da água para sua vida e para o seu trabalho, ao 

longo da sua história de vida? 

Água, naquele tempo, ninguém preocupava, porque era tudo limpinha; a preocupação chegou 

agora a pouco. E os agricultores/produtores de gado ainda não acordaram para botar um basta! 

Eu acho que tinha que formar todas as beiras das águas, numa faixa de mata, com 30 metros 

cada lado. No rio, por exemplo, 50 metros, e fazer as curvas de nível e fazer o depósito do 

enxurro. E aí, aquela terra solta que fica, do ano anterior, ela não vai parar no córrego, ai 

conserta. Mas, se não fizer isso, os nossos netos vão ter que pegar água dentro do chão, vai 

acabar tudo. 

 

Senhor Antônio, em que medida o Rio Claro, o Verdinho e demais mananciais foram 

importantes para construção das fazendas e depois para o desenvolvimento da região? Eles 

eram vistos como atrativos para as pessoas virem para cá ou eles eram obstáculos? 

Os fazendeiros procuravam o pontal certo, onde tinha muita água, os pontais bem altos, para 

fazer as propriedades, e o rio era importante, porque era o abastecimento. Esse é o caso. Além 

disso, a gente gostava da pescaria, de outros divertimentos, a gente adorava os rios.  

 

Senhor Antônio, considera que a responsabilidade com os rios, com a água, ela deve ser de 

quem mais usa a água, ou ela deve ser de todas as pessoas independente do uso que faz? 

Eu acho que a luta da água é de todos. E que se todo mundo tomar providência vai melhorar, 

isso que eu penso. 

 

A senhora e o senhor presenciaram conflitos pela água?  

Senhor Antônio - Não 

Senhora Eloá – Eu também não. 

 

Que procedimento individual os cidadãos devem fazer para preservar as águas?  
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Senhor Antônio - Eu acho o seguinte: tem que ir discutindo, brigando, escrevendo sobre isso 

para ver se eles, os produtores, acordam. É minha opinião. 

Senhora Eloá - A minha opinião é essa também, conscientização de que nós temos que ter 

mato ao lado das nascentes, no pé das nascentes, porque a água seca quando não tem 

vegetação. Em minha opinião, é preciso preservar dessa maneira, plantando e replantando as 

pequenas florestas, nos pontos onde nascem às águas, seja grande, seja pequena a quantidade 

de água.  

Senhora Eloá - Se você desenhar um rio amargo na geografia de sua face ou nos seus 

olhos nascer um caminho de lágrimas, não me lamento por isso: estarei tão feliz, porque 

pude despertar o seu marasmo, ferir a sua sensibilidade, tirá-lo do seu casulo, descamar o 

seu íntimo, juntá-lo à massa dos que sentido vivo compõem a imensa confraria encostada 

no âmago da humanidade.  
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APÊNDICE III 

 

ENTREVISTA COM A EXCELENTÍSSIMA PROMOTORA DO MEIO AMBIENTE E 

URBANISMOS DE JATAÍ, KEILA MARTINS FERREIRA GARCIA 

Jataí, 7 de novembro de 2017. 

 

Promotora, quais são as atribuições legais do Ministério Público no que concerne à 

preservação dos rios, particularmente o Rio Claro? 

Bom, as atribuições, elas estão definidas de forma geral, não falam especificamente 

de nenhum recurso hídrico específico. Mas, tanto a Constituição Federal, como a Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público e a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público 

estabelecem que o Ministério Público seja curador do meio ambiente. Então, ele deverá zelar 

para que esse meio ambiente seja devidamente protegido, e que sejam acionadas pessoas que, 

eventualmente, causam algum dano ao meio ambiente. E esse acionamento se daria também 

pelo Ministério Público, por meio de ações penais ou mesmo de ações civis públicas.  

Bom, para poder fazer essa defesa do meio ambiente, a curadoria do meio ambiente e 

urbanismo utiliza-se dos inquéritos civis públicos, que são procedimentos em que a gente faz 

uma investigação, verifica se, de fato, existe aquele dano, quem é o causador do dano, o que 

pode ser feito para corrigir esse dano. Ou, mesmo não havendo essa possibilidade, o que pode 

ser feito para compensar ou mesmo minimizar. Ao final, esse inquérito civil, dessa 

investigação, a gente ou propõe uma ação, ação civil pública, ou a gente arquiva e vai para o 

órgão superior, para ver se concorda com esse arquivamento. Ou ainda, em uma hipótese que 

às vezes ocorre, você faz um termo de ajustamento de conduta, com aquele causador do dano, 

de modo que ele se compromete a fazer algumas atividades, algumas condutas que, 

cumpridas, esse procedimento também é arquivado.  

Existe, também, a parte penal disso, a parte cívica, a reparação do dano, e existe 

também a questão penal, através de uma ação penal mesmo. A gente tem ações penais de 

crimes menores, crimes da Lei nº 9.605, são crimes com penas pequenas. Então, a gente tem 

essa possibilidade de fazer acordos voltados ao meio ambiente. Se fosse um crime normal, 

seria cesta básica, mas, se tratando de crime do meio ambiente, é voltado para o meio 

ambiente, uma doação de mudas, às vezes alguma medida específica assim para o meio 

ambiente. E temos também aqueles com crimes mais graves, esses crimes com penas mais 
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graves, por exemplo, destruir florestas, destruir áreas de preservação permanente, são crimes 

que vão para as Promotorias Criminais. Então, o Ministério Público atua de forma ampla, 

através dessa curadoria do ambiente, que é a que eu sou titular. E através também das 

promotorias criminais, porque elas que cuidam dos crimes graves. Lembrando que esses 

crimes graves só serão resolvidos também quando houver a devida reparação do dano 

ambiental estabelecida. 

 

Promotora, qual a visão da cidadã e também da Promotora de Justiça, sobre a construção 

de PCHs ou UHEs frente à saúde do Rio Claro e afluentes e também diante à sociedade? 

Essa questão é realmente interessante. Claro que, como cidadã, eu também consumo 

energia, mas o que eu percebo como Promotora, na minha atribuição, é que, muitas vezes, a 

política energética do país não investe em outros tipos de energia. E a gente fica muito preso 

nessa questão hidrelétrica, sejam elas PCHs, sejam UHEs ou a nova modalidade que agora 

essa moda que são as CGH. Isso nos faz ganhar, claro, em energia, mas nos faz perder muito, 

porque a gente tem um recurso não renovável, que é a água. Nós estamos vivendo um 

momento crítico de crise de hídrica. Em Goiânia, estive essa semana passada lá e tivemos 

fechamento de fórum, de escolas, por falta de água. Então, nós estamos sacrificando um bem 

muito mais importante para gerar energia. E assim, nós não falamos apenas das situações dos 

recursos hídricos, nós estamos falando de toda biodiversidade, das florestas, das matas que 

são derrubadas para fazer isso, os animais que têm que ser recolhidos, mudados, ou mesmo, 

são mortos em virtude disso. De outras espécies que não têm nem como sobreviver a isso, falo 

de peixes e de aves em geral. Então, eu questiono muito isso, não é que a gente não tem que 

construir hidrelétrica, só que eu vejo que não há critério para isso. E o que se percebe hoje, da 

política, é um incentivo a isso, porque é muito dinheiro envolvido. Nós temos, assim, um 

interesse econômico muito grande, nós estamos falando de construtoras, construtoras que nós 

vimos agora, num passado muito próximo, envolvidas em financiamento de campanhas 

políticas. Então, há todo um bastidor atrás disso, sobre a desculpa de estar gerando energia 

elétrica. Assim, é uma coisa que me preocupa muito! Nós estamos vendo que o Rio Claro está 

agonizando! E ainda há expectativas de novos empreendimentos. E nós temos um complexo 

hidrelétrico que se pretende instalar aqui, duas UHEs, duas PCHs, sem contar CGHs e PCHs 

que têm sido previstas para rios afluentes do Rio Claro, como o Ariranha e outros mais. 
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Então, eu tenho uma visão muito crítica em relação aos empreendimentos hidrelétricos, 

principalmente aqui no Rio Claro. 

 

Promotora, como se processam os encaminhamentos decorrentes das recomendações feitas 

pela 5ª Promotoria de Justiça, sob sua responsabilidade, ao empreendimento “Complexo 

Hidroelétrico do Rio Claro”, relativo à PCH Pontas e à PCH Ari Franco? E a atuação da 

5ª Promotoria é regional?  

Não, ela é de Jataí, nós ainda não temos Promotoria pela bacia aqui, e um sistema 

bem conservador de cidade. Aí que vem a novidade! Em relação ao Complexo Hidroelétrico 

do Rio Claro, ele atinge tanto o município de Jataí, como os municípios de Aparecida do Rio 

Doce, Caçu e Cachoeira Alta. Então, nós pegamos três comarcas: Caçu, Jataí e Cachoeira 

Alta. Então nós temos três Promotores e aí o que nós fizemos: eu iniciei essa investigação e 

ao final, quando a gente percebeu que eram três municípios, quatro municípios, porque entra 

Aparecida do Rio Doce também, nós ingressamos com ação civil pública; eu tinha os 

Inquéritos Civis Públicos e concluímos que, do jeito que estava, a falta de estudos, campanhas 

muito fracas, pontos de amostragens muito poucos. Aí nós resolvemos entrar com uma Ação 

Civil Pública (eu e esses dois colegas), pedindo a suspensão do licenciamento que havia 

saído, licença prévia para os empreendimentos Pontas e Engenheiro Érico Bittencourt, que é 

em Cachoeira Alta, que é maior do complexo, inclusive. E o Juiz deu a liminar suspendendo 

os licenciamentos e entramos com uma ação contra o Estado, a SECIMA, através do Estado, e 

contra os empreendimentos, os construtores, tentamos entrar com –agravo, que é um recurso 

no Tribunal de Justiça. E é uma situação até nova, que isso não é comum.  

O Desembargador que julgará esses recursos marcou audiência de conciliação lá no 

Tribunal, então nós tivemos essa audiência no mês passado, e estabelecemos algumas 

tratativas e as audiências serão retomadas agora, depois de amanhã (9/12/2017), para a gente 

tentar ver se chega a um acordo. 

 

Promotora, é uma audiência pública? 

A audiência, ela é pública, é uma ação julgada em um tribunal, com mediador, tem 

dois mediadores que tentam, sabem que é uma ação complexa. Então, os desembargadores 

geralmente gostam que isso chegue ao acordo, porque não tem o que julgar, porque é um 

assunto muito específico, muito técnico. E o que está sendo mais ou menos discutido lá, que a 
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gente pediu primeiro, que fosse refeito o EIA/RIMA, fossem colocados mais dados. Eles 

relutam muito, dizendo que se a cidade deles está lá, sem empresa de consultoria ambiental. 

Celg é a empreendedora, isso é importante dizer! Porque a Celg é uma sociedade de economia 

mista que o estado faz parte. Ao mesmo tempo, é o estado que licencia, então é o estado 

licenciado e o estado empreendendo. Então, são empreendimentos, a gente percebe que 

quando a Celg é a empreendedora, o trato é diferente. No ramo ambiental, realmente, o estado 

não tem como separar essas funções, como faria com qualquer outro empreendedor. E nessa 

audiência de conciliação lá, foi estudada a hipótese de, em vez de quatro empreendimentos, 

construírem três empreendimentos. E, como forma mitigatória, que se fizessem três unidades 

de conservação, de proteção integral, em cada um dos empreendimentos.  

Estão sendo estudadas as hipóteses, isso ainda não chegou à conclusão, por que é um 

investimento, assim, milionário, investimento de meio bilhão de reais, é muito dinheiro 

envolvido e muito interesse político também. A gente percebe que há uma pressa muito 

grande nesse empreendimento, que têm leilões de energia, eles vendem energia 

antecipadamente. É uma luta que já é travada com esse complexo, salvo engano de memória, 

há três anos, e nós conseguimos atrasar, mas, assim, nós estamos num momento já de sufoco. 

Não sabemos se é possível porque tudo acena para que essa liminar seja cassada pelo 

Tribunal, e os empreendimentos sejam liberados. Então, essa história do complexo está ainda 

nessa negociação, e vamos ver até que ponto a gente chega, numa situação em que você tem a 

opção de apostar tudo na ação e arriscar perder tudo também. Ou você negocia, libera alguma 

coisa, e tenta compensar com outra, tenta mitigar com outra, e tem pelo menos um pouco de 

ganho. Então, é uma decisão difícil. Atuo eu e mais dois colegas. Colegas de Caçu, colegas de 

Cachoeira Alta, tem mais procurador de Justiça, também, que acompanha a ação no tribunal, 

tem outro colega de Goiânia que coordena a parte ambiental. Então nós estamos nessa 

negociação, nesse estudo e nesse momento. 

 

Promotora, você e os seus colegas promotores comungam sobre as ideias relativas a esse 

empreendimento?  

Sim. Assim, claro que tem um ou outro que às vezes tem um pensamento mais 

diferente do outro, um, às vezes, mais radical, outro menos. Mas, de um modo geral, a gente 

tem coordenado com o mesmo pensamento. Assim, de que nessa história talvez fosse mais 

inteligente da nossa parte tentar ganhar o máximo possível em termos ambientais. Porque, ao 
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que tudo indica, aí a gente percebe o movimento, tanto de advogados, tanto de a própria 

audiência ter sido designante, isso não é comum, o desembargador decide. E, parece que 

quando ele marca a audiência, ele diz: vocês têm a chance de negociar agora. Então, a gente 

percebe que talvez seja uma atitude mais inteligente tentar ganhar o máximo, do que deixar o 

empreendimento ser licenciado do jeito que for. E, aí, não tem mais nada que fazer! 

 

Promotora, a pesquisa aponta que ribeirinhos, ou mesmo as pessoas que não são 

ribeirinhos, mas que convivem com rio, têm claro que o maior problema que o Rio Claro 

enfrenta é o desmatamento. Como você vê essa questão?  

Eu vi essa questão aí semana passada. Nós temos um inquérito antigo, desde 2006, 

desde o canteiro de obras, eu nem era promotora do meio ambiente nessa época ainda. Mas aí 

agora nós estamos finalizando com um projeto, porque, como eu falei, não tem mais o que 

fazer, a obra está pronta. Estão finalizando uma recomposição de APP, estava meio enrolada, 

por questões judiciais. Eles têm uma RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural), que 

eles estão com uma área, que tem que entrar com uma ação judicial também. E aí nós estamos 

finalizando um acordo aqui para extinguir esse inquérito civil. E eu pedi, a gente tinha 

tentado, inicialmente, mudar o projeto da usina, para que ela ficasse com uma beleza, uma 

paisagem cênica, assim, menos impactante. Porque fica a questão das portas, aquele clima 

seco, eles tentaram apresentar um projeto, mas um projeto muito danoso para o meio 

ambiente. Então, a gente abortou essa ideia e tentamos utilizar os recursos que eles usariam 

nesse projeto, num projeto voltado para as nascentes do Rio Claro. E eles estão 

desenvolvendo o projeto, que investem em produção de água, no qual há compensação das 

pessoas que conservam, projeto muito bacana! Eles vivem dizendo aqui das percepções na 

dificuldade que cooperar lá, do lixo, que está tudo acabado e que eles têm notado que APP 

tem sofrido muito. A APP tem morrido por conta de agrotóxicos que estão vindo ao longo do 

Rio Claro. Talvez, assim, eu te dou essa sugestão, porque é um dado importante, essa água é 

captada lá em Caçu, para abastecimento. 

 

Promotora, como você, enquanto Promotora do Meio Ambiente, percebe a relação da 

sociedade com o Rio Claro e afluentes? 

Olha, Franciane, a minha visão é, assim, um pouco pessimista. A gente está falando 

aqui de uma região do agronegócio, mas, assim, parece que tudo gira em torno de produção 
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agrícola. Tudo aqui só funciona se afetar a produção agrícola. Então, às vezes que eu vi 

alguma mobilização, por exemplo, de proprietários rurais, ou mesmo da sociedade em relação 

aos barramentos, ou alguma outra questão, foi porque isso, de alguma forma, atingiria a 

produção agrícola. Mas, assim, em nenhum momento a gente percebe uma preocupação 

verdadeira com o rio. Sabe, é isso que eu te falo, a questão do agrotóxico, questão do 

desmatamento, é muito também em função da irrigação, desses pivôs que a gente não sabe 

qual critério, se tem outorga, e as outorgas têm sido também dadas com poucos critérios. A 

gente chega ao cúmulo de a pessoa entrar, preencher um negócio na internet e retirar licença 

automática. Então, assim, isso me preocupa muito! Eu não tenho visto verdadeiramente uma 

preocupação, salvo raras exceções, da academia, ou mesmo de algumas associações voltadas 

ao meio ambiente. Mas, eu não tenho visto, maciçamente, a sociedade preocupada com isso. 

A sociedade, às vezes, menciona em redes sociais a questão da situação periclitante do rio, 

mas eu também não vejo ninguém tomar providência em relação a isso. Posso te dizer que o 

Ministério Público tem tentado muito, mas eu não faço a roda funcionar sozinha. Eu entro 

com ações, mas eu dependo das cidades, eu dependo do órgão licenciador.  E, assim, tem 

órgão licenciador, nós estamos falando tanto da SECIMA, como de Secretaria Municipal, a 

gente sabe que são entes políticos. Políticos no sentido de estado e município e que isso, às 

vezes, não funciona a contento. Eu não tenho visto uma preocupação verdadeira, em suma é 

isso. 

 

Promotora, você acredita que o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Goianos do 

Baixo Parnaíba, que envolve o Rio Claro, cumpre o papel de democratização da gestão dos 

múltiplos usos da água? 

Não. Tenho até as minhas críticas em relação aos componentes do comitê. Críticas 

aos critérios de escolhas dos componentes. A gente percebe que têm pessoas que só 

representam os interesses econômicos, unicamente. 

 

Promotora, frente ao seu trabalho no Ministério Público e frente à sua vida na região, você 

percebe a diminuição da água do Rio Claro? Caso perceba, a que você atribui essa 

diminuição? 

Claro, é perceptível, o rio está agonizando. Isso é visível, você não precisa ser nem um 

especialista para poder ver isso. Eu penso que é a utilização indevida mesmo: desmatamento, 
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irrigação irregular, os empreendimentos hidrelétricos que se pretendem instalar, os que já 

operam. A própria situação climática, diminuição de chuvas, diminuição de peixe, dragas de 

areia, de extração de areia no local. São tantos motivos, assim, que fica até difícil arrolar, a 

própria exploração das margens do rio. Então, é ocupação indevida, expansão urbana 

desenfreada, sem estabelecimento da política de crescimento urbano, são muitas causas. Isso é 

visível! 

 

Promotora, você tem acompanhado conflitos entre grandes usuários da água, por exemplo, 

entre usineiros do setor hidroelétrico e irrigantes? 

Aqui ainda não, eu tenho percebido esse tipo de conflito na bacia do João Leite, em 

Goiânia. Porque chegou ao nível extremo, que faltou água para irrigação. Aí, por isso que o 

pessoal despertou, os produtores despertaram. Aqui a gente talvez não tenha chegado a esse 

ponto, ainda, mas, tem tudo para chegar.  Porque, assim, pelo menos a vazão que é concedida 

para os empreendimentos elétricos, para CGH surgindo desenfreadamente, PCHs, muito 

possivelmente possibilitará essa situação. 

 

Promotora, o que é preciso, o que falta para decretar crise hídrica na bacia hidrográfica do 

Rio Claro? 

Bom, a crise hídrica não é o Ministério Público que decreta, é o órgão ambiental. 

Então, assim, o órgão ambiental precisa de informações e de uma pressão, claro, para que isso 

aconteça. Eu estou tentando reunir elementos para isso, até porque a gente tem a questão do 

complexo hidroelétrico. A nossa intenção é que o estado, através do órgão licenciador, não 

licencie mais nada no Rio Claro. Se esse acordo chegar a ser efetivado, e para isso tem que ter 

informações, dados técnicos, científicos, de que o rio está nessa condição. Claro que a gente, 

como eu disse, como morador, percebe a olho nu. Mas para o estado negar uma licença, um 

pivô de irrigação, licenciamento, nesse sentido, precisa de embasamento técnico. Então, claro, 

que decretando a crise hídrica, como foi feito em Goiânia, a gente tem uma série de medidas 

que possibilitam a redução do uso, do uso da água, e é isso que a gente tem que fazer num 

futuro próximo.  
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Promotora, dentre os procedimentos: uso racionalizado, ação frente à comunidade, 

conscientização, pressão política e denúncia de contravenção, qual deles melhor contribui 

para solucionar a problemática atual da água? 

Eu acho que o voto. Assim, o cidadão escolhe candidatos tanto como deputado, 

senador, prefeito, vereador que tem preocupação ambiental, com o lugar. Porque hoje, pelo 

menos na nossa região, a gente só ouve discursos, inclusive contrários ao meio ambiente. É 

isso que eu acho que no momento a gente mais precisa. 

 

Promotora, como você avalia a política hidroelétrica aqui na região da bacia hidrográfica 

do Rio Claro?   

O que a gente percebe é o seguinte. Há todo um incentivo para criação das PCHs, 

incentivo legal. A PCH, ela tem isenção de um monte de coisas, uma série de ordens e 

situações. Lembrando que, diferentemente das UHEs, as PCHs não pagam royalties.  Então, o 

município não ganha nada com isso, a não ser o impacto social e ambiental da implantação do 

empreendimento. Além disso, as PCHs alardeiam que são energia limpa, mas é porque elas 

sempre se comparam com as termoelétricas. Claro, se a gente for comparar com 

termoelétricas, elas são menos poluidoras, mas nem por isso não causam impacto. E, hoje, a 

gente tem uma nova modalidade, que é a CGH. A CGH tem uma potência elétrica menor, mas 

ela tem um diferencial, que é muito preocupante para nós, enquanto órgão defensor do meio 

ambiente. Ela tem um procedimento simplificado de licenciamento, ele é quase feito todo na 

internet, por si só, a pessoa chega e preenche, e a gente não fica sabendo desse licenciamento. 

Então, assim, com PCH, a gente tem audiência pública, a gente discute o EIA/RIMA, a gente 

tem o licenciamento escalonado; na CHG, não. Só para você ter ideia, soube de uma CGH - 

“Aliança” - do seu Nelson Maggioni; quando a gente soube, ela já estava sendo construída, já 

tinha desmatado, Ao invés [sic] dele pegar uma licença própria para supressão vegetal, não, 

ele pegou uma licença para limpeza de pastagem! Ele desmatou a APP e já estava fazendo o 

desvio do curso da água. Então, assim, há um incentivo, parece que a pessoa sai da cabeça, 

quero fazer uma CGH aqui, e aí estamos percebendo nitidamente que estão proliferando 

demais esse pedido de CHG. Outro detalhe também que a gente tem percebido, e isso foi 

discutido nesse fórum das hidroelétricas, das PCHs em Brasília, que estão numa pressão 

imensa, no Congresso Nacional, nos órgãos licenciadores para que as PCHs também tenham 

um procedimento simplificado, sob esse argumento de que o Brasil precisa de energia. Hoje 
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eu até recebi aqui, no grupo que eu faço parte - um grupo técnico de empreendimentos 

hidroelétricos - uma fala aqui do Presidente da Associação Brasileira de PCH e CGH, falando 

da tradição hidrelétrica do país, da “demonização” que o setor sofreu nos últimos anos, e dos 

desafios de uma cadeia ainda com grande potencial de crescimento. Aí, entre aspas, a fala “a 

vocação do Brasil é hidro, que vem carregando o piano do setor”. Assim, essa fala é 

responsável pelos pedidos de simplificação, de demonização do Ministério Público, dos 

órgãos ambientais, que tem atrapalhado. Então a tendência deve ser essa, é simplificar sobre a 

desculpa de se gerar energia, quando na verdade a gente tem muito mais coisa por trás disso. 
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APÊNDICE IV 

ENTREVISTA COM EDIVALDO ASSIS MELO, GEÓGRAFO, ESCRITOR DO 

CERRADO E MEMBRO DO CÔMITE DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO RIO 

CLARO 

Jataí, 17 de outubro de 2017 

 

Em sua opinião, em que medida o Rio Claro influenciou o povoamento das terras de sua 

bacia hidrografia e região? 

Ele e pelo volume dele pelo percurso, pode-se ver que o desenvolvimento foi todo 

em volta dele; o que não está em volta dele está nos afluentes dele. Ele tem uma drenagem 

muito grande. O movimento de toda a economia aqui é em torno do Rio Claro. Até a cidade 

foi construída em um ponto que, hoje, ele favoreceu o abastecimento urbano. Mesmo quando 

construiu a cidade, os fundadores, naquela época, não cogitavam em abastecer a cidade com o 

Rio Claro. Porque, há 150 anos, não tinha o que tem hoje, mas, tudo ficou tão próximo, que 

ficou tudo relativamente barato também. E um rio desses facilita a vida da economia toda. 

 

Quais são os atores sociais que mais se apropriaram das águas do Rio Claro nos últimos 30 

anos? 

Principalmente o estado. O estado é o primeiro grande usuário, com a Saneago. E aí, 

o que acontece: você tem uma cidade grande e uma grande quantidade de consumidor, que 

gera uma economia interessante para o estado. Se parcelas dessa economia fossem investidas 

no rio, ele teria muito mais volume, teria muito mais vida. Agora, recente, são as usinas, o 

setor elétrico que também é uma economia, energia é vital, é vital e cara, mas não investe na 

matriz que é o rio. E também o setor energético, que agora também está usando água da bacia 

e diretamente dele. Para a usina de cana, também é matéria prima, produto do usineiro, 

também é um produto final caro. E ninguém reverte uma árvore para o rio, nenhuma. Quando 

a Raízen distribui muda, ela distribui muda, mas não fala onde vai ser plantada: se vai ser em 

nascente, se vai ser no quintal. Não tem um projeto que fala assim: “estão recuperando 

nascentes e a Raízen produz as mudas, que é o retorno, uma contrapartida dela, pelo uso da 

água”, não existe isso. Até hoje, dia 17 de outubro de 2017, não existe nenhum projeto oficial 

que fala “a Raízen está recuperando nascente”. Ao contrário, ela prefere usar muito próximo 
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do rio e secar a nascente. Disso aí, eu mesmo tenho várias fotos, de nascente de que ela 

passou por cima. 

 

Percebe diminuição da água no Rio Claro?  

Tem um ciclo, o rio tem um ciclo, esse ciclo gira em torno de sete anos, sempre teve. 

Esse ciclo tem um pico alto e um pico baixo, as enchentes dele, por exemplo, independente da 

impermeabilização do solo com agricultura e a pecuária, elas sempre ocorreram no ciclo. E 

essas baixas, também, têm um ciclo. Agora, a influência, é visível que você tem muita 

nascente que existia e que não existe mais, por conta dessa ocupação extravagante. E a bacia, 

que está todinha ocupada, é ocupada sem planejamento. Não vem dizer que tem um 

zoneamento ecológico, porque nem isso tem! A nossa sorte, aqui, para quem mora em Jataí, a 

nossa sorte é que, a montante daqui, os terrenos não são terrenos muito arenosos, senão já não 

existia mais. Ainda bem que Serra Geral é um terreno mais firme, não degrada, não assoreia, 

não carreia muito, mas os pequenos pontos que têm de Botucatu, Bauru e Invernadinha estão 

degradados, só tendo erosão, existem esses pontos. 

 

Qual a relação entre os usos do solo e a água? 

 Uso do solo é a exposição do material. O solo fica exposto sem proteção radicular, é 

a limpeza das matas ciliares das zonas de recarga. Vamos supor, há cinquenta anos, ninguém 

pensava muito nisso, mas, hoje, já se sabe que isso não pode. Essas grandes empresas têm 

todos os profissionais lá dentro, a Saneago tem todos os profissionais lá dentro. As prefeituras 

têm a Secretaria de Meio Ambiente, as equipes, tem agrônomo, tem geógrafo, tem biólogo, 

estão todos lá. O que eles não têm é, assim, uma ética profissional em trabalhar isso 

economicamente, politicamente, dizer: “olha, se retirar a vegetação há uma exposição 

exagerada do solo; o material desce para o leito do rio e o futuro é dramático”. Aí, é a parte 

ética, dentre essas pessoas, que preferem ter um emprego seguro do que enfrentar a economia, 

o setor produtivo, que é inconsequente. O setor produtivo mesmo está destruindo o que 

precisa, porque o uso do rio, o uso do solo é uma coisa excelente, é economia importante para 

região, mas tem que ter esses limites. Esses limites, nem um profissional da nossa cidade, da 

nossa região, da nossa bacia, eu não vejo nenhum profissional se posicionando. Você pode 

ver, na reunião do comitê de bacias, os representantes das empresas, eles falam alguma coisa? 

Não falam nada e segundo alguns, se eles falarem alguma coisa, que vai ao contrário das 
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ideias da empresa que representam, a empresa substitui ele. Muita gente é substituída no 

comitê, que vem das empresas, às vezes eles não voltam mais. Aqueles mais moderados 

ficam, vão ficando, sem falar que muitos deles já vão para lá, exatamente, para ver o que é 

que a gente está falando, já para levar o informe. Então, às vezes, ficam calados ali, e eu tenho 

certeza que eles têm competências. Eu tenho certeza que, no íntimo deles, eles estão 

compreendendo a situação para onde a gente está indo. Eu tenho certeza que eles sabem que o 

caos está se aproximando! 

 

Qual a relação entre o clima e as condições de estabilidade/perenidade do Rio Claro? 

Olha, o clima, eu não sei em que grau o clima fica alterado demais por causa do rio, 

especificamente do rio. Agora, a falta de água, sim! A falta de água afeta o clima, porque vai 

afetar a vida tanto dos animais, quanto do ser humano. O clima em si é uma necessidade da 

população humana, porque a maioria dos animais hoje são animais domésticos e eles estão ali 

como base econômica da população. Se o clima é insustentável para a população, os animais 

vão junto com a população procurar outro clima mais favorável. E isso não é utopia, isso já é 

verdade, e muitas regiões já estão sendo abandonadas. A gente sabe disso por conta do clima 

que chegou de uma forma insustentável, devido ao uso inadequado dos recursos naturais, 

incluindo não só vegetação, mas até mesmo os rios. 

  

 

Como o Rio Claro é visto na região do agronegócio em Goiás? 

O agronegócio, quando você fala essa palavra, agronegócio, a gente supõe um 

negócio internacional. Porque o pequeno agronegócio familiar, por exemplo, nem eles 

consideram agronegócio. São pequenas empresas, são de cultura familiar, o agronegócio é um 

negócio internacional. Então, eles se estabelecem a nível global, e quando as pessoas falam “o 

Brasil é o celeiro do mundo”, é porque o agronegócio está vindo para cá, produzindo com a 

facilidade que tem aqui, tanto de relevo e da hidrografia, e vende na Europa. Vende no 

Hemisfério Norte. Vende aonde tiver procura, China, nas grandes concentrações 

populacionais e com qualidade de vida, talvez melhor que aqui. Porque, como aqui fica sendo 

apenas um produtor terciário, então o mercado consumidor não é aqui. A maior parte do 

capital não segura aqui, esse é um dos problemas.  A sociedade aqui também não está 

organizada o bastante. Nós que temos até curso superior, não estamos organizados o bastante 
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para exigir que aqui também fique qualidade de vida, em função dessa alta produção do 

agronegócio na nossa região. 

 

 

Você percebe conflitos de uso entre os grandes usuários da água, como os usineiros do 

setor hidrelétrico, irrigantes e empresas de abastecimento de água, na bacia hidrográfica 

do Rio Claro? 

Agora chegou num ponto interessante! Num período muito curto, há 10 anos, quando 

a gente falava isso, eles riam da gente. Agora, a gente já tem esse conflito estabelecido. Uma 

PCH aqui de Jataí, que tem 2 anos de inauguração, já está condenada. Ela não vai ter água. O 

proprietário já está indo em todas as reuniões, em todos os fóruns, todos os debates; ele já está 

indo em todos, o proprietário majoritário dessa PCH, porque os pivôs estão estabelecidos 

acima do investimento dele, os proprietários de pivôs são mais poderosos que ele. E aí, agora, 

a situação é essa, e ele é o que? Eu já sei que ele é que vai ficar sem água, porque os outros 

não estão indo nas reuniões; os irrigantes que têm pivôs não vão às reuniões, porque eles 

sabem que a hora que quiserem eles jogam a bomba de dentro do Rio e tirarão água. Agora, 

nós estamos em conflitos. Esse é um exemplo explícito. Essa PCH, talvez, o proprietário não 

vai ter tempo de pagar ela. Quando sair o plano da bacia, talvez a gente consiga investir em 

recuperação, um projeto maior de recuperação das nascentes. Por enquanto, o governo não 

assinala dinheiro para isso, mas a cobrança pelo uso da água, a gente tendo agência de água, 

aí esse dinheiro vem para o comitê de bacia hidrográfica. E, se a gente não for sufocado, aí a 

gente consegue fazer isso, os projetos de recuperações, e aumentar a disponibilidade hídrica 

dentro da bacia. Sem o plano, vai continuar desse jeito. 

 

Combinar crescimento econômico, trabalho e ação sobre o Rio Claro e afluentes com 

menos impactos negativos para o meio ambiente é possível? 

É possível! A gente tem esse projeto! Vou falar a gente como sociedade, não 

individualmente. É um projeto que muita gente fala e ninguém ainda começou, mas, uma hora 

ele vai ter que ser tocado. Buscar parcerias com os grandes consumidores, os grandes usuários 

e criar outro modelo de agricultura nessa região, onde é preciso reabastecer nascentes! Não dá 

mais para reflorestar nascentes. Reflorestar é monocultura! Florestar é com diversas 

variedades economicamente viáveis, não é mais uma floresta estática. É uma floresta com 
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plano de manejo, com produtos como madeira para construção civil, para móveis, são árvores 

que gerarão outra economia. Frutas têm demais! Não temos mais aquele idealismo de fazer 

uma recuperação de uma floresta que não existe mais. Agora, a gente tem que criar. Já existe 

isso na Bahia; em outros lugares já tem gente trabalhando com isso, estão dando cursos. Na 

nossa região, é interessante a agrofloresta; além de ela recompor nascentes, ela também é 

altamente econômica. Mas, é ainda para agricultura familiar, porque os grandes produtores, o 

agronegócio não quer mexer com agrofloresta, porque não querem pôr as mãos na terra, eles 

querem pôr as máquinas na terra. Então, essa faixa, essa fatia, não é para o agronegócio, é 

para agricultura familiar. Agora, depende do poder público, depende, às vezes, até de lei para 

essas faixas, de interesses comuns da sociedade, serem cultivadas com esse tipo de floresta. A 

agroflorestal, além de fixar água no solo, recarregando as nascentes, gera lucros. Tem um 

grande trabalho de convencimento para ser feito em cima disso. Quanto mais rápido a gente 

ver esse trabalho, mais a gente vai reverter essa situação para o lado positivo. 

 

Dentre os passos e atitudes que citarei, escolha os três que você julga mais importantes 

para solucionar, ou minimizar, melhor dizendo, os problemas ligados à preservação do Rio 

Claro, e das águas de um modo geral. 

- Respeito às leis já existentes; 

- Criação de leis mais severas;  

- Mudança de governo;  

- Presença das Universidades com a pesquisa científica;  

- Atuação de organizações não governamentais; 

- Criação e atuação de comitês de bacia hidrográfica;  

- Ação política dos movimentos sociais organizados; e  

- Ação individual. 

Nas leis, não precisa mexer; não é questão de faltar respeito às leis. O que é lei tem 

que ter o órgão público, o segmento do governo. Em Jataí, é o município, aqui foi 

descentralizado; a Secretaria de Meio Ambiente, aqui, tem poder de lei, em qualquer situação. 

Então, a lei não precisa ser mexida, ela precisa ser executada pelo poder público. E o caminho 

melhor é fazer cumprir a lei! É pegar o infrator e reeducar ele. O próprio Código Civil 

considera a prisão uma reeducação; no caso do meio ambiente, eu também acho que é uma 

reeducação, uma reeducação rigorosa. Não é apenas a educação verbal, onde dizem “olha, 
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você vai arrumar?”. “Vou”, então está bom, pode continuar do jeito que está. Não! É ir lá e 

falar tem que ser feito assim, você tem tanto tempo para fazer, se precisar de ajuda a gente 

tem pessoas para ajudar. Esse seria o papel! Aí entraria o comitê que, embora ele já exista 

como lei na nossa bacia, ele ainda não pode fazer nada. 

Enquanto não sair o plano de bacia e a criação da agência de águas da bacia, o 

comitê não vai poder acionar a lei. Aí é a sociedade, nós ainda somos nós ainda que temos 

que atuar nessa circunstância hoje. O único segmento que tem como atuar é a sociedade civil, 

tanto é que a gente depende do governo do estado para licitação da empresa, da empresa que 

vai fazer o plano, e o prazo que foi dado foi 4 anos. 4 anos é muito tempo, é 2022. Para mim, 

é muito tempo, mas para o governo do estado parece que não é. Porque eu tenho certeza que o 

governo do estado, a SECIMA, eu tenho certeza que eles estão tendo negociações com os 

grandes usuários. Para demorar mais a fazer o plano, isso eu tenho certeza. Nessas reuniões, 

todas as vezes que eu os pressiono e acuso eles disso, eles não respondem. Eles não ficam 

bravos e ficam todos calados. Isso é um mau sinal, porque, quando eles estão trabalhando, 

eles dão explicações. E, quando eles não estão trabalhando, eles não dão explicações, e 

quando eles estão coniventes com o crime, é que ficam mais calados ainda.  

Então, desses três pontos, a lei está boa! O que é o previsto de margens existem 

algumas coisas, mais a questão de declividade, não é só distância também, conta a 

declividade, essas coisinhas aí, às vezes, a lei não contempla tudo. Zona de recarga, a lei 

prevê uma distância relativa em nascentes e a mesma de mata ciliar. E, às vezes, zona de 

recarga não é só isso, porque, dependendo desde a comunheira na zona de recarga à montante, 

desde a comunheira é zona de recarga. Não estou dizendo nem que tem que tirar agricultura 

desses lugares, mas tem que fazer um modelo diferenciado de terraço, de infiltração de água, 

porque a água é matéria-prima, e você não pode deixar sua matéria-prima escorrer e ir 

embora. A água que vai, escorre, causa enchentes em outras regiões mais baixas - ela é 

matéria-prima daquele bioma que está ali, daquele produtor que está ali. Sabe, o dia em que os 

produtores entenderem que a água que cai do céu não molha só a folha, que ela deveria ficar 

mais tempo aqui na região, aí eles vão entender que esse cuidado é um investimento, não é um 

gasto. É um investimento que ele faz na sua propriedade; não ter esse cuidado é um atraso. A 

gente tem solução, tenho projeto, mas não há comunicação, parece sermos adversários. O caso 

do proprietário da PCH, ele sempre foi adversário em relação ao meio ambiente. Agora, ele 
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percebeu, porque ele fez um empreendimento e está perdendo o empreendimento por falta de 

água e por falta de planejamento do uso da água. 

Sociedade, aí inclui movimentos sociais. Não vou incluir ONGs, porque eu acabo 

favorecendo um tipo de organização que, às vezes, não são muito honestas. Muitas ONGs 

apenas fazem projetos e pegam dinheiro através de um deputado, e esse dinheiro não chega às 

raízes dos problemas. Então, não vou incluir ONGs, falo de sociedade civil. 

 

Indique o procedimento individual que pode contribuir para solucionar a problemática 

atual da água: uso racionalizado, conscientização, pressão política, denúncia à 

contravenção, ações individuais ou ações individuais não contribuem? 

Pressão política funciona, ação individual também funciona. Eu, por exemplo, sou do 

comitê de bacia hidrográfica pela Sociedade Ecológica de Jataí (SEJA), mas da SEJA não vai 

outra pessoa, não vai mais ninguém, somente eu vou, mas por causa da minha atitude pessoal. 

Agora, falo, ações individuas, às vezes, não são eficazes, porque aí eles te isolam. Você está 

sozinho mesmo! No caso do governo municipal, os agentes municipais, agentes do governo 

estadual, eles te veem sozinho e te isola. Você fala, fala, fala e eles entendem o que você está 

falando, mas eles falam é isso aí. Olha, no Grupo de Trabalho de Integração do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, eu fui o único a apresentar proposta, por escrito, na 

plenária. Na produção do relatório final, eu apresentei uma proposta por escrito, coerente, e 

foram votadas quatro propostas de mudança lá, a minha não estava inclusa. As outras três 

propostas foram verbais e a mesa as pôs em votação, e a minha, que eu entreguei por escrito, 

não foi posta em votação. Porque eu era sociedade civil, isolado, simplesmente não me 

levaram em consideração. Agora se eu fosse sociedade civil, e tivesse mais 10 da sociedade 

civil lá, minha proposta teria sido votada. Então, assim nada é descartado, cada um tem um 

pouquinho para oferecer, cada um tem uma parcela. Agora, para ser eficaz, é preciso que 

todas as parcelas sejam consideradas e somadas. 

 

 

De acordo com seu conhecimento empírico e científico na área da Geografia, fale um 

pouco sobre as características fisiográficas das nascentes do Rio Claro? 

As nascentes do Rio Claro têm uma diferença para a nossa região e é raro um caso 

como o das nascentes do Rio Claro. Porque o Rio Claro é da bacia sedimentar amazônica, a 
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nascente dele está na bacia sedimentar amazônica, mas ele é da bacia hidrográfica do Paraná. 

Nesse ponto, o Rio Claro é um caso raro, até mesmo no mundo. Porque o limite da bacia 

sedimentar Amazônica é a frente da Cuesta da Serra do Caiapó e o Rio Claro nasce na frente 

da Serra, da Cuesta. Aí ele foi capturado no tempo geológico, foi capturado pela bacia de 

sedimentação. E pelo percurso que ele fez, naquele talude, da frente, ele achou um lugar 

propício no relevo e veio para a bacia do Paraná. Isso um fenômeno bastante diferente, não se 

vê isso. Essa questão aí é até discutida, que futuramente ele vai voltar, pode voltar a correr 

para a bacia amazônica. Mas, é uma possibilidade remota, porque o gradiente do Araguaia 

não tem queda, e a distância dele até a Ilha do Marajó não tem queda o suficiente para 

capturar o rio de volta. Porque, lá, a altitude aqui é bem maior, então qualquer desnível grande 

que ocorrer vai ocorrer à jusante da nascente dele, correndo para cá. Então, a chance de ele 

voltar a correr para o Araguaia é remota, porque o Araguaia já baixou demais, pela distância 

que ele tem da foz, a chance é muito pequena. 

  

As características fisiográficas das principais nascentes do Rio Claro contribuem para que 

elas ainda irradiem vidas? 

As nascentes do Rio Claro são as únicas que não estão secas agora. Podemos ir lá, 

todas as outras estão secas! As únicas nascentes que não secam, na cabeceira do Rio Claro, 

são as da margem esquerda dele. As da margem direita todas secam, e secam bem antes do 

auge da seca, do pico da seca, bem antes. Porque elas nascem numa planície bastante friável e 

as nascentes da margem esquerda nascem na serra, na rocha, por esse motivo que elas não 

secam todas. Tem umas que ficam com pouca água, mas não secam. Porque as duas maiores 

nascentes do Rio Claro estão lá, são duas, em pontos bem próximos. Depois, o Rio Claro 

começa a receber água da margem direita, o rio, naquela região toda, só recebe a Água 

Parada, que também nasce na serra, na divisão, que é uma serra que tem na frente da Cuesta. 

A Serra da Divisão, perpendicular à Serra do Caiapó, ela sai e vai para o sentido do Araguaia; 

lá mantém a nascente da Água Parada. Daí, ele não recebe mais nada desse lado. Então, ele 

recebe o córrego Dantas e outras nascentes, já perto dele subir a serra. E já subindo a serra, o 

Rio Claro recebe o córrego Invernadinha, que nasce lá em Portelândia. Junto com o 

Diamantino, também, ele encerra. Só ficam as nascentes que estão num determinado relevo, 

bem alto, cerca de 800 metros acima; as nascentes que estão abaixo todas secam. Então, a 

geomorfologia dali favorece para que ele não seque, a água diminui, mas não seca. Agora, a 
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maior nascente do Rio Claro, ela já rebaixou. Se você fizer fotos, verá que três metros e meio 

acima de onde era a nascente tem uma loca. Você pode entrar dentro dela, como um corredor, 

você entra. Hoje, a nascente está em uma fenda mais abaixo. Mas, isso eu não sei quando que 

aconteceu e nessa de cima nunca mais nasceram águas lá, no nosso tempo. Eu vou lá sempre e 

não nasce água, nem na época das águas, pode chover que não nasce. Na verdade, o canal 

rebaixou dentro da terra, por conta de ele ser feito pela natureza, não tem ação do homem nele 

não, penso. Por que as nascentes do Rio Claro não secam? Porque a zona de recarga do Rio 

Claro é muito funda, não é aquele brejo. Não é aquela “vage”, sabe, com Buriti! Lá não tem 

isso, ele nasce num aparado, por isso que lá não seca. Se tivesse “vage”, se tivesse um brejo, 

tinha secado. 

 

O Rio Claro, formado em tempo geológico, com 181 anos de ocupação, está degradado. As 

atividades humanas vão acabar com o rio? 

Não, o homem não vai sobreviver a esse período não. O Rio Claro vai ficar! A 

nascente dele vai ficar, porque, lá, eles não dão conta de deteriorar. A mina principal dele não 

tem como o homem secar, por causa do aparado. Aí, abaixo da mina, ele vai desaparecer no 

solo, mas a mina do Rio Claro não seca. Quem descobriu a nascente do Rio Claro foi o 

Capelão do Bartolomeu Bueno da Silva Filho, do filho, ele veio com o pai na época, foram os 

primeiros paulistas a andar em Goiás, era o Anhanguera.  Ele veio com o pai, era menino, 

depois de já adulto ele formou bandeira e veio para procurar a mesma região em que o pai 

dele achou ouro em Goiás Velho, onde o pai dele tinha posto fogo no álcool e enganado os 

índios; ele tomou esse apelido de Anhanguera. Então, o filho dele, procurando a Serra 

Dourada de Goiás, chegou à Serra do Caiapó, aqui. Porque ele errou o caminho, ali eles 

ficaram seis meses acampados - no livro de Luís Palacin tem essa história. E aí o Capelão, que 

rezava para Bandeira, fazia a missa, ele era um pesquisador, assim, do ambiente; ele saiu e 

achou essa nascente lá. Lá era tão volumoso que ele desceu de canoa, pôs a canoa dentro do 

rio e desceu com expedição, desceu, desceu, desceu toda vida. Aí, eu suponho que aqui perto 

da Estância, que não é longe de lá onde eles ficaram 6 meses, plantaram roça, na região ali das 

Torres em Caiapônia, tem desenho das torres, nos trabalhos deles então, eu suponho que eles 

acamparam por ali. Pela narrativa, ele saiu aqui perto de Perolândia, da Estância e quem sai 

do Rio Claro perto da Estância não tem serra. Ele só sai do barranco do rio, tem uma 

inclinação bem suave, mas não tem a serra, aquele aparado. E ele chegando acima, voltou 
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para o acampamento e ele não encontrou a serra em lugar nenhum. Aí, na narrativa dele, ele 

falava que o rio tinha subido a serra. Assim, ele pôs nome no rio de Rio do Pasmado, porque 

ele ficou pasmado com a propriedade de o rio subir a serra. Então, é essa a primeira história 

que se tem da nascente do Rio Claro, chamava Rio do Pasmado, e de lá eles foram para Goiás 

Velho, não voltaram e não vieram aqui. Daí, quando os mineiros e paulistas vieram para cá, 

José Manoel Vilela e José carvalho Bastos, que fundaram Jataí, eles conheceram o rio aqui, 

eles nunca foram para lá, para as nascentes. Conheceram aqui e aqui eles puseram o nome do 

rio de Rio Claro. Depois de 50/70 anos é que confrontaram a história e perceberam que o Rio 

do Pasmado é o Rio Claro. E ficou o Rio Claro. 
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APÊNDICE V  

QUESTÕES DAS ENTREVISTAS E SÍNTESES DAS EXPRESSÕES CHAVE A PARTIR 

DA METODOLOGIA DO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

 

Questão 1 - Qual a importância da água para a sua vida e para o seu trabalho? 

Síntese: “A água é tudo. A existência da vida depende da água, necessitamos dela para 

atividades cotidianas (higiene, culinária, lazer etc.) e trabalho (agricultura, pecuária, pesca 

etc.). O mau uso da água provoca prejuízos e desequilíbrio, perceptíveis tanto na poluição, 

diminuição do fluxo do rio e diminuição dos peixes. Tratar bem da água é cuidar da saúde”.   

 

Questão 2 - Em que medida o Rio Claro e afluentes foram e são importantes para o 

desenvolvimento da região do Sul Goiano, ou para bacia hidrográfica do Rio Claro? 

Síntese: “O Rio Claro é muito importante, pois as cidades cresceram nas suas margens, é 

fonte de água para as pessoas, agricultura e pecuária, além de fornecer peixes, ser fonte de 

lazer e turismo”.  

 

Questão 3 - Percebe diminuição da água no Rio Claro? 

Síntese: “A diminuição no fluxo é visível, quando se percebe o nível que o leito do rio 

alcançava em períodos de cheia e estiagem. A cada ano, fica mais seco, quase na metade do 

que era. Essa mudança é geral, também acontece nos afluentes. O que afeta os ciclos da 

agricultura: retardou o plantio de soja em 2017”. 

 

Questão 3.1 - Caso perceba diminuição da água no Rio Claro, a que você atribui essa 

diminuição? 

Síntese: “Derrubaram as matas para colocar braquiária ou lavouras soja e/ou cana-de-açúcar. 

A água represada pelas barragens das usinas ou utilizada na irrigação, o desmatamento da 

mata ciliar, a falta de cuidado com as nascentes, levaram à diminuição das chuvas, secando os 

afluentes e, assim, o Rio Claro sozinho não aguenta. Tem a necessidade de ter um manejo 

ordenado das matas, a usina prometeu recuperar as matas, mas até agora nada foi feito”.    

  

Questão 4 - O Rio Claro foi batizado com esse nome por causa das águas cristalinas que 

tinha na época da chegada dos pioneiros “não índios”, em 1836, segundo a história 
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narrada por Basileu Toledo França (1995). Hoje, suas águas estão amarronzadas. Em 

sua opinião, qual (is) o(s) motivo(s) da mudança na cor da água do rio? 

Síntese: “Assoreamento, com enxurrada no rio e nos afluentes, desmatamento da mata ciliar, 

poluição, mau uso do solo (com o uso de agrotóxicos, dragas que retiram areia, lavouras, 

ausência de curvas de nível), a diminuição do fluxo d’água veio com as usinas”. 

 

Questão 5 - Em sua opinião, é possível manter a água nos rios do Cerrado e/ou no Sul 

Goiano no período de estiagem? O que fazer para termos água no período mais seco? 

Síntese: “Sim, com o fim do desmatamento, preservação das matas ciliares e reflorestamento. 

Racionalização do uso da água, uso de curvas de nível para diminuir o assoreamento”.   

 

Questão 6 - Tem percebido alterações na dinâmica das chuvas e na temperatura da 

região? Caso tenha percebido, quais são o (s) motivo (s) dessas alterações? 

Síntese: “Sim, de forma visível. Com o aumento do calor, diminuiu muito a quantidade e a 

regularidade das chuvas (em agosto, setembro não chove mais como antes).  O desmatamento, 

as usinas, as barragens, plantações de cana ou soja, falta de respeito e sabedoria com a 

natureza”. 

 

Questão 7 - Observa conflitos de usos entre diferentes usuários de água, como irrigantes, 

usineiros do setor hidroelétrico, empresas de abastecimento de água e demais 

produtores rurais? Cite exemplos. 

Síntese: “Sim, onde chega o dinheiro acaba tudo! Com as nascentes que deixam de aflorar ou 

a disputa por sua posse, têm brigas de família por causa do veio; também, o desvio d’água e 

drenagens geram conflitos entre fazendeiros. Com as barragens, houve conflitos com a 

população e com os produtores”. 
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APÊNDICE VI 

 

AUTORIZAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 
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