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“A crise ambiental não é crise ecológica, mas 

crise da razão. Os problemas ambientais são, 

fundamentalmente, problemas do 

conhecimento. Daí podem ser derivadas 

fortes implicações para toda e qualquer 

política ambiental – que deve passar por uma 

política do conhecimento –, e também para a 

educação. Apreender a complexidade 

ambiental não constitui um problema de 

aprendizagens do meio, e sim de compreensão 

do conhecimento sobre o meio.”   

 

(Leff, 2001, p. 217) 



 

 

RESUMO 

 

Políticas de recursos hídricos na Região Nordeste do Brasil têm sido uma prática adotada para 

conter as adversidades procedentes das frequentes estiagens, e seu estudo pode se 

fundamentar na dinâmica da transformação de ambientes e paisagens, tendo como referência 

intervenções em bacias hidrográficas, pela construção de barragens. O objetivo desta pesquisa 

é avaliar as mudanças no médio curso do rio Brumado a partir da construção da Barragem 

Engº Luiz Vieira, abrangendo os municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa 

Senhora. Nesse sentido, devido aos efeitos gerados no processo de construção, foi 

estabelecida uma relação entre as alterações da paisagem e os fatores socioambientais 

envolvidos. Utilizou-se a concepção teórico-metodológica da abordagem sistêmica, 

estabelecendo a integração entre potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica, 

preconizada na leitura do geossistema, em seu esquema tradicional. Para contextualizar a 

historiografia das políticas públicas desenvolvidas, empregou-se dados e informações 

primárias; os sistemas ambientais físicos da bacia foram caracterizados por meio da 

compartimentação de dois ambientes, o Pediplano Sertanejo e as Serras da Borda Ocidental; 

os impactos antopogênicos nas áreas municipais foram analisados a partir da pesquisa in situ, 

levando-se em conta a exploração ambiental e as condições socioambientais das comunidades 

atingidas pela construção do açude; o uso e ocupação do solo da barragem e do perímetro 

irrigado foram identificados através de mapeamento, o que tornou possível distinguir as 

transformações da paisagem com o implemento da irrigação, pela iniciativa do Estado. O 

presente estudo delineou resultados como: benefícios gerados pelo açude ao município de 

Livramento de Nossa Senhora se contrapondo a realidade do município de Rio de Contas; as 

áreas no entorno do reservatório que serviram de suporte para a sua construção não foram 

recuperadas, tanto o açude como o rio Brumado a sua jusante apresentam-se características 

que evidenciam processos de assoreamento; as comunidades atingidas ainda buscam superar 

as perdas de suas terras férteis. Conforme resultados obtidos, conclui-se que a paisagem do 

médio curso do rio Brumado apresenta características especiais tanto no que se refere aos 

problemas sociais, especificamente as comunidades de quilombolas, como ambientais que 

ficaram as margens das políticas públicas do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas. 

 

 

Palavras-chave: Dinâmica Ambiental, Paisagem, Políticas Públicas e Recursos Hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Policies on water resources in northeastern Brazil have been a practice adopted to contain the 

adversity coming from frequent droughts, and its study can be based on the landscapes and 

environment dynamics of transformation, with reference interventions in river basins, on the 

building of dams. The objective of this research is to assess changes in the middle course of 

the river Brumado from the building of the Dam Engineer Luiz Vieira, including Rio de 

Contas and Livramento de Nossa Senhora cities. Accordingly, due to the effects generated in 

the building process, it was established a relationship between the changes of landscape and 

the social and environmental factors involved. It was used the systemic approach’s theoretical 

and methodological conception, establishing the integration among the ecological potential, 

biological exploration and anthropic action, recommended on the geosystem reading in its 

traditional scheme. To contextualize the public policies historiography developed, it was used 

data and primary information; the watershed’s physical environmental systems were 

characterized by the two environments compartmentation, the Pediplano Sertanejo and the 

Mountains of Western Edge; the anthropogenic impacts on the municipal areas were analyzed 

from the in situ research, according to the environmental exploration and the social and 

environmental conditions of communities affected by the construction of the dam. The land 

use and occupation and the irrigated perimeter of the dam have been identified through 

mapping, which turned it possible to differentiate the changes in the landscape with the 

irrigation implement, was initiated by the State. The research presented results as: benefits 

generated by the dam to the Livramento de Nossa Senhora city in contrast to the real life of 

Rio de Contas city; the areas around the reservoir that served as support for its construction 

are abandoned and were not recovered; both the dam and the river downstream Brumado their 

characteristics are presented that show sedimentation; the affected communities still seek to 

overcome their fertile land loss. As results, we conclude that the middle course landscape of 

the river Brumado presents special features both in regard to social problems, specifically the 

quilombolas communities, as environmental people who depended from the public policies of 

the National Department of Works Against droughts. 
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INTRODUÇÃO  

 

 As discussões econômicas e sociais sobre a região semiárida do Nordeste brasileiro 

estiveram historicamente associadas ao fenômeno da seca, isto é, às características climáticas 

relacionadas à irregularidade das chuvas e aos baixos totais pluviométricos anuais. Ações 

como perfuração de poços, construção de aguadas, barragens, açudes e outras formas de 

captação e distribuição de água foram implementadas ao longo do tempo, como forma 

assistencialista para atender às populações atingidas pelo flagelo da seca.  

 A atuação do poder público, através de políticas voltadas para a agricultura, como 

projetos de irrigação, veio favorecer as oligarquias regionais na área de atuação do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), principal órgão público do 

governo federal, responsável pela política de construção e administração de obras destinadas à 

captação, armazenamento e distribuição de recursos hídricos em todo o Nordeste. 

O DNOCS, antes era conhecido como Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), foi 

criado em 1909, conforme a sua legislação básica (Leis e Decretos de 1909 a 1980). Teve 

como objetivo o combate à miséria e à fome, sobretudo no semiárido do Nordeste, como 

forma de amenizar problemas decorrentes da escassez da água dessa região. Além disso, 

construir obras de proteção contra as secas e inundações, elaboração de projetos destinados à 

irrigação e à piscicultura, constituíram-se seus objetivos primordiais. 

 É notório que a política de recursos hídricos no semiárido nordestino tenha sido 

marcada pela construção de reservatórios de pequeno e médio porte. Estima-se que em mais 

de 90 anos de atuação, o DNOCS gastou em média U$ 30 bilhões, só na Região Nordeste do 

Brasil, valores destinados às obras e situações emergenciais.  

 Partindo desse pressuposto é relevante salientar que todas as manifestações produzidas 

sobre a natureza, ainda que visem atender necessidades da sociedade, refletem profundas 

mudanças.  

 No que se refere à construção de uma barragem em bacias hidrográficas, podem 

ocorrer inúmeros problemas ambientais, desde os que parecerem menos irrelevantes aos mais 

severos, que conduzem às alterações geográficas. Os danos ocasionados aos recursos hídricos, 

aos solos e à vegetação, vêm incidir não só nas áreas onde são implantados tais 

reservatórios/barragens, como também em todo o sistema ambiental de uma determinada 

bacia ou no seu entorno. 

A Barragem Engº Luiz Vieira, do Açude do Brumado, situada no município de Rio de 

Contas no Estado da Bahia, está inserida nesse contexto de políticas de recursos hídricos. 
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Suas obras foram iniciadas em 1967, posteriormente interrompidas e retomadas em 1977, 

sendo concluídas em 1983 sob a responsabilidade do DNOCS. Ao concluir a barragem o 

DNOCS inundou o povoado de Riacho das Pedras e áreas cultiváveis dos povoados de Barra 

e Bananal.  

Nos referidos povoados vivem comunidades de quilombolas com suas características 

específicas, ignoradas nos relatórios técnicos, entretanto, comentadas por habitantes mais 

antigos. 

Esse empreendimento foi construído com os objetivos de abastecimento d’água, 

piscicultura, turismo (neste caso sendo um possível atrativo cênico para a região) e, 

sobretudo, para atender ao Projeto de Irrigação do Vale Rio Brumado, no município de 

Livramento de Nossa Senhora. O projeto tornou esse município um pólo da fruticultura 

irrigada, sendo o segundo maior produtor de manga a Bahia, do qual parte da produção é 

destinada à exportação. A partir de então, instituem um padrão produtivo, através do processo 

de modernização da agricultura.  

As políticas públicas que envolvem a construção de barragens ou açudes em regiões 

denominadas de áreas críticas para o combate à seca e para atender aos projetos de irrigação 

talvez não fosse a mais viável ou a mais adequada, pois, até o presente momento, a situação 

não tem mostrado grandes reflexos positivos para os que mais necessitam. 

 Assim, a relação do homem com o semiárido, especificamente, o baiano, não está 

estanque das demais áreas do Nordeste acometidas pelos reflexos da seca, onde é frequente a 

redução da água dos mananciais.  

O interesse pelos recursos hídricos quer seja captá-lo para a sobrevivência ou para 

atender aos projetos de irrigação, vem de longas datas e perpassa até os dias atuais. Dessa 

forma, a apropriação da natureza pelo homem fica marcada pelos objetivos que cada um tem 

sobre os recursos naturais, com o intuito de atender suas necessidades ou aspirações, o que 

implica na ocorrência de problemas referentes a fatores sociais, econômicos e ambientais. 

 A razão que justifica a realização dessa pesquisa nos municípios de Rio de Contas e 

Livramento de Nossa Senhora, foi a de expressar o que a implantação da Barragem Engº Luiz 

Vieira trouxe para o desenvolvimento da região e os resultados advindos no contexto dos 

processos ambientais (como erosão, assoreamento, desmatamento, etc.) e sociais (população 

atingida pelo alagamento de suas terras cultiváveis e comunidade) que interagem na paisagem 

local, submetida às transformações devido ao modelo de desenvolvimento e modernização 

implantado pelo Estado. 
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Esta dissertação é composta por uma introdução que abre a discussão acerca do tema 

pesquisado, e onde é, em seguida, contextualizada a localização e caracterização da área de 

estudo, a ocupação histórica de Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas, os objetivos e 

as questões de pesquisa. No item, metodologia e procedimentos de pesquisa, esclarece-se o 

método de abordagem utilizado neste trabalho, o geossistema de Bertrand (1972), cujo estudo 

integrado possibilitou a interação do meio natural com a ação antrópica. Como procedimento 

metodológico fez-se uso de técnicas, a exemplo da observação de campo, registro fotográfico, 

aplicação de entrevistas semiestruturadas e geoprocessamento para composição dos mapas 

temáticos.  

 Compõe ainda, a Dissertação, a fundamentação teórica, que traz à luz a discussão de 

conceitos teóricos que respaldam e norteiam o desenvolvimento desse trabalho, tais como: (i) 

Geografia e meio ambiente; (ii) a paisagem como categoria de análise geográfica; (iii) o 

geossistema na Ciência Geográfica; (iv) bacias hidrográficas como unidade ambiental, 

especificando aspectos relativos às barragens; (v) políticas públicas de recursos hídricos como 

suprimento à questão das secas.  

 Então, de início, por se tratar de um estudo geográfico envolvendo questões 

ambientais, fez-se a relação da ação antrópica com a natureza, além de se posicionar enquanto 

ciência capaz de atuar nos arranjos ideológicos da temática ambiental. Tanto a paisagem 

como o geossistema foram duas categorias balizadoras importantes na fundamentação desse 

trabalho. A paisagem assumiu o conceito fundante, enquanto o geossistema o conceito 

operacional, ou seja, um conceito completa o outro; dessa forma, houve uma preocupação 

com este aporte teórico. Como o objeto de estudo envolveu a uma bacia hidrográfica buscou-

se nomeá-la como uma unidade para o estudo ambiental. Em se tratando da construção de 

uma barragem e da atuação do Estado, foi notório fazer um recorte das políticas públicas de 

recursos hídricos no Nordeste, em especial do DNOCS, a fim de contextualizar a sua atuação 

e trajetória histórica. 

Em capítulo analítico, estruturando a base da pesquisa, foram discutidas e relatadas as 

ações do DNOCS referentes às secas e políticas públicas de recursos hídricos, procurando 

contextualizar as ações desenvolvidas ao longo da bacia a partir das dificuldades em atender à 

população, minimizando as adversidades climáticas existentes na região, ainda que se repitam 

modelos similares de intervenção em outras áreas nordestinas. 

 Constata-se classificação dos sistemas ambientais na área da barragem e na área do 

perímetro irrigado e como foram representados a partir das atividades antrópicas. E os 

impactos socioambientais da construção da Barragem Engº Luiz Vieira foram analisados a 
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partir da caracterização produtiva das propriedades nas comunidades atingidas, resultando em 

um diagnóstico dos impactos gerados pela implantação da barragem. 

 Por fim, precedendo as considerações finais, o último capítulo, abordando o uso e a 

ocupação do solo na área da barragem estudada e do perímetro irrigado. Para efetivar tal 

análise, considerou-se a necessidade de se caracterizar as transformações ocorridas em três 

décadas, e identificar as principais formas de produção agrícola e pecuária, além do 

crescimento demográfico ao longo da bacia, tanto nos núcleos urbanos como nos rurais. 

  

1.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL 

 

A Barragem Engº Luiz Vieira, do Açude do Brumado (Figura 01) está acerca de 4 km 

do município de Rio de Contas (sede). A área estudada situa-se na confluência entre os 

paralelos 13º 18’ e 14º 12’ de latitude S, e meridianos 41º 30’ e 42º 21’ de longitude W, 

envolvendo também o município de Livramento de Nossa Senhora, que está a uma altitude de 

480 m e o município de Rio de Contas a 1.002 m de altitude. 

 Ao longo do médio curso do rio Brumado está geograficamente situado o município 

do Rio de Contas e logo a seguir, Livramento de Nossa Senhora – BA. Ambos se destacam na 

parte meridional da região, cujo acesso viabiliza-se por Vitória da Conquista em direção à 

cidade de Brumado, pela Rodovia BA-148. 

Foi no médio curso do rio Brumado que se encontraram condições favoráveis para 

aproveitamento e represamento da rede hidrográfica, capaz de armazenar um apreciável 

volume de água (105 milhões m
3
 de água) e que resultou na construção da Barragem Engº 

Luiz Vieira, no município de Rio de Contas, para atender à fruticultura em Livramento de 

Nossa Senhora.  

Rio de Contas representa um dos centros urbanos mais importantes das Serras da 

Borda Ocidental da Chapada Diamantina e é uma das regiões bem procuradas por turistas 

brasileiros e estrangeiros, atraídos pela beleza cênica; enquanto Livramento de Nossa Senhora 

se destaca pela fruticultura irrigada. 
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Figura 01 - Localização da Barragem Engº Luiz Vieira e dos Municípios de Rio de 

Contas e Livramento de Nossa Senhora - 2010. 
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A caracterização geoambiental da área de estudo assume importância porque, tanto a 

hidrografia, o clima, a geologia, a geomorfologia, a pedologia como a vegetação, vistas como 

partes de um conhecimento na Ciência Geográfica, tornam-se paisagens que interagem e são 

capazes de estabelecer uma compreensão da totalidade de um determinado espaço. 

A morfologia da Bacia Hidrográfica do Rio de Brumado, do seu médio curso é 

representada pelos relevos montanhosos da Chapada Diamantina, onde as cotas altimétricas se 

situam, quase sempre, acima dos 1000 m, (Figura 02). 

O rio Brumado se constitui em um dos tributários de maior destaque; nasce na Serra 

das Almas, no município de Rio de Contas, e desemboca no rio das Contas. É um rio perene e 

afluente da margem direita que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, uma das 

maiores do Estado da Bahia. 

 

Figura 02 - Bacia Hidrográfica do Rio Brumado. 
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Estudos feitos por Lima et al. (2006) informam que, nos dois municípios, há em 

comum uma concentração da precipitação no período de novembro a março. Rio de Contas 

possui uma temperatura média anual de 19,1ºC e uma precipitação acumulada de 599 mm, 
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enquanto que a temperatura média de Livramento de Nossa Senhora é de 23,2ºC e sua 

precipitação acumulada estimada não ultrapassa 482 mm. No período de janeiro a outubro não 

há excedente, ocorrendo aí uma deficiência hídrica em torno de 146 mm. 

Os regimes pluviométricos das duas localidades assumem o mesmo padrão anual, 

refletindo o comportamento das massas de ar, em específico a massa Equatorial Continental 

que, em seus momentos de diástole, traz precipitações torrenciais para a região, como as 

chuvas de verão (LIMA et al., 2005). 

A geologia do médio curso do rio Brumado é bastante complexa, e, segundo geólogos 

do Projeto RADAMBRASIL (1981), integra a Formação SEABRA. Nessa formação 

predominam os arenitos argilosos, siltitos, argilitos e conglomerados. Também são 

encontradas formações geológicas como o complexo Caraíba-Paramirim dominado por 

gnaisses, quartzo-feldspáticos e rochas granitóides. Algumas falhas e fraturas cortam a bacia. 

A cassiterita é encontrada na Chapada Diamantina, sobretudo no município de Rio de 

Contas. Trabalhos realizados pelos geólogos do Projeto RADAMBRASIL (1981) descrevem 

que esse mineral ocorre em depósitos secundários, caracterizados por eluviões e coluviões do 

rio Brumado e seus afluentes que cortam a área nas serras das Almas e do Rio de Contas.  

No município de Rio de Contas há que se destacar a geologia econômica, na qual 

algumas ocorrências minerais estão inseridas. Segundo a pesquisa em evidência, as primeiras 

atividades de mineração se originaram no início do século XVIII, envolvendo os depósitos 

auríferos sucedidos de uma fase áurea de exploração dos cascalhos diamantíferos da Chapada 

Diamantina.  

Parte da extração do ouro era exportada, o que tornou Rio de Contas um município 

com significativa importância econômica. Depois de 1845, com a descoberta dos diamantes 

no município de Lençóis, Rio de Contas entra em decadência, passando a se manter do 

artesanato e da agricultura de subsistência.  

Outras formações geológicas importantes são as coberturas detríticas, situadas também 

nas áreas irrigadas no médio curso, representadas por depósitos eluvionares e 

secundariamente coluvionares. Também são encontradas na área formações geológicas, como 

o complexo Caraíba-Paramirim dominado por gnaisses, quartzo-feldspáticos e rochas 

granitóides.  

A área de estudo está inserida em dois domínios geomorfológicos: planalto, em 

estruturas dobradas da Chapada Diamantina e depressões interplanálticas, conhecidas como 

Depressão Sertaneja.  
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Os índices de dissecação do relevo, na Chapada Diamantina, variam de 150 a 480 m, 

enquanto que na Depressão Sertaneja, em alguns pontos da área, alternam de 78 a 110 m, mas 

no geral, o relevo é plano. Os pontos mais elevados são: o Pico do Barbado com 2.033 m, o 

Pico do Itobira com 1.970 m e o Pico das Almas em média com 1.958 m e pontos mais baixos 

ficam em torno de 500 m. 

Em alguns trechos como no sítio onde foi construída uma represa no rio Brumado, nas 

proximidades da cidade de Rio de Contas, observa-se uma cobertura vermelho-amarelada de 

material coluvial argilo-arenoso, com aspecto superior a 5 m. 

Esses depósitos elúvio-coluvionares têm espessura variável de 30 cm a 1,50 m; são 

processos resultantes do intemperismo que agiu sobre a rocha portadora da mineralização, 

ocorrendo a cassiterita, como nos veios primários, normalmente em grãos de pequeno 

dimensionamento. A presença de grandes blocos rochosos e matacões indicam a existência de 

mineralização em bolsões ou filões de maior grandeza.  

Estudos desenvolvidos por pedólogos vinculados ao RADAMBRASIL (1981) indicam 

que as classes de solos encontrados são: os Neossolos Litólicos distróficos (solos com menos 

de 50% de saturação de base), estes associados aos afloramentos rochosos incidem nas áreas 

montanhosas da Chapada Diamantina. Tem-se conhecimento de sua ocorrência em relevo 

plano a escarpado, com as mais variadas classes de textura. Apresentam, comumente, 

características de pedregosidade e rochosidade.  

Os Neossolos Litólicos distróficos são solos bem drenados, encontram-se em relevo 

com declividade acentuada e são mais suscetíveis à erosão. Quanto à agricultura, as principais 

restrições destes solos são atribuídas à sua pouca profundidade e baixa fertilidade natural. Ao 

longo do curso do rio Brumado foram identificadas outras classes de solos como: Argissolo 

vermelho-amarelo eutrófico, Latossolos vermelho-amarelo distrófico e os Latossolos 

vermelho eutrófico, mas são os Neossolos Litólicos distróficos que têm maior predominância. 

Em áreas irrigadas do rio Brumado ocorrem os Latossolos vermelho-amarelo distróficos, e em 

áreas de topografia plana e suave ondulada surgem os Cambissolos Eutróficos.  

Com relação à cobertura vegetal, nas áreas montanhosas da Chapada Diamantina há 

presença de refúgios de campos rupestres. Trata-se de uma vegetação arbustivo-herbácea, 

considerada pelos botânicos como de grande biodiversidade. Ocorrem, também, áreas de 

ecótonos entre a caatinga e o cerrado. De acordo com informações do RADAMBRASIL, 

Folha SD.24 Salvador, os refúgios são procedentes de locais com altitudes superiores a 1.000 

m. Na Bacia do Rio Brumado há existência de caatinga arbórea aberta sem palmeira, embora 

ainda na mesma bacia encontra-se o cerrado, parque sem floresta de galeria. 
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Os cerrados da Chapada Diamantina diferem dos cerrados do Brasil Central, pois a sua 

ocorrência é em solos arenosos com baixa capacidade de retenção hídrica e encontram-se nas 

encostas das serras. São conhecidos como cerrados de altitude. 

Ainda no município de Rio de Contas, predomina a vegetação de campos rupestres, 

pequenas extensões de matas densas e espécies de bromélias e orquídeas. Parte desse espaço 

foi preservado e faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Barbado, 

tombada em 1993, localizada na região da Chapada Diamantina Meridional. Trata-se de um 

conjunto de serras onde o Pico do Barbado está a uma altitude aproximada a 2.033 m e sua 

área total é de 63.652 ha. Essa APA ainda ocupa parte do território de outros cinco 

municípios: Abaíra, Érico Cardoso, Jussiape, Piatã, e Rio de Pires.  

O conjunto serrano escarpado faz parte da APA e representa, também, uma zona de 

transição entre biomas da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. A importância desse 

conjunto de serras é abrigar as nascentes que abastecem as principais bacias hidrográficas da 

Bahia: Paraguaçu, Contas e São Francisco. Dessa forma, a APA da Serra do Barbado passou a 

se constituir como uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, desde que foi tombada, 

na década de 1990. 

 

1.2 OCUPAÇÃO HISTÓRICA 

 

Para conhecer como se deu a formação territorial da área estudada foi feita uma breve 

contextualização histórica dos municípios componentes da barragem e do rio Brumado, 

configurando o processo de ocupação de ambos. São eles: Rio de Contas e Livramento de 

Nossa Senhora. 

O processo de povoamento da Chapada Diamantina iniciou-se por volta do século 

XVIII, a partir das descobertas de jazidas auríferas. Mas, antes dos garimpeiros e 

bandeirantes, habitavam nas montanhas da chapada escravos que fugiram de um navio vindo 

da África e que encalhou no sul da Bahia, onde desemboca o rio das Contas, nas 

proximidades da cidade de Itacaré (SOUSA, 2007).  

O município de Rio de Contas, que também faz parte da região da chapada, teve sua 

origem no final do século XVII, por conta da mineração. Esse fato ocorreu quando viajantes 

do norte de Minas Gerais e de Goiás, em destino à capital da província da Bahia, Salvador, 

faziam ponto de pouso, fundando, assim, o povoado chamado de Descanso dos Crioulos, que 

se encontrava à margem esquerda do Rio de Contas, hoje rio Brumado.  
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Tanajura (2003) reconhece que talvez esse povoado se encontrasse em formação, 

fundado por escravos fugitivos. Nessa ocasião, foram descobertos veiões e cascalhos auríferos 

que atraíram grande número de garimpeiros e bandeirantes. 

 O município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 

(2010), tem uma população estimada em 13.007 habitantes em toda sua área territorial. Suas 

atividades econômicas estão associadas à agricultura e à pecuária de pequeno e médio porte. 

Também o turismo se destaca como atividade que atrai pessoas em busca de explorar a 

exuberância do relevo, das cocheiras e das belas paisagens da região, associado ao agradável 

clima.  

 A cidade de Rio de Contas em 1980 foi reconhecida como Patrimônio Nacional por 

fazer parte das cidades que se originaram com a mineração, e por terem um valioso 

patrimônio arquitetônico.  

 O curso do rio Brumado, onde está localizado, no município de Livramento de Nossa 

Senhora, também esteve ligado à descoberta e exploração do ouro; este foi desbravado em 

meados do século XVII. Segundo Tanajura (2003), a história oficial começou com a abertura 

dos primeiros veios auríferos, nos sertões do rio das Contas, no período de 1694 a 1702. A 

partir daí surgiram os primeiros assentamentos humanos. 

 Conhecida no passado como Vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio 

das Contas, passa por outras denominações causando certos aborrecimentos de caráter 

administrativo entre o município de Rio de Contas, devido ao topônimo Livramento do 

Brumado, mesmo com seu território incorporado até chegar ao atual nome assinado pelo 

governador Lomanto Júnior, em 1966, pela Lei Estadual n.º 2.325. 

 Após décadas de exploração do tão cobiçado metal precioso, com o seu fim, surge o 

aproveitamento dos canais existentes antes usados para a lavagem do cascalho. Esses canais 

rudimentares ou regos, como eram chamados, ganharam novas funções; começaram a servir 

para irrigar as terras das tradicionais famílias da região. 

 Sobre a atual população do município de Livramento de Nossa Senhora, estima-se que 

possui 42.693 habitantes, IBGE (2010). Nessas últimas décadas, por conta do avanço de suas 

atividades econômicas, foi registrado um crescimento populacional de mais de 17 mil 

habitantes. Em 30 anos esses crescimento foi bastante significativo se comparado ao 

município de Rio de Contas, uma média de 68,59% ao longo desse período. 

O município tem se destacado como marco número “1” da região, no desenvolvimento 

econômico e social da microrregião onde está inserido, devido à fruticultura irrigada e tendo a 



27 

 

manga como uma cultura agrícola que vem ganhando espaço no mercado internacional, 

através da exportação. 

 Mesmo diante do turismo em Rio de Contas e da agricultura em Livramento de Nossa 

Senhora, a exploração do ouro ainda guarda, na memória do povo da região, forte relação com 

a história desses dois municípios baianos. 

 

1.3 OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 Objetivo Geral: Avaliar as mudanças na paisagem do médio curso do rio Brumado, a 

partir da construção da Barragem Engº Luiz Vieira no Estado da Bahia. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Contextualizar a historiografia das políticas públicas desenvolvidas ao longo do 

território da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado. 

 

2. Caracterizar os sistemas ambientais físicos da bacia envolvida. 

 

3. Analisar os impactos da ação antrópica nas áreas municipais de Rio de Contas e 

Livramento de Nossa Senhora. 

 

4. Identificar formas de usos e de ocupação do solo nas áreas da barragem e do perímetro 

irrigado. 

 

 Questões de pesquisa: 

 

 Quais os objetivos e interesses que levaram à construção da barragem? 

 

 Houve existência ou não de privilégios nos benefícios gerados pela água da barragem? 

 

 Em que medida houve alterações na paisagem do médio curso do Rio Brumado, a 

partir da construção da barragem no município de Rio de Contas – BA?  

 

 Quais os impactos positivos e negativos gerados às populações que foram direta e 

indiretamente atingidas, decorrentes do processo de construção da barragem? 
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1.4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

 O estudo da ciência se constitui em características através das quais o método percorre 

o caminho da pesquisa científica na procura dos fatos e da verdade (RUIZ, 1996). Buscando 

outra referência, Andrade (2003, p. 130) faz a seguinte definição: “Método de abordagem é o 

conjunto de procedimentos utilizados na investigação de fenômenos ou no caminho para 

chegar-se à verdade.”   

Para a realização deste estudo foi atribuída à abordagem do geossistema com o intuito 

de levar em consideração a relação homem/natureza e as transformações ambientais 

resultantes dessa relação. Assim, a Bacia Hidrográfica do Rio de Contas em específico a 

Barragem Engº Luiz Vieira foi interpretada sob o modelo teórico do geossistema. 

 Em oportuno, pode se dizer que o geossistema deu à Geografia Física o melhor caráter 

metodológico, para contribuir nos estudos integrados das paisagens, abarcando os aspectos 

físicos e humanos. 

 O resultado da combinação do clima, da geomorfologia e da hidrografia se ressente na 

exploração da vegetação, do solo e da fauna no espaço, pela ação antrópica, ao se apropriar 

dos meios que envolvem o sistema socioeconômico. 

A figura 03 representa um esquema desenvolvido por Bertrand (1972), onde o 

geossistema configura o espaço geográfico interagindo à ação do homem no meio natural 

(ecológico e biológico). 

 

 Figura 03 - Esquema do geossistema de Bertrand.  

 
Crédito: Georges Bertrand,1972. 
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Em paralelo ao método de abordagem, os procedimentos metodológicos têm um 

caráter mais específico. Estão relacionados às etapas de realização de um determinado estudo 

ou aplicação da parte prática da pesquisa (ANDRADE, 2003). 

Mas antes de discorrer sobre os procedimentos metodológicos adotados, é notório 

destacar a paisagem como categoria de análise geográfica neste trabalho, conforme conceitos 

elencados na fundamentação teórica e, por sua vez, dela foi possível reconhecer seus 

elementos, estabelecer uma relação entre os fatores ambientais envolvidos e analisá-los a 

partir da construção e atuação de um reservatório. 

  O recorte espacial da área de estudo envolveu o município de Rio de Contas e o 

município de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, localizados no médio curso do 

rio Brumado, tomando como referência o entorno da barragem e a área da fruticultura irrigada 

por sua hidrologia.  

  Quanto ao recorte temporal, por motivos metodológicos a pesquisa envolveu o período 

de construção da barragem aos dias atuais para configurar as alterações da paisagem a partir 

da implantação da mesma, embora o maior destaque tenha sido a informação mais recente 

para avaliar tais alterações. Os intervalos decimais permitiram originar mapas de uso da terra 

com fotografias aéreas datadas de 1974, período anterior à construção da barragem, imagens 

de satélite de 1987, 1997 e imagens mais atuais, de 2007. 

A revisão bibliográfica ocorreu pela catalogação de livros, dissertações e artigos de 

periódicos pertinentes ao tema estudado. Entretanto, os assuntos enfocados durante a pesquisa 

perpassaram por uma leitura e análise minuciosas sobre Geografia e meio ambiente, 

paisagem, geossistema, bacia hidrográfica, secas, políticas públicas de recursos hídricos. Em 

seguida os textos foram fichados para dar subsídio às análises da pesquisa e na construção 

teórica do trabalho. 

Para a coleta de dados primários realizou-se consultas em sites da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), na aquisição de imagens satélites. Os dados estatísticos foram levantados, através dos 

sites do IBGE e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). As 

informações adquiridas, por meio de pesquisa do Instituto de Gestão das Águas e Clima 

(INGÁ), contribuíram para a construção da historiografia das políticas desenvolvidas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Brumado.   

Também foram feitas visitas aos órgãos públicos que continham registros e 

informações possíveis que subsidiaram a pesquisa e a construção do trabalho. Desse modo, 

contou-se com os seguintes os órgãos: Departamento Nacional de Obras contra as Secas 
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(DNOCS); Associação do Distrito de Irrigação do Perímetro do Brumado (ADIB); 

Companhia de Pesquisa de Recurso Minerais (CPRM); Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Rio de Contas; e Arquivo Público de Rio de Contas, além do Projeto 

RADAMBRASIL, folha SD.24, Salvador, que forneceu dados da área, através de estudos 

desenvolvidos por pesquisadores.  

 No levantamento cartográfico foram utilizadas cartas digitalizadas de 1: 100 000, 

editadas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), folhas de Rio 

de Contas (folha SD. 24 – V – C – IV); Piatã (folha SD.24 – V – C – I); Itanajé (folha SD.23 

– L – IV); e Paramirim (folha SD.23 – X – D – III). O sistema de referência original das 

cartas, Córrego Alegre, em UTM, foi transformado para o sistema WGS 84 para ficarem em 

conformidade com as imagens de satélites. 

No acervo da biblioteca da CPRM foi efetivado o levantamento de fotografias aéreas 

da área de estudo, em diversas escalas. O objetivo era conseguir fotos em uma escala menor 

para obter um nível de detalhamento maior, porém só foi possível na escala 1: 108 000 que 

continha um recobrimento total. 

As fotografias selecionadas foram de vôos contratados pela SUDENE e realizados 

pelos Serviços Aerofogramétricos Cruzeiro do Sul S.A. (SACS), de números: 1136, 1135, 

1134, 1133 e 1132 no formato 23 X 23, tomadas de junho 1974 na escala de 1: 108 000 e 

também a fotografia de número 1706 de outro vôo, nessa mesma escala e ano com tomada no 

mês de agosto. A partir de então, montou-se o mosaico aerofotogramétrico com as cartas 

digitalizadas que auxiliaram na delimitação e no recorte da área estudada.  

 Para a elaboração das fontes dos mapas utilizou-se as imagens do satélite Landsat 5 

sensor TM, bandas 3, 4 e 5, orbita 217, pontos 070 e 069. As imagens foram coletadas no site 

do INPE (www.inpe.br) com resolução espacial de 30 X 30 m. As aquisições das mesmas 

foram do período de 1987, de 10 de julho; 1997, de 5 de julho; e 2007, de 28 de abril. Não foi 

possível a obtenção da última imagem no mesmo mês das duas primeiras, pela dificuldade do 

nível de visualização e detalhamento da área de estudo devido a presença da cobertura de 

nuvens.  

Na fase do pré-processamento, as imagens foram descompactadas e realizada a 

composição colorida RGB no software livre TerraView 4.1.0. No mesmo software, montou-se 

o mosaico das imagens 070 e 069. Assim, através desse mosaico, fez-se o recorte da área de 

estudo da bacia, a sua delimitação teve como formato, o vetorial, com utilização da rede de 

drenagem das cartas topográficas citadas. Após o primeiro recorte da bacia no mosaico, 

procedeu-se o segundo recorte: um pertinente aos drenos da Barragem Engº Luiz Vieira (A1 



31 

 

com 256,72 km
2
) e outro relacionado ao perímetro de irrigação (A2 com 70,90 km

2
). Optou-

se por esses dois recortes da área de estudo para facilitar a interpretação visual do produto 

final, motivo pelo qual a classificação de uso do solo na região da barragem não coincidiu 

com a classificação do perímetro irrigado em função da iluminação, data e hora da passagem 

do satélite. 

 No processamento, a classificação supervisionada do A1 e A2 foi executada no 

software TerraView; utilizou-se o método da máxima verossimilhança com limite de 90% de 

aceitação das classes para todas as imagens das diferentes décadas. Dessa forma, a 

comparação na delimitação dos alvos pode ser aplicada. Para classificação foram coletadas 

amostras representativas de reconhecimento visual.  

O pós-processamento foi realizado, através da classificação supervisionada das 

imagens. O resultado dos mapas finais indicou o panorama de uso e ocupação do solo no 

médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado, especificamente, nas áreas da barragem 

e do perímetro irrigado. 

Para confecção dos mapas em 3D do relevo sombreado e de hipsometria foi coletado 

no site da EMBRAPA (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br) o arquivo do modelo SRTM 

cartas SD.24-VC e SD.24-YA na escala de 1: 250 000, com dados em Sistema de 

Coordenadas Geográficas e Datum WGS84. Através desse material foi realizado o mosaico 

das imagens, o recorte das áreas de irrigação e da barragem com a delimitação vetorial da área 

de estudo. A partir de então, gerou-se uma imagem sombreada e o grid, contendo os valores 

x, y e z, e por meio deste originou a visualização em 3D. 

O mapa de geomorfologia foi recortado a partir do documento do RADAMBRASIL 

(em PDF). Em seguida este recorte foi georrefenciado no sistema WGS84 com a delimitação 

vetorial da área de estudo e das unidades de classes geomorfológicas. 

Os gráficos de temperatura e precipitação dos municípios de Rio de Contas e de 

Livramento de Nossa Senhora, foram elaborados através das informações adquiridas da 

caracterização e classificação climática realizada por Lima et al. (2005). Os dados de 

precipitação foram obtidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI)-(1999); e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMET)-

(1991), coletado através de Postos Pluviométricos entre os anos de 1943 e 1983, enquanto que 

a temperatura foi calculada por equação de regressão.  

A pesquisa de campo consistiu nas seguintes técnicas: entrevista, observação direta e 

registro fotográfico. A realização ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2010; 

janeiro e março de 2011. 
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 A elaboração das entrevistas consistiu-se em semiestruturadas, por se caracterizarem 

em um “procedimento mais usual no trabalho de campo, através dela, o pesquisador busca 

obter informes contidos na fala dos atores sociais.” (CRUZ NETO, p. 57, 1994). 

 Assim, as entrevistas foram aplicadas a dois grupos distintos: o primeiro, nas 

comunidades de quilombolas, sendo que a escolha desses atores se realizou de maneira 

aleatória e procurou-se obter o máximo de pessoas entrevistadas, mas levando em 

consideração o representante da família, o membro mais velho para que melhor 

caracterizassem as transformações ocorridas com a implantação da barragem.  

 Segundo documentos do Arquivo Municipal de Rio de Contas a Comunidade de Barra 

é formada por quase 70 famílias, enquanto que a Comunidade de Bananal é composta em 

média por 27 famílias. Para o desenvolvimento desse trabalho foram visitados 29 

representantes familiares na primeira comunidade e 11 na segunda comunidade. Na 

Comunidade de Riacho das Pedras, antes do alagamento, residiam em torno de 30 famílias, 

dentre as quais, hoje algumas, moram na sede de Rio de Contas, concentradas num bairro 

chamado de Pirulito, nesse local foram visitadas 12 famílias para a realização da entrevista. 

 As questões abordaram a caracterização socioeconômica, a caracterização produtiva 

da propriedade e os impactos da construção da barragem para configurar os aspectos positivos 

e negativos nas comunidades de Barra, Bananal e ex-moradores da comunidade de Riacho das 

Pedras. 

O segundo grupo entrevistado, os órgãos públicos, nesse caso foram levados em 

consideração os seus diretores ou representantes. O objetivo de entrevistar esses atores 

institucionais foi confrontar as informações obtidas no primeiro grupo, bem como levantar 

elementos sobre a construção da barragem que ajudou analisar a atuação do Estado na área em 

questão estudada.  

 As observações e os registros fotográficos aconteceram em todo momento do trabalho 

de campo, a fim de registrar e analisar as características dos fatos e fenômenos estudados, 

tanto no município de Rio de Contas quanto no município de Livramento de Nossa Senhora 

(médio curso do rio Brumado). Algumas fotos compõem a redação presente com efeito 

ilustrativo do campo estudado. 

Dessa forma, a realização dos trabalhos de campo, ainda que diversificados, subsidiou 

a confecção dos mapeamentos e a convalidação de dados obtidos por meio da análise das 

imagens de satélite. 
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A partir das informações obtidas foi possível analisar, organizar e tabular os dados, em 

seguida representá-los em forma de textos, mapas, tabelas e gráficos. Este último teve como 

ferramenta para a sua construção a Microsoft Office Excel 2007. 

As referências bibliográficas serviram como base teórica para o desenvolvimento de 

todo o trabalho, assim como a análise documental e os relatos de entrevistas para compor os 

capítulos dessa dissertação. 

Com fundamento nos procedimentos metodológicos aqui descritos foram 

operacionalizados três capítulos de análise, constituindo a estrutura da pesquisa, 

individualizados pelo enfoque direcionado para os objetivos e para as questões dessa 

investigação. 

Assim, considerando a metodologia adotada, acreditou-se que o processo de 

investigação sugerido na pesquisa foi exequível, obtendo resultados satisfatórios ao 

pretendido, ressalvando alguns limites e entraves naturais de pesquisa. 
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2 GEOGRAFIA: DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL 

 

2.1 GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE 

 

A relação do homem com o meio ambiente no começo dos tempos era mais no sentido 

de complementar as suas necessidades. Com o passar do tempo essa relação começa a sofrer 

alterações, pois o homem vai adquirindo novas habilidades, daí o desejo e anseio em 

conquistar e explorar o que o meio poderia oferecer.  

Depois de ter descoberto novos territórios, o homem deixou de ser nômade e começou 

uma fase de fixação em um referido local, dando início ao surgimento das primeiras vilas, 

povoados até surgirem as cidades, hoje grandes centros urbanos. Toda essa trajetória 

intensificou as atividades humanas que refletiram diretamente ao meio ambiente. 

O crescimento da população em todo o mundo é algo preocupante, uma vez que 

exigirá a demanda por novos espaços e mais recursos para atender às necessidades do homem; 

quer seja no âmbito social ou no âmbito econômico ou cultural.  

É nesse contexto que os problemas ambientais passaram a ser palco de discussão de 

alguns pesquisadores e estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido: 

 

A interação do homem com o meio ambiente quer seja de forma harmônica 

ou não, provoca sérias mudanças a nível global. Essas mudanças decorrentes 

da relação histórica sociedade-natureza, têm gerado profundas discussões 

sobre as questões ambientais em todos os segmentos da sociedade 

(BASTOS; FREITAS, 2000, p. 17). 

   

A ação humana tem-se manifestado de maneira intensa devido à sua própria evolução, e 

as características da natureza foram sendo alteradas à medida que o espaço geográfico passou 

a ser ocupado pelo homem. Conforme Tricart (1978, p.145): “[...] suas actividades 

intelectuais desenvolveram-se e levaram à elaboração duma cultura cada vez mais vasta e 

diversificada. Esta cultura comporta elementos técnicos, que permitem ao homem modificar, 

ou mesmo perturbar, a natureza.” E para Takeda et al. (2009, p. 2): “O homem interfere no 

meio ambiente, criando novas situações ao construir e reordenar o espaço físico de acordo 

com seus interesses, fazendo, muitas vezes, com que haja uma utilização incorreta ou 

inadequada dos recursos naturais.” 

Os diversos tipos de degradação ou alterações no meio ambiente terão incidência sobre 

alguma forma do relevo, pois ao se apropriar de determinadas superfícies o homem intervém 

em áreas modificadas ou em ambientes naturais, deixando profundas mudanças na paisagem. 
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 Bastos e Freitas (2000) fazem inferência às alterações provocadas pelo homem sobre o 

relevo, considerando que estas são locais e têm uma significação mais intensiva do que 

extensiva. Os autores destacam ainda que existem ambientes sensíveis, como os rios, linhas 

costeira, regiões semiáridas e subárticas, que podem ser desestabilizados e entrar num 

processo de degradação. Guerra e Guerra (2001) reforçam que a ação do homem de forma 

intensa, sem respeitar os limites da natureza, provoca sérios danos ao meio. Dessa forma: 

 

O conhecimento dos mecanismos de degradação, ou seu duplo aspecto 

natural e humano é indispensável para prever os riscos de destruição dos 

recursos em terras e águas e de diminuição do potencial ecológico. Impõe-se 

também para determinar as medidas a tomar para conservá-los e os 

reconstruir, tanto quanto possível, depois de uma má utilização (TRICART, 

1978, p. 159). 

   

Para falar dessa degradação, o meio ambiente, que é estudado por outras ciências, 

também adquiriu sua importância nas análises da Ciência Geográfica. Tomasoni (2004) 

ressalta o conceito de meio ambiente como um conjunto de condições naturais e artificiais 

onde o homem vive e explora; ainda é aquele conjunto dos meios que não sofreram a 

interferência humana. 

O debate sobre o meio ambiente torna-se mais amplo no final da década de 1960 e, a 

partir de então, a discussão científica ganha força em nível internacional devido à gama de 

problemas que surgem no globo terrestre. A Organização das Nações Unidas (ONU), através 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), vem encaminhando 

fóruns de debate em todo mundo. 

A Geografia é “[...] a única ciência que desde sua formação se propôs o estudo da 

relação entre os homens e o meio natural do planeta – o meio ambiente atualmente é 

propalado na perspectiva que engloba o meio natural e o social.” (MENDONÇA, 2008, p. 22-

23). De tal modo, essa ciência assume uma posição diferenciada dos demais conhecimentos 

afins.  

É importante frisar que a Ciência Geográfica tenha um posicionamento enquanto 

postura conceitual, uma vez que a temática sobre o meio ambiente também é abordada por 

outras ciências. 

O reconhecimento dos geógrafos acerca da degradação ambiental se dá no pós-guerra 

com intenso processo de colonização européia na África, através das técnicas agrícolas 

advindas dos países colonizadores. Após a década de 1940 geógrafos franceses, a exemplo de 

Bertrand, Tricart, entre outros, passaram, por meio de uma concepção sistêmica, a distinguir 
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os diversos tipos de degradações oriundas dos modelos de produção agrícola que eram 

inadequados àquela dinâmica da natureza local (VERDUM, 2005).   

Mendonça (2008) divide a história do pensamento geográfico em dois grandes 

momentos: o primeiro é datado a partir da origem da Geografia enquanto ciência (século XIX 

até meados do século XX). Nesse período o meio ambiente era compreendido através da 

descrição do quadro natural do planeta dissociado do homem (momento naturalista). 

O segundo momento inicia-se nos meados dos anos 60 e perpassa as décadas de 70 e 

80. Nesse período começam a eclodir trabalhos com foco para a sociedade, dando ênfase ao 

surgimento da corrente Geografia Radical, de cunho marxista. Sua proposta de estudo foi 

pautada nas relações sociais de produção e na mais-valia, ficando as questões ambientais sem 

muita relevância para as suas preocupações e discussões. 

Apoiando-se na ideia desses dois momentos, pode-se inferir que o campo da Geografia 

Física vem superando a dicotomia entre físico e humano. As questões ambientais passam a ter 

um aporte metodológico, através da abordagem sistêmica, na qual a inter-relação sociedade x 

natureza tem por objetivo a análise das alterações impostas ao meio físico. 

No Brasil o estudo da temática ambiental dentro da Geografia se deu lentamente, 

durante as décadas de 70 e 80, sendo a Geografia Física a única precursora a tratar das 

questões sociedade-natureza e teve como influência o pensamento geográfico francês. Hoje 

em dia os geógrafos têm dado um salto qualitativo nas produções científicas (MENDONÇA, 

2008). 

Tomasoni (2004, p. 26), ao analisar o papel da Ciência Geográfica afirma que: “Pode-

se definir o campo de ação da Geografia Física como o estudo do meio ambiente e dos fatos 

naturais modificados pelo homem, relacionados com os fatos humanos.” Dessa forma, esse 

ramo da ciência vai trabalhar com as relações do homem com a natureza, e vice-versa, e não 

apenas com os elementos que a compõem, pois o objeto intrínseco da Geografia vai estar 

nessa relação.  

Por fim, natureza, ambiente e geografia física se constituem uma só Geografia, que 

Conti, em 2002, contempla. “Na verdade, a Geografia é o setor da ciência que estuda a Terra 

enquanto morada do homem e diz respeito ao espaço terrestre, sua interpretação e seu 

entendimento”. Complementa, informando que a Geografia surgiu quando o homem passou a 

ter consciência espacial, e que esse processo pode ser dividido em três etapas: 

1ª Consciência de que o espaço era um agregado de elementos 

heterogêneos, distribuídos de forma muito variada na superfície do planeta. 
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2ª Consciência de que esses elementos heterogêneos formavam unidades 

regionais, definidas, não só pelos fatores de macro-escala, como latitude, altitude, 

distância do oceano, etc., mas também pela ação antrópica. 

3ª Consciência dos processos interativos que envolvem natureza e 

sociedade, chegando a definir espaços homogêneos e determinar seus limites, sem 

perder de vista a unidade da geosfera (2002, p. 7). 

A Ciência Geográfica não só pode como deve atuar nas discussões e nos arranjos 

ideológicos da temática ambiental, como também nortear o desenvolvimento de metodologias 

que procurem entender a nova racionalidade sobre os estudos do meio ambiente. 

 

2.2 A PAISAGEM COMO CATEGORIA DE ANÁLISE GEOGRÁFICA 

 

Para o estudo de problemas ambientais na Geografia, a paisagem é uma das principais 

categorias analíticas dessa ciência que possibilita compreender determinados fenômenos ou 

ações que são tomados como indicadores da degradação ambiental. 

A origem da palavra paisagem advém da linguagem comum. Nas línguas românicas 

deriva do latim pagus (significado de país = lugar, território), daí surgem as diferentes formas: 

paisaje (espanhol), paisage (francês), etc. Nas línguas germânicas a palavra originária vem do 

land, tendo como derivações landschapt (alemão), landscape (inglês) entre muitas outras 

(PASSOS, 2003). 

A princípio falar em paisagem era ter uma visão subjetiva acerca do espaço territorial; 

em seguida essa ideia passou a ter uma representação mais objetiva da realidade observada, 

considerada assim, um conceito polissêmico (CARVALHO, 2002). 

Os primeiros traços da paisagem começaram ser notados na antiguidade, através das 

pinturas, tendo como foco a figura humana. Por meio das imagens procuravam representar as 

expressões de alegria ou tristeza. Também era comum a figura de animais considerados 

sagrados ao lado da representação humana. Na Idade Média a paisagem era reproduzida por 

meio da pintura cristã, tendo as imagens sacras como simbologia da época.  

No Renascimento a paisagem ganha novo significado. Silva (2007) descreve que nesse 

período surge, na Europa, a pintura das paisagens como expressão popular, sendo que a 

poesia, a representação teatral, a concepção de parques e os jardins passaram a incluir a 

paisagem como parte de sua essência. 

Passos (2003, p. 47) vai tratar da conceituação de paisagem como: “A idéia de 

paisagem toma corpo, pouco a pouco, a partir das artes gráficas e daquelas de jardins; com a 
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domesticação do quadro próximo da vida humana e, depois com a exploração de seus quadros 

exóticos, ela ganhou as Ciências da Natureza.” 

O conceito de paisagem é discutido em diversas ciências, como a Comunicação 

Social, a Arquitetura, as Artes Plásticas e outras. Na Ciência Geográfica esse conceito vai 

estar pautado nos aspectos e fenômenos que se materializam no espaço. Assim: 

 

No contexto histórico-social a paisagem é abordada nas artes gráficas, na 

arte dos jardins, nas pinturas e na literatura de forma muito superficial, e só 

vai ter um termo muito utilizado na Geografia a partir do século XIX 

concebida como conjunto de formas que caracterizam um setor determinado 

da superfície terrestre (CARVALHO, 2002, v. 2, p. 337). 

 

A noção de paisagem não deve ser confundida com a de paisagismo. O seu conceito 

muitas vezes se torna impreciso, mas Vieira (2004, p. 38) faz uma advertência: “[...] o que 

diferencia entre uma ou outra tendência são os métodos e o tipo de abordagem utilizada para a 

análise da paisagem.” 

Fazendo um breve recorte histórico, a tematização dos fenômenos da paisagem nasce 

junto com o desenvolvimento das ciências naturais, no século XIX, que proporcionam o 

surgimento da Geografia Moderna na Alemanha. Esta foi sistematizada pelas obras de 

Alexandre Von Humboldt e de Karl Ritter. Foram eles que de início deram ao conceito de 

paisagem como método e transcrição de dados sobre diversas partes do planeta, a noção de 

paisagem, que foi denominada com o termo alemão Landschf. 

Humboldt tinha uma visão holística da paisagem e a ela agregava os elementos da 

natureza e da ação humana. Realizou muitas viagens (final do século XVIII) e, através de suas 

observações, transformou experiências em conhecimentos que serviram para outros geógrafos 

como fonte balizadora para os estudos da Geografia (SCHIER, 2003). 

Para Ritter a paisagem era definida como “[...] o conceito de ‘sistema natural’ como 

uma área delimitada dotada de uma individualidade”, muito embora ele considerasse que os 

mesmos fenômenos ocorridos em dada área poderiam incidir em outras regiões (MORAES, 

2002, p. 48). 

Os estudos de Vidal de la Blache ficaram atrelados à Geografia Humana. “Entretanto, 

esta foi concebida como estudo da paisagem; daí o homem se interessar por suas obras 

enquanto contingente numérico, presente numa porção da superfície da Terra.” (MORAES, 

2002, p. 72). Assim, fica subentendida que a relação homem-natureza está atrelada ao 

concreto e regional. 
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O autor elucida que Ratzel, em suas obras, faz referências aos fatores e condições 

naturais sobre a humanidade e que a influência da natureza sobre o homem vai mediar as 

condições sociais e econômicas para a sociedade.  

 Partindo dos grandes teóricos e de suas bases conceituais, o estudo da paisagem se 

expandiu nas últimas décadas do século XX. São diversas as formas de abordagens e 

metodologias sobre a sua definição e a sua morfologia, que permitiram subsidiar as pesquisas 

relacionadas ao meio ambiente e às análises integradas do meio na Geografia. Assim, a 

concepção de paisagem cada vez mais engloba as interações da sociedade com a natureza.  

O conceito de paisagem, na Geografia brasileira, teve como influência a escola 

francesa, com respaldo nos trabalhos desenvolvidos por Jean Tricart. De tal modo, alguns 

geógrafos se destacaram, como Aroldo de Azevedo, que iniciou seus estudos em 1940 dando 

importância à paisagem por meio da compartimentação do relevo brasileiro. Em 1969 

Ab’Sáber publicou a pesquisa sobre os Domínios Morfoclimáticos do Brasil envolvendo a 

cobertura vegetal, tipo do clima e modelado do relevo. E Ross, em 1985, sugere outra 

classificação do relevo brasileiro em Unidades de Planaltos, de Planícies e Depressões, num 

total de 28 macros unidades geomorfológicas (MAXIMILIANO, 2004).  

 Milton Santos em sua obra, Metamorfose do Espaço Habitado, deu sua contribuição 

conceituando a paisagem como sendo: “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é forma apenas de volume, mas também de cores, movimentos, odores, sons, 

etc.” (SANTOS, 1997, p. 61).  

 Ainda, o autor, define dois tipos de paisagens: a artificial e a natural. A primeira é 

aquela que passou pela intervenção humana; enquanto a segunda é a que não sofreu o 

processo da influência do homem. Assim, complementa: “Cada tipo de paisagem é a 

reprodução de níveis diferentes de forças produtivas, materiais e imateriais, pois o 

conhecimento também faz parte do rol das forças produtivas”. 

Outros estudiosos se destacam no estudo integrado da paisagem, na perspectiva de 

uma visão geossistêmica quando a sua concepção vai se ampliando com o evoluir das 

análises.  

Conforme Bertrand (1972), a paisagem é um importante elemento geográfico que 

representa, numa porção do espaço, o resultado da interação da dinâmica dos aspectos físicos, 

biológicos e humanos que se interagem dialeticamente uns com os outros fazendo da 

paisagem um conjunto único e em evolução constante. O autor não privilegia nem o aspecto 

natural e nem o social; para ele a paisagem é homogênea.  
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  Na leitura de Sotchava (1978), não se deve estudar apenas os elementos da natureza, 

mas as ligações que existem entre eles, como também não se deve limitar a estrutura e 

formação da paisagem e como ela se divide; o essencial é estudar a sua dinâmica, como a sua 

função e as conexões que a envolve. 

 No intuito de chegar a uma definição de paisagem, Tricart (1981, p. 10) faz um 

histórico expresso na Geografia Física alemã, em que o significado vai estar intrínseco aos 

diversos elementos concretos do ambiente, como o relevo, as plantas e os solos. Assim sendo, 

depois da análise do ponto de vista de alguns estudiosos como Cholley, J. P. Deffontraines e 

outros, o conceito científico de paisagem abrange profundas relações que não são visíveis 

entre seus elementos. Dessa forma, o autor ressalva: “Mas, antes de tudo, a paisagem é 

originalmente um ser lógico, específico, especial, concreto. Apenas tardiamente ela adquiriu a 

dimensão lógica de um sistema.” Ou seja, uma abordagem sistêmica que integra os elementos 

fisionômicos. 

 Casseti (1995) refere-se à paisagem na sua fisiologia para evidenciar as implicações 

ambientais decorrentes do processo de apropriação e transformação do relevo e da cobertura 

vegetal pelo homem. Esse fato é chamado, pelo autor, de um resultado social. 

Segundo Christofoletti (1999) existe uma propensão maior em descrever as 

características dos elementos do meio físico sobre os aspectos das atividades 

socioeconômicas. Em consequência das origens naturalistas, percebe-se a valorização ao 

destacar as paisagens morfológicas e a vegetação, mas não deixando de estabelecer a 

diferenciação entre as paisagens naturais e as paisagens culturais. 

Com base nos estudos de Bertrand, Ross (2006) considera a paisagem como algo 

muito além de um conceito. É através dela que o geógrafo pode compreender as 

representações sociais e da natureza, fazendo um elo com o que se denomina de objetos 

naturais numa visão geossistêmica. 

Em Soares (2004, p. 48), faz-se leitura de que “A paisagem, para a Geografia, passa a 

ser entendida como uma área com feições homogêneas, possível de delimitação, na qual se 

processam inter-relações tridimensionais dos elementos físicos e bióticos da natureza e da 

sociedade em continua mudança.” Na concepção da autora a paisagem é percebida a partir do 

somatório desses elementos que formam a natureza. Para ela as mudanças vinculadas ao 

processo dinâmico estão ligadas às necessidades e aos interesses políticos e socioeconômicos 

nos ambientes que passaram por intervenções. 

De modo geral, a trajetória do conceito de paisagem foi sendo construído e ampliado 

na Ciência Geográfica por muitos estudiosos, em específico da Geografia Física, onde 
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diversas variáveis naturais e sociais que são modificadas ao longo do tempo e do espaço têm 

como o estudo integrado, um aporte capaz de compreender as transformações que nela ocorre 

e, quiçá, torná-la possível de intervenções e até mesmo orientá-la ao planejamento ambiental.  

 Para Rodrigues (2001) a noção de paisagem na Geografia Física, mesmo tendo 

passado por várias remodelações e adquirido diversas concepções, teve como base a teoria 

dos sistemas. Sendo assim, estudar a paisagem é estudar a Geografia. A análise ambiental, 

envolvendo bacias hidrográficas em qualquer de seus aspectos, constitui-se uma categoria 

geográfica e deve se fundamentar no método do geossistema como primordial para uma 

análise mais completa. 

 

2.3 O GEOSSISTEMA NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

  

 O geossistema teve como precursor a Teoria Geral dos Sistemas proposta pelo biólogo 

Ludwig Von Bertalanffy, em 1937, durante a realização do seminário de filosofia de Charles 

Morris da Universidade de Chicago.  

A definição de sistema, segundo Thornes e Brunsden (1977, p. 10 apud Christofoletti, 

1979, p. 1), “[...] conjunto de objetos ou atributos e das suas realções, que se encontram 

organizados para executar uma função particular [...]”. Bertalanffy (1975, p. 17) ressalta que o 

conceito de sistema dominou todos os campos da ciência, ou seja, “O pensamento em termos 

de sistemas desempenha um papel dominante em uma ampla série de campos [...], sendo-lhe 

dedicadas inumeráveis publicações, conferências, simpósios e cursos.” Essa teoria influenciou 

diversos segmentos da ciência, dentre eles o da Geografia Física. 

A partir da introdução do pensamento sistêmico na Geografia Física, os estudos dos 

componentes da natureza não são mais fragmentados, passam a ter uma visão holística do 

meio natural, através dos quais a interação do homem com o meio passa a ser o foco principal 

de suas análises. 

 O geossistema surge na Ciência Geográfica como um paradigma sistêmico que pode 

ser encontrado nos estudos que integram os diversos elementos que compõem os sistemas 

naturais da paisagem. Dessa forma, o geossistema foi abordado na Geografia por duas 

correntes: a primeira na a russa, com Viktor Borisovich Sotchava; e a segunda na a francesa, 

representada por Georges Bertrand. 

 O conceito de geossistema lançado por Sotchava na Rússia em 1963, teve como 

propósito a aplicabilidade do desenvolvimento do Estado soviético; assim: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viktor_Borisovich_Sochava
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[...] a Geografia Física baseada nos princípios sistêmicos pode ocupar 

posições firmes na moderna Geografia aplicada, apoiada no planejamento de 

desenvolvimento socioeconômico do país, e sugerir medidas para o 

desenvolvimento e reconstrução de seus territórios. Essa abordagem acaba 

por definir um objeto específico da atuação da pesquisa geográfica, deixando 

de se intrometer no campo de outras ciências (SOTCHAVA apud ROSS, 

2006, p. 23). 

 

 Por conseguinte, os geossistemas são sistemas naturais de nível local, regional ou 

global, onde os elementos da paisagem, mesmo subdivididos na superfície terrestre, são 

interconectados por fluxos de matéria e energia em um mesmo conjunto. Sendo assim, a 

distribuição dos componentes dinâmicos de um geossistema no espaço territorial, ainda que 

estes se encontrem em diversas unidades, não deixarão de estar conectados na organização 

geográfica. 

 Os geógrafos russos pesquisaram o geossistema através dos métodos gráficos e 

estatísticos, estações experimentais, modelagem e mapeamento em grande escala. Sotchava 

utilizou duas categorias para o mapeamento físico-territorial, que são classificadas em: 

geômeros (unidades territoriais homogêneas), e os geócoros (espaços territoriais definidas 

como unidades heterogêneas), (ROSS, 2006). 

Ainda esse mesmo autor relata que Sotchava tanto dividiu as unidades territoriais 

como as categorias em três níveis taxonômicos: topológico, regional e planetário. A partir 

desses três níveis é possível definir e delimitar cada geossistema e depois de identificados 

estabelecer uma categorização hierárquica em ordem de grandeza. 

 Em data um pouco mais remota o biogeógrafo Georges Bertrand, inspirado nas ideias 

geoecológicas de Troll, em 1968, lançou, na França, a concepção de geossistema através da 

publicação de seu trabalho intitulado Paysage et geographie physique globale: esquisse 

methodologique.  

Em artigo de grande significado para a comunidade “Paisagem e Geografia Física 

Global”, de Bertrand (1968), foi traduzido para o português em 1971, pela profª Drª Olga 

Cruz, da USP. Esse artigo representou o marco inicial do geossistema no Brasil e surge, a 

partir daí, um novo paradigma na Geografia Física. Desse modo, para Bertrand, o 

geossistema: 

 

[...] resulta da combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e 

dos mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes...), 

climáticos (precipitações, temperatura...) e hidrológicos (lençóis freáticos 

epidérmicos e nascentes, pH das águas, tempos de ressecamento do solo...) 

(BERTRAND, 1972, p. 146-147). 
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 Através do seu trabalho o autor trouxe, à luz do conhecimento, a ciência da paisagem. 

Assim, ele procurou comprovar que o estudo da paisagem deve se fundamentar no conceito e 

nos métodos do geossistema. 

 Para a análise da paisagem foi aplicada a noção de escala. A base geral de referência 

das escalas temporo-espaciais foi de inspiração geomorfológica de Cailleux e Tricart. As 

disciplinas especializadas no estudo da paisagem se sustentam num princípio de unidades 

homogêneas. Para isto, as classificações são as seguintes: fitogeográfica, de Gaussen (andar, 

série e estádio); climáticas e pedológicas, de Max Sorre (clima zonal, clima regional, clima 

local e microclima) e, por último, a classificação morfoestrutural apresentada por Viers 

(domínio estrutural e região). Sobretudo, Bertrand salienta que essas classificações não têm 

uma relação lógica entre elas, isto porque a causa dos fenômenos concerne a diferentes ordens 

geográficas (BERTRAND, 1972). 

 A partir de então, o autor sugeriu outra classificação para definir os limites da 

paisagem. No entanto, deve-se levar em consideração a taxonomia das paisagens através da 

realidade geográfica, das unidades elementares e perspectiva do tempo e do espaço. Nesse 

contexto, foram definidos seis níveis taxonômicos temporo-espaciais, sendo distribuídos em 

unidades superiores e inferiores: 

- as unidades superiores correspondem a quatro escalas de grandeza temporo-espacial: 

a zona (1ª grandeza), domínio (2ª grandeza) e região natural (3ª e 4ª grandeza). Enquanto as 

unidades inferiores estão na segunda categoria de análise, referem-se ao geossistema (5ª 

grandeza), este da ênfase ao complexo geográfico e a dinâmica de conjunto; o geofáceis (6ª 

grandeza) correspondente ao aspecto fisionômico; e o geótopo (7ª grandeza) a menor unidade 

geográfica homogênea em uma área estudada. 

O reconhecido autor classifica os geossistemas numa tipologia dinâmica, a partir dos 

aspectos das paisagens. Essa tipologia leva em conta três elementos: o sistema de evolução, o 

estágio atual em função ao clímax e o sentido de sua dinâmica (progressiva, regressiva, 

estabilidade), e foi inspirada na teoria da biorestasia de H. Erhart. O autor estabeleceu dois 

tipos básicos de geossistemas: os que estão em biostasia e os que estão em resistasia; 

portanto: 

- os geossistemas em biostasia: trata-se de paisagens onde a atividade 

geomorfogenética é fraca ou quase nula, o potencial ecológico é mais ou menos estável e o 

sistema de evolução é dominado pelos agentes e os processos bioquímicos. 
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- os geossistemas em resistasia: é onde a geomorfogênese domina a dinâmica global 

das paisagens, ocorrência de atividades erosivas, distribuição dos solos e da vegetação e são 

instáveis. 

Pode-se dizer que o método do geossistema “[...] permite analisar a estrutura e 

funcionamento biofísico de um espaço geográfico tal como ele funciona atualmente, ou seja, 

com seu grau de antropização.” (BERTRAND; BERTRAND apud PASSOS, 2009, p. 334). 

A contribuição da teoria geossistêmica aos estudos da Geografia permitiu um melhor 

entendimento da estrutura e dinâmica da unidade de paisagem. As escolas francesa e russa, 

como foram mencionadas, mostraram pontos de vista antagônicos sobre o pensamento 

geossistêmico.  

 

Fica bem claro que o geossistema e sua análise, é uma tentativa de melhoria 

na investigação da ‘Geografia Física’ [...]. Fica também muito bem claro que 

a modernização dos geossistemas à base de sua dinâmica espontânea e 

antropogênica e do regime natural a elas correspondente visa, acima de tudo, 

promover uma maior integração entre o natural e o humano (MONTEIRO, 

2000, p. 47).  

 

O geossistema como método da Geografia Física possibilitou a integração das 

variáveis naturais e antrópicas, onde os recursos, os usos e os problemas são analisados 

conforme a sua escala de interferência, evidenciando as condições de inter-relação entre os 

processos globais e locais, fornecendo a visão de sistema do espaço geográfico. Contudo, esta 

é uma importante proposta metodológica para a realização de análise da dinâmica da 

paisagem. 

 

2.4 BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE AMBIENTAL 

 

 A bacia hidrográfica começou a ser utilizada como unidade de planejamento formal no 

ano de 1933 nos Estados Unidos, com a criação do Tennessee Valley Autbority (TVA). A 

partir de 1945 seu estudo passou a ter um caráter mais objetivo, através da publicação do 

trabalho de Robert E. Horton (engenheiro hidráulico), cujas ideias estabeleciam as leis do 

desenvolvimento dos rios e das bacias de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

Reconhecida como unidade espacial na Geografia Física desde o fim dos anos 60, a 

bacia hidrográfica tem sido incorporada em estudos e projetos de pesquisa tanto pela 

Geografia como pelas Ciências Ambientais. E é só nas décadas de 1980 e 1990 que o Brasil 
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começa a trabalhar com a bacia hidrográfica numa visão de unidade fundamental de pesquisa. 

(BOTELHO, 2010).   

É relevante destacar que a bacia hidrográfica assume importância na qualidade e 

preservação ambiental. Para entender a sua dinâmica é necessário introduzir o seu conceito 

como também descrever sobre a sua importância. Pode se compreender por bacia como sendo 

uma célula básica de análise ambiental, pois é possível conhecer, avaliar os elementos e 

transformações que nela ocorrem.  

Para Cristofoletti (1980) a bacia hidrográfica é conceituada como uma área 

geograficamente definida, drenada por um rio principal, delimitada por divisores de água e 

composta por um sistema de drenagem que conduz e orienta todo fluxo de água para um 

ponto de saída ou de controle.  

Segundo Botelho (2010, p. 272): “[...] uma bacia hidrográfica, além de poder estar 

inserida em outras de tamanho maior, pode ainda conter um número variado de outras bacias 

menores, chamadas sub-bacias.” Existe ainda a denominação de microbacias, embora se tenha 

uma ausência de conceituação. A autora ainda ressalta que essa designação é aplicada ou 

trabalhada por profissionais envolvidos em projetos de planejamento ambiental, mas deve-se 

usar a mesma definição de bacia hidrográfica. 

Uma bacia hidrográfica pode ser subdividida em dois compartimentos 

interdependentes: um, por uma região de terra firme (Compartimento TF) e outro por uma 

Planície (PL) na qual podem ser encontrados o rio principal e as áreas alagáveis. As regiões 

planas de uma bacia são representadas pelas áreas alagáveis que desempenham um importante 

papel ecológico no controle das inundações, regulando as enchentes e vazantes do rio 

principal, ou seja, essas áreas funcionam como um filtro biológico, garantindo a qualidade dos 

recursos hídricos (PIRES et al., 2008). 

Como a bacia hidrográfica é drenada por um rio principal e seus afluentes, é 

importante defini-los para entender a sua dinâmica numa bacia. Segundo Cunha (2003, p. 

219): “Rios podem ser definidos como um amplo corpo de água em movimento, confinado 

em um canal, e o termo é usado geralmente para indicar o principal tronco do sistema de 

drenagem.” Também o rio é um sistema aberto, e o limite desse sistema é a bacia 

hidrográfica, com limites de entrada e saída. 

A bacia hidrográfica, do ponto de vista hidrológico, pode ser analisada como uma 

porção da paisagem capaz de agregar todos os elementos relacionados com a quantidade e 

qualidade da água como a atmosfera, as rochas, os solos, a vegetação e os rios. Enquanto o 
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ciclo hidrológico “[...] caracteriza-se por um fenômeno natural de circulação fechada da água 

entre a superfície terrestre e a atmosfera [...]” (LORANDI; CANÇADO, 2008, p. 52). 

Christofoletti (1980) considera a bacia hidrográfica como um sistema aberto devido às 

trocas de energia e matéria com outros sistemas. Então, deve-se ter cuidado para não 

confundir “sistema aberto” com a “circulação fechada da água”; o primeiro faz referência à 

bacia e o segundo ao ciclo hidrológico. 

De acordo com Tucci (2003), os processos hidrológicos na bacia hidrográfica possuem 

duas direções de fluxo: um é o vertical, que é constituído pela precipitação, 

evapotranspiração, umidade e fluxo no solo; o outro é o longitudinal, e é representado pelo 

escoamento na direção dos gradientes das superfícies e do subsolo. 

Dentro da finalidade de estudo do ciclo hidrológico na superfície terrestre a bacia é 

considerada como principal elemento. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de 

superfícies, vertentes e de cursos d’águas que compõem uma rede de drenagem até o rio 

principal ou de base, até que o mesmo chegue ao seu exutório, que pode ser outro rio ou o 

oceano (LORANDI; CANÇADO, 2008). 

  No estudo do balanço hidrológico os elementos meteorológicos podem ser divididos 

em duas categorias distintas:  

 

a) A precipitação, que é a responsável entrada de água no sistema. 

b) A evapotranspiração, que é controlada em grande parte pela combinação 

da irradiância solar, temperatura, umidade do ar, nebulosidade, velocidade e 

direção do vento, e que determina a taxa de retorno da água para a atmosfera 

(CALASANS; LEVY; MOREAU, 2008, p. 68). 

  

Como podem ser entendidas, tanto a precipitação como a evapotranspiração vão estar 

relacionadas nas análises da disponibilidade hídrica numa bacia hidrográfica, ou seja, no ciclo 

de entrada e retorno da água para a atmosfera. Por isso, o estudo do comportamento 

hidrológico numa bacia tem sido um dos pontos-chave elencados no planejamento e 

gerenciamento desses recursos hídricos no âmbito da quantidade e demanda da água, picos 

das cheias e recarga subterrânea, entre outras questões. 

Pires el al.(2008, p. 17) faz uma consideração a respeito da conceituação aplicada à 

bacia hidrográfica, a saber: “Embora tecnicamente o conceito implícito no termo seja preciso, 

podem existir variações no foco principal, conforme a percepção dos técnicos que o utilizam 

em seus estudos.” Ainda, o autor, faz duas distinções entre “unidade de análise” e “unidade de 

gerenciamento”; a primeira refere-se ao conceito técnico-científico, e a segunda ao conceito 

político-administrativo.  



47 

 

Tais conceitos vêm sendo muito utilizados como unidades de estudos, bem como no 

planejamento e gerenciamento ambiental, em conformidade com as seguintes direções: 

 

a) Incorporar todos os recursos ambientais da área drenada e não apenas o 

hídrico; 

b) Adotar uma abordagem de integração dos aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e políticos, com ênfase nos primeiros; 

c) Concluir os objetivos de qualidade ambiental para utilização dos 

recursos, procurando aumentar a produtividade dos mesmos, e ao mesmo 

tempo, diminuir os impactos e riscos ambientais na bacia de drenagem 

(LORANDI; CANÇADO, 2008, p. 54). 

 

 A adoção como unidade geográfica de planejamento ambiental é sem dúvida 

importante, pois permite disciplinar, planejar os usos e ocupações do solo e da água, devido 

ao aumento da demanda desses recursos naturais quer seja no âmbito econômico, social ou 

político. 

É importante destacar que a expressão planejamento ambiental (environmental 

plannig) cada vez mais vem sendo usada por profissionais que trabalham com o meio 

ambiente. Ainda que este termo assuma definições distintas, o essencial é reconhecer os 

atributos diferenciadores que facilitem a escolha da expressão para o pesquisador desenvolver 

melhor os objetivos a serem alcançados no seu trabalho.  

Devido às causas de ameaças à qualidade ambiental relacionadas às atividades não 

sustentáveis em bacias hidrográficas, percebe-se que existe, ainda, necessidade em 

desenvolver trabalhos de recuperação e proteção nessas áreas. Segundo Almeida et al. (2005, 

p. 59): “[...] grande parte dos danos ambientais que ocorrem na superfície terrestre estão 

situados nas bacias hidrográficas.” Também: 

 

Todos os acontecimentos que ocorrem na bacia de drenagem repercutem, 

direta ou indiretamente, nos rios. As condições climáticas, a cobertura 

vegetal e a litologia são fatores que controlam a morfogênese das vertentes e, 

por sua vez, o tipo de carga detrítica a ser fornecida aos rios. O estudo e a 

análise dos recursos de água só podem ser realizados em função da 

perspectiva global do sistema hidrológico (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 

65). 

     

Guerra e Guerra (2001) incluem, também, uma noção de dinamismo devido às 

modificações que ocorrem nas linhas divisoras de água sob o efeito dos agentes erosivos, 

alargando ou diminuindo a área da bacia.  
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Para a realização do estudo de bacias hidrográficas, deve-se levar em consideração a 

escala espacial para que esta proporcione melhor riqueza de detalhes e alcance o objetivo do 

projeto estabelecido. Essas escalas podem ser: local (trecho do canal de um rio), escala de 

bacia hidrográfica (todo o canal) e escala regional (entre bacias).  

Além disso, a prática do estudo e planejamento ambiental abrange algumas fases, 

como: compilação e levantamento de dados, estabelecimento das unidades cartográficas 

básicas, descrição do meio físico e aplicação de um método de avaliação das unidades. 

Segundo Porta Casanellas 1994 apud BOTELHO (2010, p. 288-289): “O método de avaliação 

pode ser direto ou indireto, quantitativo e qualitativo, atual ou potencial.” 

Também o desenvolvimento de técnicas de modelização, computação e dos Sistemas 

Geográficos de Informações (SGIs), tem favorecido o manuseio de informações sobre o meio 

físico e o uso do solo, entre outras ocorrências, assim como o uso do geoprocessamento e de 

cartas temáticas tem o seu papel de contribuição no diagnóstico ambiental. Mas, com tudo 

isso, é importante destacar que esses conhecimentos não substituem o conhecimento do 

pesquisador, adquirido em campo sobre a área de estudo. 

A degradação da qualidade da água e sua escassez se tornaram um dos fundamentais 

focos de cuidado das questões ambientais. Enfim, a atribuição de bacia hidrográfica como 

unidade de estudo ambiental representa uma forma de análise, cuja perspectiva consiste na 

busca do seu desenvolvimento, da sua proteção e controle dos recursos naturais, ainda que 

sejam introduzidas as mais diversas mudanças antropogênicas, ou por interesses particulares 

ou por interesses políticos.  

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

O semiárido nordestino, especificamente o Polígono das Secas, é acometido por uma 

variabilidade de precipitações ao longo do tempo; conforme os espaços, além de 

características geológicas dominantes, ocorrência de solos rasos sobre rochas cristalinas, 

corresponde em média a 2/3 da área. Tais condições favorecem a existência da densa rede de 

rios temporários, embora existam algumas exceções; dentre elas, o rio São Francisco, 

considerado o maior rio perene do Nordeste. 

O agravamento do problema da disponibilidade de água nas áreas de ocorrência da 

seca deve-se à consequência da sobreposição de um clima semiárido e às formações 

cristalinas, conforme pode ser observado na figura 04, adicionado às baixas pluviosidades, às 

complexas condições de acumulação e aos efeitos da tendência à salinização. 
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                         Figura 04 - Área de abrangência do Polígono das Secas. 

 
      Crédito (adaptado): Demetrio et al. (2007). 

 

Rebouças (1997) destaca alguns períodos de seca no semiárido do Nordeste, datados 

nos anos de 1825, 1827 e 1830, e ressalta que foi nessa época que começaram a usar o recurso 

da açudagem para o abastecimento humano e animal, resultado de estudos que viabilizassem 

obras de combate às secas. 

Devido à escassez de recursos hídricos, principalmente nos longos períodos de seca, 

surge a necessidade de criar reservas de água; exemplo disso, a região semiárida do Nordeste 

brasileiro. Assim, buscam-se explorar o potencial das bacias hidrográficas dispostas ao longo 

desta região, através do represamento de rios para a construção de barragens. Molle relata 

que: 

 

A história do açude no Nordeste é tão antiga como a história de sua 

colonização pelos portugueses. Na realidade, o próprio nome açude - 

derivado da palavra árabe as-sadd (barragem) comprova origem ainda mais 

remota, se nos debruçarmos sobre a história do homem e de suas técnicas 

(MOLLE, 1994, p. 14). 
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 Levantamentos históricos do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a 

Agência Nacional de Águas (ANA) relatam que em 1886, no Brasil, surge o primeiro açude 

público, o açude do Cedro, em Quixadá, no Ceará. Esta construção foi determinada sob 

autorização de Dom Pedro II, sendo inaugurada após 20 anos, na Primeira República. 

Após a Proclamação da República, em 1889, as províncias se tornaram Estados 

Federais. Com isso, os Estados do Nordeste começaram a exigir do poder central uma política 

permanente de combate aos efeitos da seca. A partir de então, na década de 1909, foi criada a 

Inspetoria de Obras contra as Secas. Este órgão realizou diversos estudos sobre a região e 

instituiu uma política de recursos hídricos, bem como promoveu o desenvolvimento da 

agricultura irrigada, através da construção de açudes (ANDRADE, 1986). 

Em 1945 a antiga Inspetoria passou a ser denominada de Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas. Este, com sua política, “[...] a princípio recebida com grande 

entusiasmo, logo se desacreditou, pois não procurava solucionar os problemas, mas apenas 

mitigá-los nas ocasiões de crise [...]” (ANDRADE, 1986, v. 6, p. 127). 

No século XX também houve períodos de grandes secas no Nordeste, a exemplo das 

secas de 1952, 1958, 1970, 1979 e 1984 entre outras. Partindo desse contexto foram criados 

planos, projetos e programas, cujas ações tiveram como intuito mitigar os reflexos das 

estiagens prolongadas.  

Em 1952 foi instituído o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com a finalidade de 

desenvolver crédito na área afetada pela seca. Durante a seca de 1958 o governo Juscelino 

Kubitscheck criou um Grupo de Trabalho comandado por Celso Furtado, que trazia em seu 

bojo o esboço dos problemas do semiárido; ao final dos estudos chegou-se à conclusão de que 

o problema do Nordeste não era climático, e sim de ordem social e política. 

A SUDENE, mesmo sendo um órgão da esfera regional, esteve vinculada à 

Presidência da República e, depois de ter enfrentado momentos de crise institucional entre as 

décadas de 1960 e 1980, auxiliou os governos estaduais em projetos agrícolas.  

Em 1970 o semiárido enfrenta outra grande seca e, com base na problemática 

vivenciada pelos sertanejos, naquela ocasião, foi criado o POLONORDESTE, através do 

Decreto nº 74.794 de 29 de outubro de 1974, que ficou responsável pela implantação de 

programas de desenvolvimento regional destinados aos pequenos e médios produtores.   

Dois anos depois foi instituída uma nova medida com uma política assistencialista; seu 

objetivo era fortalecer as unidades de produção agropecuárias no semiárido, através do 

Projeto Sertanejo (criado em 23 de agosto de 1976, Decreto nº 78.299), embora não tenham 

obtido sucesso, talvez devido à insuficiência de verbas. 
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Em 1975, através de iniciativas do governo federal, após passar por algumas 

reestruturações a Superintendência do Vale do São Francisco foi nominada Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). O intuito era modernizar o sertão, 

através da construção de barragens para a produção de energia, e difundir a agricultura 

irrigada na região. 

No período de 1979 a 1984 o semiárido enfrenta mais uma seca de grande proporção, 

mas nenhum dos projetos anteriores foi capaz de ajudar as vítimas do sertão. Como medidas 

para tentar amenizar os reflexos da seca foram criadas as frentes de trabalho, através das quais 

mulheres e homens trabalhavam na construção de estradas, pontes e açudes, e recebiam meio 

salário mínimo. As obras, por sua vez, acabaram beneficiando os grandes proprietários de 

terras.  

As políticas públicas de recursos hídricos no Nordeste priorizaram a implantação de 

obras como barragens, projetos de irrigação e perfuração de poços. Estudos feitos por Prates 

et al. (2007, p. 4) relatam que: “No caso de diversas áreas do Nordeste brasileiro, onde se tem 

a disponibilidade de recursos hídricos, a ‘solução’ para a consolidação do projeto de 

‘desenvolvimento’ passa a ser a implantação de projetos de irrigação.”  

Informações da Comissão Mundial de Barragens (World Commission on Dams – 

WCD, 2000) registram que, dos 227 maiores rios do mundo, em torno de 60% foram barrados 

ou desviados para formar ou alimentar as represas construídas em áreas de bacias 

hidrográficas.  

 

A barragem é a obra construída transversalmente ao curso d’água, 

constituindo-se em um obstáculo ao escoamento e ocasionando a formação 

de um lago. Podem ser constituídas de terra, concreto, argila com pedra, 

argila ou outro material qualquer (PINTO, p. 140, 1997). 

 

Por outro lado, a classe política brasileira, como é relatada por Andrighetti (1998), 

com poucas exceções, legisla em benefício próprio. No Nordeste destaca-se a figura do 

coronel, expressão esta usada para denominar grandes fazendeiros e chefes políticos 

municipais de todo o país; eles eram como autoridade máxima local. Nesse contexto: 

 

A política coronelista, transformada em status quo, consistia em retirar da 

hegemonia eleitoral oriunda do favor e da miséria das populações famintas, 

o elemento de barganha para conseguir obras de sustentação de seu poder 

(açudes, estradas e poços), assim como a direção dos órgãos e postos no 

governo (BRAGA; JUNIOR, 2006, p. 37). 
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Adiante, as relações de trabalho mudam; o agricultor se torna mais independente. A 

obtenção de votos, a partir desse momento, passa a ser através dos cabos eleitorais. 

Andrighetti (1998) elucida que essas pessoas eram profissionais que prestavam favores 

políticos: eles compravam votos, em troca distribuíam cestas básicas, material de construção 

e, sobretudo, água. 

Na região Nordeste do Brasil o fenômeno natural da seca gerou a indústria da seca. 

Esse fenômeno há décadas é manipulado como uma forma de garantia na obtenção de votos, 

ficando os interesses da população e o desenvolvimento da região em segundo plano. “A 

chegada da água é recebida com enorme contentamento pela população local que não se 

esquece do ‘favor’ recebido por aquelas autoridades, aplaudindo e, posteriormente, 

retribuindo com o voto.” (ANDRIGHETTI, 1998, p.45). 

Mesmo com a Lei nº 9.433 da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que 

tem como um dos seus objetivos reverter a setorização e reunir os vários usos da água, ainda o 

Nordeste, em especial a região semiárida, carrega a tradição de caráter concentrado e 

fragmentado no setor hídrico e isso perpassa até os dias atuais. As decisões continuam sendo 

as dos governantes e se transformam num jogo de poder. 

O DNOCS, órgão federal encarregado em construir e gerenciar projetos em recursos 

hídricos, pela ação governamental deixou nessa área, sua marca centralizada e autoritária, pois 

uma boa parte das obras foi executada no período do regime militar. Callado (apud COHN, 

1978, p. 91) relata que: “[...] o importante para o DNOCS é fazer obras gigantescas para 

presidentes e governantes inaugurarem. É servir às famílias importantes da região.” Nesse 

sentido:  

 

[...] Não só os grandes latifundiários têm influência na determinação da 

localização das construções de açudes, como para eles é altamente vantajoso, 

como foi visto que o DNOCS empregue seus trabalhadores em época de seca 

(COHN, 1978, p. 91). 

  

Até 1950 o DNOCS foi o único órgão responsável pelas políticas públicas com ações 

de ajuda às vítimas da seca, a investir no desenvolvimento do Nordeste semiárido delimitado 

pelo Polígono das Secas.  

Oliveira (2003) enfatiza, sobre a questão da oligarquia regional, que é justificado pelo 

fato do DNOCS nunca ter realizado nenhuma obra fora do Nordeste. O referido órgão foi 

criado como um departamento nacional, com o objetivo de combater os efeitos da seca em 

qualquer parte do país que apresentasse esse fenômeno, mas se limitou ao Polígono das Secas. 
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Pinto (1997) relata sobre os reflexos da seca a partir dessa visão política na qual os 

planos, as estratégias e as políticas federais e estaduais nem sempre interagem entre si, em 

decorrência disso não trouxe resultados positivos devido à ausência de compromisso com as 

ações públicas.   

 As políticas públicas de recursos hídricos no Nordeste trouxeram, sim, pontos 

positivos até onde ela pode estabelecer vantagens e benefícios, como também assinalou 

problemas, pois as construções de barragens e outras obras semelhantes comumente 

costumam danificar a dinâmica das bacias hidrográficas, refletindo na qualidade ambiental.  
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3 SECAS E POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS: ATUAÇÃO DO DNOCS 

 

3.1 AS SECAS NO ESTADO DA BAHIA 

 

A distribuição dos recursos hídricos ocorre de forma irregular e não é equiparada às 

regiões, sendo que 70% da água do território brasileiro se concentram na região Norte, onde 

vivem apenas 7% da população; a região Sudeste, com uma concentração populacional de 

42,63%, dispõe de 6% e a região Nordeste, que abriga 28,91% da população, conta com 

apenas 3,3% da água disponível, Machado (2003). E é nesta última que a população sofre os 

reflexos de sua escassez, sobretudo nas áreas que estão inseridas no Polígono das Secas. 

A Região Nordeste do Brasil possui uma área em torno de 1.600.000 km
2
, equivalente 

a 18% do território nacional. Está situada entre os paralelos de 01° 02' 30" de latitude norte e 

18° 20' 07" de latitude sul, e entre os meridianos de 34° 47' 30" e 48° 45' 24" a oeste do 

meridiano de Greenwich. Abrange nove Estados: (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Segundo Andrade (1986), é rotulada 

pelas demais regiões do Brasil como sendo o lugar onde existe grande concentração 

populacional e a mais pobre do país, além de ser caracterizado pelas grandes secas. Mas o 

autor salienta que é uma ideia equivocada a respeito do Nordeste, apenas a região semiárida, 

que compreende o Sertão e o Agreste, é acometida pela seca.  

 

De uma forma geral, a seca é entendida como sendo a insuficiência do 

suprimento de umidade das precipitações ou de umidade armazenada no solo 

para atender às necessidades hídricas ótimas das plantas, ocasionando graves 

problemas sociais e econômicos (PINTO; AGUIAR NETTO, 2008, p. 130). 

 

A seca é um fenômeno dinâmico e o homem não detém ainda um controle. Pinto e 

Aguiar Netto (2008) reconhecem em outros autores as suas classes, tais como: seca 

permanente, seca sazonal, seca contingente e seca invisível.  

 As secas permanentes são as que ocorrem e caracterizam os desertos e as sazonais têm 

um período anual de ocorrência. São contingentes quando a chuva deixa de cair num período 

curto de tempo dentro da estação chuvosa. A seca invisível pode ocorrer dentro da estação 

considerada úmida, isto é, as chuvas acontecem, mas, abaixo das necessidades das plantas 

(PINTO; AGUIAR NETTO, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
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Os autores recorrem também à SEPLAN (Secretaria de Planejamento de Pernambuco) 

para ampliar a definição de seu significado a partir de diferentes classificações, considerando 

as consequências para a vida no campo:  

- As secas do tipo A, são caracterizadas por baixas precipitações pluviométricas em 

relação à média anual; seus efeitos são impactantes na agricultura, na pecuária e nos 

reservatórios. 

 - O tipo B tem ocorrência de chuvas abaixo da média anual, mas é possível que ocorra 

a colheita de uma safra, embora as precipitações não sejam suficientes para o enchimento dos 

açudes. 

- A seca do tipo C se distingue pela concentração das chuvas, mesmo abaixo da média 

anual, sendo assegurado o abastecimento dos açudes, entretanto dificulta a vida vegetal e 

animal. 

A vegetação característica da região semiárida é a caatinga, composta por arbustos que 

nos meses mais secos perdem as suas folhas, ou por pastos que secam no período de estiagem. 

As temperaturas são elevadas em grande parte do ano e chegam a ser superior a 26°C e as 

chuvas são escassas e irregulares.  

Estudos realizados por Ab’Sáber (2003) asseguram que a média anual de precipitações 

no semiárido nordestino está entre 268 e 800 mm. Nem as áreas mais chuvosas do sertão 

conseguem atingir a metade da precipitação média dos chapadões centrais, entre 1.500 e 

1.800 mm. A soma dos totais pluviométricos das regiões mais secas do sertão nordestino 

corresponde a um quinto das médias encontradas no domínio dos cerrados. 

 A área espacial do clima semiárido é igual a 936.939 km
2
, e inclui, além dos Estados 

do Nordeste, o norte de Minas Gerais. O Polígono das Secas foi delimitado, através da Lei nº 

175, de janeiro de 1936, tendo o seu traçado complementado pelo Decreto-Lei nº 9.857, de 13 

de setembro de 1946, e abrange 1.133 municípios. 

O primeiro registro histórico da seca no Nordeste, como é relatado por Alves (1982), é 

do bispo D. Fernão Cardim, e foi encontrado nos seus escritos. Neles constam que em 1583 

ocorreu uma seca muito intensa que deixou os solos das Províncias da Bahia e de Pernambuco 

extremamente áridos, as lavouras de cana e mandioca secaram, houve muita fome nessa 

ocasião.  

Durante a seca de 1877-79, que ocorreu na Província do Ceará e circunvizinhanças, 

morreram mais de 500.000 pessoas. Os flagelados não tinham do que se alimentar, então 

comiam raízes e chegaram até a cozinhar solado de sapatos e animais venenosos. Molle 
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(1994) enfatiza que esse episódio foi pontual para a açudagem pública, a fim de garantir o 

fornecimento de água nessas regiões e a sobrevivência humana. 

 A historiografia das secas ocorridas na região Nordeste tem seu primeiro registro no 

século XVI. Mas a partir do século XIX, através das comissões enviadas pelo Império, 

começaram os estudos sobre as secas com o objetivo de conter os impactos advindos desse 

fenômeno que trouxe fortes reflexos para o semiárido e para a vida dos sertanejos. 

Para Castro (2010), o semiárido é caracterizado por suas especificidades em seu 

ecossistema que o faz um espaço muito particular. “Pois em sendo a natureza o fundamento 

geográfico da produção, ela é também a base material do imaginário sociopolítico e 

importante recurso ideológico, utilizado por grupos sociais.” (p. 297). 

Segundo Pinto (1997, p. 11): “Do ponto de vista climatológico, seca, estiagem ou 

ressecamento, que não chega a ser necessariamente um deserto, determina-se pelo decréscimo 

da precipitação pluviométrica ou pela concentração em períodos muito curtos.” Portanto, a 

demanda da água é um problema intrínseco dos grandes espaços sociais e dos sertões. 

AB’SÁBER, (1987, p. 61) corrobora: 

 

[...] o Nordeste seco é a região geográfica de estrutura agrária mais rígida e 

ante-social das Américas, do que resulta que a capacidade de suporte 

populacional dessa região tem de ser avaliada por critérios mais amplos e 

aprofundados envolvendo tanto atributos endógenos e controles exógenos, 

quando eventuais fatores extrógenos que interferem no destino dos homens e 

comunidades regionais.  

 

O problema da seca do Nordeste brasileiro é de responsabilidade, tanto dos órgãos 

regionais quanto dos estaduais e federais. A SUDENE, o BNB, a CODEVASF e o DNOCS 

são responsáveis por uma área de atuação no semiárido. A SUDENE é a mesma do BNB, a 

CODEVASF é a Bacia do Rio São Francisco e a área de jurisdição do DNOCS ficou restrita 

ao Polígono das Secas. 

Instituição como o DNOCS criou meios para o desenvolvimento do Nordeste e a 

convivência de sua população com os longos períodos de secas, embora esse departamento 

tenha passado por crises particulares, determinadas por conjunturas econômicas 

desfavoráveis.  

Vale salientar também que houve momentos pontuais em sua atuação, quer seja em 

detrimento daqueles que sofreram os reflexos da seca, ou daqueles que conseguiram usufruir 

o suposto desenvolvimento advindo dos programas criados para atender a região semiárida. 
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O semiárido baiano representa os demais Estados do Nordeste que estão inseridos no 

Polígono das Secas. A Bahia corresponde, aproximadamente, a um terço do território 

nordestino. O Estado é formado por 417 municípios e possui uma área territorial de 

564.273.000 km
2 

com um total aproximado de 13.070.250 habitantes. Segundo Brasil (2005), 

em sua Cartilha da Nova Delimitação do Semi-Árido, dos 417 municípios, 265 (63,55%) 

destes estão situados no Polígono das Secas, compreendendo uma área de 393.056,1 km
2
 com 

uma concentração de 6.453.258 habitantes, ou seja, 49,4% da população do Estado 

encontram-se na região do semiárido. 

Na Bahia os espaços do semiárido são caracterizados pela deficiência, escassez e má 

distribuição das chuvas, com elevadas temperaturas, baixa umidade relativa e eventual ventos 

fortes. As áreas são descontínuas e heterogêneas. 

Os solos baianos variam de maneira consideráveis, possuindo uma diversidade 

enquanto textura, quantidade de matéria orgânica, estrutura, tipo de argila e profundidade. Em 

geral têm baixa fertilidade natural, decorrente de reduzidas disponibilidades de nutrientes 

básicos, como o potássio, fósforo e nitrogênio. A sua maior predominância se dá em formação 

de relevo dissecado. Na ocorrência de chuvas intensas, esses solos sofrem processos de erosão 

o que torna comum o surgimento de solos rasos e pedregosos que, por sua vez, resultam em 

inapropriados para a prática agrícola. Com exceção aos solos de aluvião, encontrados ao 

longo de riachos e rios, embora possuam faixas de extensões variáveis; e solos de algumas 

chapadas e platôs, a exemplo da Chapada Diamantina. 

Podem-se encontrar no semiárido nordestino condições ecológicas nas depressões 

interplanálticas e pediplanos sertanejos. Na Bahia essas condições estão na depressão são-

franciscana, nas depressões dos vales médios dos rios Vaza-Barris, Itapicuru, Contas e, 

sobretudo, ao norte do Estado. 

A formação cristalina que abrange boa parte do semiárido limita as disponibilidades de 

água subterrânea e a eficácia hidrológica dos açudes é baixa, resultado dos altos índices de 

evaporação. A infraestrutura hídrica de açudagem existente não atende à demanda, com isso 

são comuns os conflitos de domínio em trechos de rios perenizados com água oriunda de 

açudes públicos, agravando ainda mais o quadro dos recursos hídricos do semiárido baiano. 

A Bahia possui uma situação favorável nos itens disponibilidade e capacidade de 

açudagem, enquanto a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará têm parte de seus açudes 

ociosos porque foram construídos com capacidade superior de armazenamento. Além dos 

longos períodos de estiagens ocorridos no semiárido, que marcam a crise e os conflitos entre a 
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oferta e a demanda da água, fica evidente que o problema resulta da escassez dos recursos 

hídricos e da distribuição espacial dos açudes, do que da própria condição de armazenamento.  

O Estado baiano foi tomado como exemplo dessa má distribuição de açudes, fato que 

ocorre em outras regiões inseridas no Polígono das Secas, uma vez que esses espaços 

apresentam importantes particularidades, como as limitações físicas e os obstáculos impostos 

pelas relações sociais, muitas vezes justificados pelos interesses de particulares que sempre 

buscaram se beneficiar em detrimento da tragédia social e econômica, vivenciadas pela 

grande maioria da população.  

As discussões são acirradas sobre a problemática da seca no Nordeste e requerem 

muitas reflexões a respeito do assunto, mas ainda existe uma dificuldade referente à produção 

e obtenção de informações do Polígono das Secas da Bahia se comparada às outras áreas do 

Polígono do Nordeste. Estudos ficam restritos aos órgãos públicos que têm como finalidade 

atender requisitos de projetos encomendados pelo governo.  

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)-(1995) 

desenvolveu um estudo sobre o semiárido do Estado da Bahia e identificou, nas últimas 

décadas do século XX, treze ocorrências de secas entre 1970-93. Os anos foram os seguintes: 

1970, 1076, 1979-84, 1987, 1990-1993. Conforme estudos do próprio IICA, de 1970 até a 

década de 1990, a Bahia registrou um grande número de secas. 

As secas produzem impactos de várias naturezas, como: sociais, econômicos, político, 

institucionais e ambientais. Conforme o IICA (1995), os efeitos sociais da seca comprometem 

a saúde, a educação e o emprego das pessoas, além de proporcionar o fenômeno das 

migrações.  

Os efeitos econômicos refletem na economia em geral com prejuízos na agricultura e 

na pecuária. Os efeitos políticos aludem às implicações sobre as atitudes e procedimentos 

tomados pelos seguimentos públicos e privados, para enfrentar a ocorrência da seca. Os 

efeitos institucionais estão pautados nas mudanças que sofrem as instituições públicas com a 

implantação de programas de combate à seca. E os efeitos ambientais resultam de igual 

forma, dos efeitos vinculados aos períodos de seca e ao uso indiscriminado dos recursos de 

solo, da água e da vegetação. 

 

As secas constituem um dado concreto da realidade do Nordeste. O mesmo 

pode ser dito em relação a Bahia. Trata-se de fenômeno que tem na incerteza 

uma de suas marcas principais. Nos anos de seca total, quando o fenômeno 

se generaliza a todo o Polígono das Secas da Bahia seus efeitos sobre a 

população superam os observados em qualquer um dos outros Estados do 

Nordeste (IICA 1995, p. 8). 
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Tal afirmação é decorrente de duas premissas: primeiro, pelo motivo das dimensões de 

suas áreas sujeitas à seca, que equivalem a mais de 33% da área do Polígono das Secas e, 

segundo, pelo contingente populacional que vive no Estado. 

Os longos períodos de estiagem na Bahia constituíram um traço marcante na vida 

econômica e social do Estado. Se for comparado com outros Estados do Nordeste, o território 

baiano possui um considerável potencial em recursos naturais, com mais terras e recursos 

hídricos, como as faixas litorâneas, as chapadas e serras que ajudam a atenuar os efeitos das 

secas. Mesmo assim, não deixou de existir a ocorrência de secas severas, a exemplo a de 

1976, e nem evitaram os impactos decorrentes da alta variabilidade climática, ainda que para 

conter os reflexos desse fenômeno tenham sido criadas diversas políticas, dentre elas, a 

política de açudagem e de irrigação para o aproveitamento de águas e solos. 

É nesse contexto que a agricultura passa a ter destaque no semiárido baiano, 

agregando-se valor a produção agrícola. Sendo bem variada, incluindo atividades distintas 

como a agricultura tradicional e a moderna que é fomentada na irrigação em áreas de projetos 

públicos. A fruticultura foi o destaque na lavoura do semiárido por ser considerada a mais 

viável nos cultivos perenes.   

 

3.2 VIABILIDADE, EXPLORAÇÃO E POLÍTICAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

  

 O DNOCS, órgão federal ligado ao Ministério de Integração Nacional, vem, ao longo 

de sua existência, desenvolvendo projetos para minimizar a consequência das secas 

prolongadas que, sazonalmente, atingem o semiárido. O objetivo era fixar o homem do campo 

e fornecer meios para garantir a sua sobrevivência. Na década de 1970, na fase hidroagrícola, 

o DNOCS se deteve à construção de obras relacionadas aos recursos hídricos para a criação 

de perímetros irrigados. As intervenções tinham como finalidade melhorar a infraestrutura 

hídrica e criar alternativas de desenvolvimento econômico nas regiões castigadas pela seca. 

 A atuação do DNOCS no Estado da Bahia está caracterizada pela acumulação de mais 

de 1 bilhão de metros cúbicos de água, através de seus diversos barramentos e pela 

implantação de 3 perímetros irrigados, destacando também, outras ações complementares 

como produção de 3 milhões de alevinos/ano e pela perfuração de 2.000 poços tubulares 

(DNOCS, 2002).  

 Adotando as bacias hidrográficas como unidade de gerenciamento dos recursos 

hídricos do Estado e objetivando a concentração dos recursos disponíveis, o DNOCS 
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priorizou seus estudos nas bacias do Rio de Contas, Vaza Barris e Itapicuru, conforme pode 

ser observado na figura 05. 

 

Figura 05 - Área de atuação do DNOCS no Estado da Bahia. 

 
Crédito: DNOCS, 2002. 

  

 Dentre as bacias exploradas pelo DNOCS, a Bacia do Rio de Contas é uma das bacias 

de maior significância para a região do semiárido baiano, motivo pelo qual possui um alto 

potencial hidroagrícola. Estudos desenvolvidos indicaram a implantação de sete projetos de 

irrigação – Brumado (na Bacia do Rio Brumado), Jussiape, Marcolino Moura, Itanajé, São 

Timóteo/Lagoa Real, João Vaz e Condeúba, totalizando uma superfície irrigável de mais 80 

mil ha, dos quais se destacam os perímetros do Brumado, Jussiape, Condeúba e as barragens 

de Truvismo, Anagé e Rio do Paulo. 
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Assim, com base no levantamento e análise dos documentos do DNOCS foi possível 

verificar como se deu o estudo hidrológico e hidroagrícola, e os principais objetivos 

destinados à Bacia do Rio de Contas.  

Estudos hidrológicos e de potencialidade da região se iniciaram em 1954, por uma 

empresa espanhola contratada pelo DNOCS, considerando que, na ocasião, essa empresa 

detinha preparo capaz para realizar tais estudos. 

O DNOCS também contratou, na década de 1960, duas empresas de consultorias: 

Consultores de Barragens e Aproveitamentos Hidráulicos Ltda (COBA) e a Engenharia de 

Recursos Naturais S. A. (ERN) para realizarem os estudos de viabilidade dos aspectos 

socioeconômicos e financeiros da Bacia do Rio de Contas, com o objetivo de implantar os 

perímetros irrigados. 

 As empresas encarregadas pelos levantamentos optaram por estudos de casos, como 

análise das lavouras irrigadas, principais culturas industriais (algodão e mamona), rede de 

beneficiamento, setor secundário e fluxos de comercialização. Em seguida, foi mapeada a área 

irrigada da bacia com a identificação dos canais, cultivos dominantes, entre outras questões. 

Vários municípios foram visitados, assim como, mais de quatrocentas entrevistas realizadas 

com pessoas envolvidas em diferentes atividades na região da bacia. 

 A amostra estatística no campo do setor primário abrangeu zonas fisiográficas do 

Estado que integram 16 municípios, dentre os quais 12 deles estão inseridos na área da Bacia 

de Rio de Contas, a saber: (Aracatu, Brumado, Malhada de Pedra, Ibiassucê, Caetité, 

Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Cordeiro, Condeúba, Jacaraci, Licínio de 

Almeida e Caculé) que apresentaram sistemas tradicionais de irrigação e destacaram nas 

lavouras de mercado como a mamona, arroz e algodão. 

Desse modo, o relatório teve como resultado a análise da demografia e das atividades 

econômicas na Bacia do Rio de Contas. Durante o processo de elaboração do documento, 

levou-se em consideração os estudos agronômicos, climatológicos e pedológicos entre outros. 

Essas pesquisas simultâneas tiveram como objetivo fornecer elementos de identificação 

geoeconômicos uniformes ou conflitantes. 

Os levantamentos do Serviço de Estatística da Produção (SEP) permitiram identificar 

apenas as atividades predominantes e que corresponderam a menos da metade total de 330 mil 

ha (próximo de 140 mil ha). Embora tenham sido possível identificar, durante a pesquisa, 

pouco menos de 8 mil ha irrigados em toda a área da bacia. Assim, Livramento de Nossa 

Senhora se destacou das demais cidades inseridas no estudo com 51,2% (quatro mil ha), 

(DNOCS; COBA; ERN, 1968b). Os distritos cortados pelos rios de Contas, Brumado e do 
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Antônio concentraram uma parcela fundamental do plantio de algodão e arroz que têm lugar 

na região. 

Do ponto de vista geoeconômico, a região foi dividida e agrupada em zonas 

denominadas: A, B e C. Os municípios de Livramento de Nossa Senhora e de Rio de Contas, 

que são o foco desse estudo, encontraram-se localizados na Zona A. Esses municípios são 

banhados, tanto pelo rio de Contas como pelos rios Brumado e do Antônio. Na Zona A foi 

destacada em torno de 80 a 90 % da produção de algodão, 75% do arroz e 45% da mamona. 

Essa zona foi considerada, pelas empresas de consultorias, como destaque em relação às 

zonas B e C que englobam os demais municípios que fazem parte da área de pesquisa da 

Bacia do Rio de Contas. 

 A situação urbanística dos principais centros também foi considerada como importante 

indicador para o estudo de viabilidade da bacia, DNOCS; COBA; ERN (1968c). Optou-se 

pela abordagem dos núcleos urbanos, do ponto de vista do macro-enfoque, com o desígnio de 

corroborar a problemática urbana no contexto regional. 

 Seguindo-se a presente análise ao estudo econômico, foi possível identificar os pólos, 

avaliar a importância relativa de cada um e de suas áreas de influência. Ao concluir a 

avaliação das áreas urbanas e rurais, pode-se determinar o comportamento futuro desses 

núcleos, não no que diz respeito à concentração populacional dos municípios estudados. 

Procurou-se como indicador a localização das máquinas de beneficiamento dos principais 

produtos da área (arroz e algodão). Desse modo, Livramento de Nossa Senhora se destacou 

pela concentração das lavouras irrigadas existentes na Bahia que, segundo a pesquisa, é um 

centro polarizador.  

 Resultados obtidos dos levantamentos das potencialidades da bacia possibilitaram ao 

DNOCS escolher as áreas mais propícias para o desenvolvimento dos perímetros irrigados e, 

assim, deu-se continuidade à exploração dos estudos geofísicos. 

 Durante o estudo notou-se que foram imprescindíveis os levantamentos das principais 

culturas, assim como dos principais pólos que fazem parte da referente bacia. Os estudos 

prosseguiram e o DNOCS focou suas pesquisas na Bacia do Rio Brumado, dando ênfase aos 

aspectos físicos dessa região. Foram feitos levantamentos climatológicos, hidrológicos, 

geológicos, geotécnicos e agrológicos nos municípios de Rio de Contas e Livramento de 

Nossa Senhora.  

 O estudo climatológico teve como finalidade distinguir os regimes térmicos e hídricos 

da região do perímetro de irrigação, além de procurar destacar outras características do clima 
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que influenciaram na produção agrícola, com ênfase especial para a evapotranspiração 

potencial (DNOCS; COBA, 1968a). 

 O DNOCS considerou o período médio de 33 anos e adotou como critério os anos de 

1934-1967, definidos a partir dos elementos das precipitações disponíveis, como um período 

de características médias e para os quais foram elaborados todos os estudos (DNOCS; COBA, 

1971). 

 Definidos os anos de umidade ao longo da bacia e a precipitação média sobre o 

perímetro irrigado, constatou-se que as regiões norte e ocidental da Bacia do Rio Brumado 

são mais úmidas que a região leste.   

 Cálculos efetuados para a bacia incluíram probabilidades de ocorrência de anos secos, 

segundo a lei de Galton. Também se fez a análise estatística das precipitações ponderadas 

sobre a bacia, segundo a lei de Goodrich, por esta ajustar-se melhor aos valores registrados 

que os calculados pela lei de Galton. 

 Do estudo da distribuição média mensal das precipitações concluiu-se que a época das 

altas precipitações se estende de novembro a abril, ocorrendo em média 70 a 85% das chuvas, 

com um máximo absoluto em novembro ou dezembro. Não existe um período de estiagem 

completa, a época mais seca verifica-se durante os meses de maio a setembro com mínimos 

absolutos de junho a agosto. 

 A pressão atmosférica ao longo do período em que se dispõe de elementos diários, 

1953-69, apresentou um índice de 919 mb, um mínimo de 916 mb e uma média de 918 mb. 

As menores pressões mensais foram registradas de novembro a março, coincidindo com o 

período das chuvas, e as maiores de junho a setembro, nos meses de estiagem. 

 As temperaturas máximas diárias foram identificadas nos meses de outubro a 

dezembro; as temperaturas mínimas ocorrem de maio a agosto; as temperaturas médias diárias 

oscilam entre um mínimo de 20 Cº e um máximo de 24,1 Cº, uma média anual de 22,2 Cº. 

 A evaporação anual no perímetro de irrigação é de 1.823 mm, índice obtido pelo 

método do balanço termoenergético. Depois de traçado o mapa de isoevaporimétricas também 

foi possível verificar que na bacia, a evaporação anual mínima é de 1.780 mm e a máxima de 

2.000 mm. Todos os métodos de caracterização se basearam, na sua maioria, em dois 

parâmetros meteorológicos: precipitação e temperatura atuantes na Bacia do Rio Brumado.  

 Os recursos hídricos nos municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora 

estão na zona de rios perenes; dentre eles os principais são: Rio de Contas, Rio Brumado, 

Ourives, Sincorá, Santana, Jacaré e Rio do Caldeirão. 
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 É na região de rios perenes que ocorrem as barragens de melhores estruturas, 

propiciando resultados animadores aos seus beneficiários, embora estejam longe de aproveitar 

de forma integral os recursos hidráulicos existentes. E também nessas regiões é comum 

usarem canais de irrigação nas áreas de rega. 

 O DNOCS ainda pesquisou sobre a geologia da área do projeto e sua relação com a 

geologia regional, a geomorfologia da região, a geologia das fundações, as características de 

comparação dos solos, a estabilidade dos taludes, a ocorrência de materiais de construção, a 

sedimentação, o arrasto e as águas subterrâneas. 

  Nos resultados divulgados pela instituição, o aspecto geológico regional é 

caracterizado por um conjunto de rochas gnáissicas do complexo cristalino, por rochas 

quartizíticas, arenitos e rochas efusivas ácidas e básicas, além de formações superficiais de 

material inconsolidado. Essas rochas pertencem, respectivamente, ao Arqueano, Pré-

Cambriano, Inferior, Médio/Superior e Quaternário. 

 Sobre o aspecto geomorfológico as equipes do DNOCS, ao longo de seus estudos, 

distinguiram duas paisagens na área do projeto: a serra do Rio de Contas, com altitudes entre 

1.100 e 1.850 metros, caracterizada por cristas alinhadas na direção N 140º, alternando com 

vales profundos e a planície aluvionar do Vale do Rio Brumado, área onde o Departamento 

projetava o perímetro irrigado, quase dois terços da superfície em estudo, caracterizada por 

formas suaves de origem fluvial e grandes lagoas. 

 No decorrer dos trabalhos no perímetro do Vale do Rio Brumado, o DNOCS 

encontrou uma área propícia a irrigação, conforme o resultado dos estudos de geologia das 

fundações nos locais onde implantaram as obras de construção civil como os canais, as pontes 

e outras necessárias para esse projeto. 

 Durante a exploração da área através dos estudos pedológicos, o Departamento 

elaborou a “Carta de Solos” e a “Carta de Aptidão para a Irrigação” realizadas em duas fases. 

Na primeira, apoiada na fotografia aérea em escala 1: 25 000, cujo objetivo foi obter 

informações sobre as zonas com melhores possibilidades para irrigação. Na segunda, o 

reconhecimento agrológico mais pormenorizado permitiu identificar, classificar e cartografar 

unidades-solo em nível taxonômico, DNOCS (1965). 

 A equipe técnica também fez um estudo prévio para o planejamento da irrigação no 

vale e detectou que 90% da área do perímetro se encontra em terreno com declive 

compreendido entre 0 a 5%. É um resultado que não descarta o perigo de erosão, neste caso, a 

laminar. Por causa disso, foram indicados métodos de controle para melhorar a estrutura dos 

solos, através de uma cultura de contornos e faixas. 
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 O reconhecimento da existência de experimentação agronômica apropriada às 

condições locais foi realizado através de métodos indiretos de cálculo dos consumos e das 

perdas de água no provável perímetro. Desse modo, foi desenvolvido o cálculo da 

evapotranspiração potencial e os balanços hídricos foram elaborados, ano a ano e por 

decêndios, para um período de 30 anos e mais uma dotação útil de 60 mm (50% da 

capacidade útil dos solos à profundidade de 0,90 m). 

 Os projetistas do DNOCS relataram que os dados previstos nos estudos de campo, na 

área do Vale do Rio Brumado, possibilitaram assegurar a formação de lotes capazes de 

amortizar as obras de rega, integrar os constantes progressos tecnológicos e se adaptar a 

eventuais alterações nas condições de mercado. 

 Por sua vez, os técnicos estudaram as redes de drenagem independente dos trechos 

onde as mesmas seriam instaladas, cujo objetivo era o conhecimento da base e da água que 

seria bombeada ao rio Brumado, para abastecer a rede de aspersão e o setor das instalações. 

Para os serviços de experimentação e extensão, o Departamento contou com um quadro de 

pessoal técnico composto por engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas de formação 

secundária e auxiliar de laboratório.  

 Estudo das necessidades globais de água para a irrigação do perímetro do Brumado foi 

apresentado no Planejamento de Irrigação do Projeto de Irrigação do Vale do Rio Brumado, 

realizado em convênio com o DNOCS e COBA (1971).  

 Conforme é do conhecimento geral, a elaboração de estudos hidrológicos e hídricos 

foi realizada com o maior número de elementos possíveis, considerando-se suficiente, a 

utilização dos registros e respeitando um período em torno de 30 anos (1939-1969), em que 

normalmente apresenta características médias. 

 Em relato da análise documental do DNOCS foi observado que para desenvolver o 

Projeto de Irrigação do Vale do Rio Brumado, situado na Bacia do Rio Brumado, primeiro 

procedeu-se um estudo de viabilidade da bacia com a finalidade de destacar as principais 

culturas, principais centros urbanos, ou seja, o objetivo era obter os resultados 

geoeconômicos, bem como a exploração dos estudos geofísicos para melhor caracterizar a 

área para a construção do açude e do perímetro irrigado, considerando os aspectos técnicos. 

 O projeto, então, foi considerado viável naquilo que representou a política de 

exploração dos recursos hídricos, incentivados como solução dos problemas advindos das 

secas em sua reprodução cíclica e de consequências negativas. 
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3.3 AÇUDAGEM E BARRAGENS DO DNOCS 

 

 Os primeiros reservatórios no mundo, (Cornalbo e de Proseroina), foram construídos 

pelos romanos no século II, ambos com 24 m comprimento e 19 m de altura, no decorrer do 

tempo histórico surgiram vários outros, definidos como barragens. 

Dados da Comissão Internacional de Grandes Barragens (International Commission 

on Large Dams – ICOLD, 1998) revelam que, no mundo, o número de barragens com mais de 

15 metros de altura vem crescendo, com maior destaque nos países de clima tropical, como é 

o caso do Brasil.  

Em 1909 foi criada a IOCS, representada pela fase Científica da agência, sendo o 

primeiro órgão a estudar a problemática da seca no Nordeste. Nesse período foi realizado o 

reconhecimento e o estudo dos recursos naturais da região do semiárido.  

No ano de 1919 o IOCS passou a denominar-se de Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas (IFOCS), fase da Politécnica de Engenharia, consagrando a realização de obras 

hidráulicas como poços, açudes e barragens; e infraestrutura como as rodovias.  

Em 1945 o IFOCS se transforma no DNOCS; mais tarde a agência se torna uma 

autarquia federal, nomeada através da Lei 4.229, de 10/06/1963. O DNOCS advém de duas 

fases: a Hidrotécnica (1946-70), com obras hidráulicas e energéticas; e a Hidroagrícola (1971-

99), com aproveitamento dos recursos hídricos para o abastecimento, piscicultura e irrigação 

com a implantação de projetos públicos no semiárido nordestino. 

O DNOCS, de 1909 a 1999 passou por várias reestruturações nas suas atribuições, nas 

quais as atividades desenvolvidas em cada período estavam ligadas às fases distintas, 

conforme mencionado. Nesse intervalo de tempo, durante o levantamento das informações 

para a elaboração dos projetos realizados pelo referido órgão, foram feitos minuciosos estudos 

sistemáticos sobre o clima, solo, geologia, geomorfologia, flora e hidrografia nas áreas de 

atuação do DNOCS. Não se pode negar a contribuição desse vasto acervo sobre os vários 

aspectos geográfico, geológico e até mesmo social e econômico dos Estados do Nordeste. 

Devido à história, ao clima e ao contexto político, o semiárido nordestino foi marcado 

por um intenso processo de açudagem. De acordo aos levantamentos realizados por Molle e 

Cadier (1992), existem no Nordeste, em média 70 mil barragens e açudes de mais de 1.000 m
2
 

de espelho d’água, e em algumas regiões chega a ocorrer uma densidade de até um açude por 

1.5 km
2
.
 
É uma particularidade que faz da região Nordeste uma das mais açudadas do mundo. 

O DNOCS utiliza esta técnica há mais de um século e foi o órgão responsável em 

construir centenas de açudes em todos os Estados do Nordeste, sendo que mais de 200 açudes 
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são públicos e de grande porte, com capacidade para acumular 37 bilhões de metros cúbicos 

de água (exceto as barragens ligadas à regularização e produção de energia no São Francisco, 

como Sobradinho e Xingó), (CGEE; ANA, 2008).  

Conforme levantamentos publicados no Boletim do DNOCS (1959), de 1909 até 1958 

foram beneficiados 16.055 ha, distribuídos em bacias hidráulicas dos açudes com um subtotal 

de 10.939 ha, e em bacias de irrigação com um subtotal 5.116 ha; daí em diante esses 

números só cresceram, sobretudo em decorrência dos períodos de grande estiagem. 

A açudagem no Nordeste tornou o DNOCS a maior empreiteira da América Latina. 

Monte (2005) relata que durante esse período o governo federal construía suas obras por 

administração direta. Esse procedimento foi dominante entre os anos 40 e 60, durante o 

governo de Juscelino Kubitscheck. Nessa época foi construída uma boa parte dos açudes hoje 

existentes, porém na ocasião esse órgão detinha um grande parque de máquinas cujo número 

de funcionários e operários chegaram a 30 mil pessoas, e no período das frentes de 

emergência chegavam a 100 mil trabalhadores a serviço do DNOCS. 

Historicamente a construção de açudes no Nordeste tem acompanhado a ocupação do 

próprio nordestino, fato que evidenciou a atuação do DNOCS durante um século numa 

suposta perspectiva de melhoria das condições socioeconômicas dessa população, que 

enfrenta um fenômeno cíclico como o das secas. 

A tabela 01 mostra um balanço dos açudes construídos pelo DNOCS nos Estados da 

região Nordeste. O Ceará se destaca em obras hídricas, conforme pode se observar nos dados 

da tabela supracitada. Isto se justifica porque esse Estado apresenta a maior extensão do 

semiárido; em torno de 70% do seu território está dentro do Polígono das Secas, além da 

predominância de rochas cristalinas que favorecem a evaporação dos cursos d’água: os rios 

não são perenes e o baixo índice pluviométrico (750 mm), (AMARAL FILHO, 2003). 

 Há que se observar o elevado número de açudes privados no Ceará, muito superior aos 

demais Estados, em contraponto ao Estado da Bahia, por exemplo. Dado curioso deve ser 

observado também em Alagoas, que detém o segundo índice de açudes particulares. 

Analisando os dados da tabela 01, a Bahia ocupa o quarto lugar em açudes públicos e 

há pouco incentivo à açudagem privada, posicionando-se aquém do vizinho Estado de 

Sergipe, de muito menor área territorial. 
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Tabela 01 - Açudes construídos pelo DNOCS no Nordeste. 

 

Unidades da 

Federação 

 

Açudes 

Públicos 

 

Açudes 

Privados 

 

Volume 

Públicos (m³) 

 

Volume 

Privados (m³) 

 

Total 

Açudes 

 

Total 

Volume 

 

 

Piauí 

   

  14 

 

- 

     

185.873.000 

 

- 

 

 14 

 

     185.873.000 

Ceará    70 434 14.514.548.000   994.151.585 504 15.508.699.585 

R.G. do Norte    53  63   3.032.108.000      93.504.174 116 3.125.612.174 

Paraíba    42  89   2.519.775.000    107.394.738 131 2.627.169.738 

Pernambuco    35  13   1.568.857.000      50.479.425   48 1.619.336.425 

Alagoas    24 141        57.392.000 - 165 57.392.000 

Sergipe     11  87        19.510.000           800.000   98 20.310.000 

Bahia    35  20      778.787.000          708.749   55 802.495.749 

Minas Gerais     4 -        79.116.000 -     4 79.116.000 

Total 288 847 22.755.966.000 1.247.038.671 1.135 24.026.004.671 

Crédito: Sampaio, 1995. 

 

No ano de 1919 começaram a se discutir ações como os projetos de irrigação, mas 

devido às questões de estrutura fundiária e apropriação dos recursos hídricos não foi viável. 

Andrade (1988) enfatiza que nessa época o governo federal não tinha autonomia política 

autossuficiente, capaz de desapropriar os grandes latifundiários; o governo não queria entrar 

em contradição com os interesses da elite política regional. 

A fase hidroagrícola do DNOCS, década de 1970, foi uma fase marcada pela política 

de aproveitamento dos recursos hídricos, sobretudo na construção de açudes. Nesse período a 

agricultura irrigada começa a se destacar com a implantação de projetos públicos no 

semiárido nordestino.  

Através desses projetos surgem os perímetros públicos irrigados com o objetivo de 

modernizar o campo. As obras de açudagem foram retomadas na referida década, num ritmo 

mais acelerado, em número e porte significativos a períodos anteriores. Segundo Velloso 

(2000, p. 60): “Dos 28 perímetros públicos irrigados em operação pelo DNOCS, 25 

começaram a operar na década de 70.”  
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As bacias hidrográficas passaram a ser a principal unidade de planejamento para que o 

DNOCS desenvolvesse seus projetos. A partir de então, começou a consistir na ideia central 

de promover a irrigação. 

A ascensão do fomento dos grandes açudes destinados à agricultura irrigada foi 

advinda das aspirações das elites regionais, de forma a solucionar o problema de 

produtividade da agricultura no semiárido nordestino. 

 Para Velloso (2000) não se pode lutar contra um fenômeno natural, a construção dos 

empreendimentos realizados pelo DNOCS foi para tentar mitigar os efeitos das secas, por 

meio de perfuração de poços, construção de barragens e criação de perímetros irrigados. O 

DNOCS não tinha clareza do que poderia chamar de prioridade ao fornecimento dos recursos 

hídricos que, por sua vez, foram historicamente arrebatados pelos grupos dominantes da 

região. 

As diversas barragens espalhadas pelo Nordeste trouxeram momentos pontuais, ora no 

combate aos impactos da seca, ora nas divergências sociais por se tratar de inundações de 

áreas habitadas e outras questões, ora nos problemas ambientais refletidos na dinâmica das 

bacias hidrográficas. 

Foi nesse cenário que surgiram as políticas públicas destinadas aos recursos hídricos 

na região Nordeste. Os grandes projetos de barramentos de rios para a construção de 

barragens teve como objetivo a irrigação pública e o abastecimento urbano, mas na prática o 

uso da água desses reservatórios sempre foi marcado por conflitos de ordem social, política e 

ambiental. 

Em Rio de Contas, o DNOCS foi implantado no ano de 1953, sendo construído em 

várias etapas por falta de verbas e, a partir de então, começaram os estudos da elaboração do 

projeto da barragem do Açude Brumado, desenvolvidos por sua equipe técnica, para, em 

seguida, dar início ao processo de construção da barragem que atenderia ao Projeto de 

Irrigação do Vale do Rio Brumado. 

 A empresa GEOTÉCNICA S.A. foi contratada pelo DNOCS para realizar os estudos 

geológicos e geotécnicos da área da obra. Em 1967, período em que se iniciaram as 

escavações, foi detectada uma falha geológica, transversal ao eixo da barragem. Por esse 

motivo, o Departamento interrompeu as obras e no ano de 1975 contratou outra empresa, a 

RODIO S.A., para reformular o projeto e só em 1977, de fato, as obras foram retomadas e a 

falha corrigida, sendo que a barragem foi concluída e inaugurada em 1983 pela Empresa 

Industrial e Técnica S.A. (EIT), sob a responsabilidade do DNOCS, com o nome de Barragem 

Engº Luiz Vieira.  
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 A Bacia Hidrográfica do Rio Brumado tem uma área de 256 km
2
. O rio barrado para a 

construção da barragem foi o Brumado, que nasce na Serra das Almas no município de Rio de 

Contas. Esse manancial permitiu a irrigação do vale situado no município de Livramento de 

Nossa Senhora, onde o DNOCS implantou o perímetro de irrigação.  

 A barragem de acumulação (Figura 06) foi construída de um maciço de terra, solo 

impermeável compactado. Sua capacidade de acumulação de água é de 105 milhões m
3
. A 

GEOTÉCNICA indicou uma vazão regularizada de 1,53
3
/s com garantia de 90% da água 

destinada ao abastecimento humano da região, piscicultura e, principalmente, para a Irrigação 

do Vale do Rio Brumado. 

 

Figura 06 - Vista parcial da Barragem Engº Luiz Vieira. 

 
Crédito: Secretaria Municipal de Meio de Rio de Contas, 2008.  

 

 A barragem de derivação em concreto (Figura 07) foi construída no sopé da Cachoeira 

do Brumado, no município de Livramento de Nossa Senhora, cujas águas são oriundas da 

barragem de acumulação. A tomada d’água da barragem de derivação passa por uma 

tubulação que é projetada aos canais, de maneira a melhor atender a operação do sistema de 

irrigação, por micro-aspersão, e contemplar o projeto do Perímetro de Irrigação do Vale Rio 

do Brumado.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_das_Almas
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 Tais obras destinadas a projetos de irrigação têm um custo elevado, o que a torna uma 

obra eminentemente pública, apoiadas pela ação de governos e de prática pouco comum, 

exceto em condição de resistência aos efeitos da seca.  

 

Figura 07 - Barragem de derivação no sopé da Cachoeira do Brumado e canal de 

irrigação. 

 

      
  

      
 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010.  

 

Há que se ressaltar que existe um ponto positivo e que foi favorável ao projeto em 

análise; desde a estrutura da barragem de acumulação até a barragem de derivação o DNOCS 

projetou toda a estrutura capaz de captar a água do rio Brumado por gravidade e levar até a 

área do perímetro de irrigação com o custo zero de energia, economia de água e maior 

produtividade. 

Em que pese a tecnologia empregada e os objetivos do governo, é dever refletir sobre 

as mudanças socioambientais decorrentes das políticas de recursos hídricos implementados 

com a Barragem Engº Luiz Vieira, no rio Brumado. 
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3.4 O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO VALE DO RIO BRUMADO 

 

 O primeiro projeto público de irrigação no Brasil começou no final do século XIX na 

região Sul. A administração da irrigação no país passou por várias instituições destinadas à 

disponibilidade hídrica e à construção de obras no combate aos efeitos da seca. Pode-se 

mencionar, então: o DNOCS, em 1945; a Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco 

(CHESF-1948); a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF-1948), transformada em 

Superintendência (SUVALE-1967); e CODEVASF em 1974. 

  Foi a partir dos anos 70 que surgiu a maioria dos projetos públicos de irrigação nos 

Estados do semiárido do Nordeste brasileiro. Segundo Brasil (2008), os mais de 100 anos de 

ação pública federal que abrangem os recursos hídricos, sobretudo, a irrigação, foi dividida 

em quatro fases. 

  A primeira fase começou no século XIX e vai até meados da década de 1960 do século 

XX. A atuação do governo se restringiu ao projeto de irrigação da lavoura de arroz, no Rio 

Grande do Sul, e em termos setoriais e espaciais na região semiárida do Nordeste. 

 A segunda fase iniciou nos fins dos anos 60, com a criação do Grupo de Estudos 

Integrados de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola (GEIDA). A partir de então, 

implementaram o Programa Plurianual de Irrigação (PPI), em 1969 e o Programa de 

Integração Nacional (PIN), em 1970. Nessa fase as ações foram comandadas pelo setor 

público, embora pautadas pelo estímulo à iniciativa privada. 

 A terceira fase teve sua ocorrência em 1985, na época da Nova República, sendo 

caracterizada pela instituição de importantes programas, como o Programa de Irrigação do 

Nordeste (PROINE) e o Programa Nacional de Irrigação (PRONI). Foi uma fase que 

restringiu a ação do governo à execução de obras de irrigação em áreas potenciais. 

 E, por último, a quarta fase, a partir de 1995, que veio consolidar e viabilizar o Projeto 

Modelo de Irrigação. Teve como objetivo geral, representar o desenvolvimento, a validação e 

o estabelecimento das bases estruturais, conceptuais, regulatórias, operacionais e financeiras, 

com enfoque na região Nordeste. 

 Na terceira fase que se proferiu o processo de modernização da agricultura em 

Livramento de Nossa Senhora com a implantação do perímetro público irrigado, conforme 

expressa o Decreto de Lei nº 95.365, de 8 de dezembro de 1987, Art. 2º: “Fica o DNOCS 

autorizado a promover e executar, com recursos do Programa de Irrigação do Nordeste”. 

O DNOCS tinha como objetivo fomentar a diminuição da seca e erradicar a pobreza 

na região, que era enorme, além de expandir a agricultura irrigada que existia e era 
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ultrapassada, feita através de canais rudimentares. Segundo o Art. 1º: “A Política Nacional de 

Irrigação tem como objetivo o aproveitamento racional de recurso de água e solos para a 

implantação e desenvolvimento da agricultura irrigada
1
.” O Departamento achou por bem 

implantar o novo sistema de irrigação porque existia uma grande área propensa para este fim, 

e expor para a população que esse sistema de irrigação era viável com a tecnologia, como, de 

fato, ao longo do tempo mostrou grandes resultados.  

Não foi por acaso que o médio curso do rio Brumado foi escolhido pelo DNOCS para 

a implantação do reservatório; isto ocorreu devido à existência de um platô de irrigação, 

considerado como o mais importante da Bacia do Rio Brumado, explorado por uma empresa 

espanhola na época dos estudos realizados na região e pela abundância de água existente. 

 Verifica-se que a prática de irrigação foi preponderante em Livramento de Nossa 

Senhora, onde eram usados os canais rudimentares denominados na região por “regos”; estes 

serviam para conduzir a água até as lavouras (Figura 08). Enquanto em Rio de Contas, a 

irrigação era mais utilizada pelos quilombolas, em seus povoados, que moravam às margens 

do rio Brumado. 

 

Figura 08 - Canal rudimentar (rego) utilizado para a irrigação. 

 
Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010.  

 

                                                 
1
 Lei Nº 6.662, de 25 de junho de 1979, CAPÍTULO I, Lei da Política Nacional de Irrigação. 
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 O DNOCS tinha como proposta sair de uma irrigação antiquada para uma irrigação 

moderna. Antes da construção da barragem existia uma tradição secular de irrigação em 

Livramento de Nossa Senhora. A irrigação era feita por um método obsoleto, através da 

inundação. Para isso, captavam e conduziam a água, através de regos. Para cada rego existe, 

ainda hoje, um grupo de pessoas que se intitulam como donos, são os condôminos. Os regos 

são documentados e seus donos possuem escrituras dos mesmos; e a água é dividida em horas 

de abastecimento para cada proprietário. 

 

A água é considera uma propriedade perfeitamente caracterizada, merecendo 

tratamento idêntico ao que se dá à terra. Assim, o direito a determinado 

número de ‘horas de água’ é transmitido em herança ou negociado. Essa 

posse é, em geral, registrada em cartório, a exemplo do que ocorre com a 

terra (DNOCS; COBA; ERN, 1968b, p. 92). 

 

Os regos foram feitos de terra, a céu aberto, o que proporcionava alto desperdício de 

água através da infiltração e evaporação; é um sistema centenário e todos foram construídos 

na época da extração do ouro. Tem regos que têm quase 200 anos, possuem escrituras e são 

conhecidos como telhas de água, tendo uma extensão de 15 km. 

Após o término da barragem, ainda quando o perímetro estava em fase de construção, 

nas áreas onde não se utilizavam o sistema de regos, o processo era feito através de motor 

para retirar a água do rio e irrigar as plantações. 

 O DNOCS, em consórcio com as empresas COBA-ERN, atribuiu-lhes, por meio de 

contrato, a função de realizar o Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola. O Projeto de 

Irrigação do Vale do Rio Brumado, localizado na zona fisiográfica da Serra Geral, Bahia, e 

ocupando parte do município de Livramento de Nossa Senhora, abrange uma superfície 

geográfica de 8.900 ha. A utilização das águas represadas no reservatório do Açude do 

Brumado possibilitou a rega intensiva de 5 mil ha, com 62% de aproveitamento. O perímetro 

de irrigação se orienta na direção Norte-Sul e se desenvolve ao longo das margens do rio, 

numa extensão de quase 15 km. 

 Devido às características econômicas apresentadas no resultado dos estudos do Projeto 

de Irrigação do Vale do Rio Brumado, destacou-se a viabilidade da utilização do método de 

irrigação por aspersão, sem necessidade de bombeamento devido à elevada diferença de nível 

entre os canais principais (adutores) e a rede de aspersão. O DNOCS deu prioridade de início 

à implantação de 5 mil ha no referido Vale, justificado pelo seu baixo custo operacional. 

 De acordo ao relatório apresentado pelo DNOCS e COBA (1968d), o Projeto de 

Irrigação do Vale do Rio Brumado tinha como previsão, contribuir, de forma decisiva, para: 
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 Promover a utilização do potencial hídrico a armazenar, a partir dos caudais 

regularizados por uma barragem projetada no rio Brumado. 

 Aproveitamento racional dos recursos disponíveis: água, solo e população. 

 Fomentar a produção de alimentos selecionados para a melhoria da dieta das 

populações locais. 

 Estimular a instalação de indústrias. 

 Elevar o rendimento per capita da população e o seu nível cultural e sanitário.  

 Para a exploração do reservatório foi elaborado um estudo, a partir do cultivo das 

culturas por trimestre de cada ano, na maior parte do período, pelas seguintes razões:  

a)  Prevendo-se, como regra, fazer duas culturas por perímetro ao ano, uma em 1º de 

abril e outra 1º de outubro. A primeira ocupa os dois primeiros trimestres (1º semestre) 

e a segunda os dois últimos (2º semestre). 

b) Sendo períodos relativamente curtos, agrupam meses com características de 

umidade muito semelhantes (DNOCS; COBA; ERN, 1972). 

  O estudo foi elaborado para a irrigação de uma área de 5 mil ha. Isso corresponde à 

garantia total de abastecimento ao longo da série cronológica dos anos. O Perímetro Irrigado 

do Vale do Brumado constitui-se de três blocos de rega, conforme pode ser observado na 

figura 09: o I e o III estão à margem direita do rio Brumado, o Bloco II à margem esquerda.  

 

Figura 09 - Distribuição dos blocos no perímetro irrigado. 

 
Crédito: DNOCS, 2002. 

 

A água utilizada é regularizada pela Barragem Engº Luiz Vieira, localizada a uma 

altitude de 1.000 m e captada através de uma barragem de derivação, situada na cota 556 m. 
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Devido à resistência da sociedade local contra o projeto de irrigação, o DNOCS procurou 

executar o projeto em duas etapas. Então, na primeira foi dado início aos lotes situados no 

Bloco III que começaram a ser construídos em 1986. Na ocasião, a densidade demográfica 

ainda era pequena e a agricultura era extensiva e de baixa produtividade.  

Em 1998 foi concluída a segunda etapa do projeto, o Bloco II. Enquanto o Bloco I, 

pertencente a particulares, ainda não apresentou nenhuma intervenção e continua com a 

prática da irrigação tradicional e plantio de baixo retorno, como a pastagem e a cultura de 

arroz. 

O DNOCS e a ADIB operam com dois blocos de irrigação, o II e o III. O Bloco II 

(familiar agrícola), dedicado aos Sem Terra tem, aproximadamente, 1.380 ha, e o Bloco III 

tem, em média, 3.205 ha e é formado por colonos, pequenos e médios empresários. O projeto 

foi idealizado para os Blocos I, II,e III, embora o DNOCS não conseguiu desenvolver 

nenhuma ação com o Bloco I. 

No início do funcionamento a barragem era chamado de Projeto Piloto do Perímetro 

Irrigado e sua execução teve início no ano de 1986 com 150 ha. Era uma área de aprendizado 

e de ensinamento técnico para as pessoas que quiseram participar do projeto. Na época 

muitos não deram importância à proposta do DNOCS, não acreditavam na irrigação, segundo 

relatos do diretor do Departamento. Para aqueles que se interessavam pelo projeto houve uma 

seleção; eram pessoas simples, do próprio campo, que foram escolhidas tanto pela igreja, 

como pelo sindicato e pela prefeitura, dando mais importância àquelas com vocação para a 

agricultura. Posterior foi realizado o treinamento, conforme planejado. 

Apesar do DNOCS ter iniciado o projeto piloto em 1986 como experimentação, o 

processo de assentamentos do Bloco III só começou em junho de 1988 e terminou em 

outubro de 1988, sendo inaugurado em agosto de 1989. O colono agrícola recebeu lotes com 

5 ha, o microempresário com 10 e o empresário com 20 ha. Para colocarem o projeto em 

prática tiveram ajuda do próprio DNOCS (tubulações, canos, tratores entre outros subsídios), 

da EMBRAPA e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

Para quem foi contemplado com lote no Bloco II, destinado aos Sem Terra, não houve 

nenhum apoio material do DNOCS até o momento; os assentados ganharam a área e 

trabalham por conta própria. Houve uma ocasião em que foi contratada uma empresa para dar 

apoio a esses agricultores, de como manusear o solo, plantar, entre outras atividades técnicas 

agrícolas, mas o contrato foi cancelado sem que existisse uma justificativa plausível para os 

técnicos responsáveis pela sede do DNOCS de Livramento de Nossa Senhora.  
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Sobre os produtores, conforme informações levantadas, no Bloco II existem 145 

famílias assentadas e, atualmente, tem mais 70 lotes invadidos. A ADIB não tem qualquer 

ação sobre eles, até porque o DNOCS não regularizou a situação com essas pessoas, ou seja, 

segundo informações do próprio DNOCS, dos 5 ha que cada colono tinha houve divisão, 

ficando 2,5 ha para cada família, ainda que o número oficial para o Departamento continue de 

5 ha para cada lote. E, no Bloco III, são 387, fechando um total entre os dois blocos, de 532 

irrigantes. 

 O DNOCS tem um projeto de pressurização das águas do Bloco I, uma área 

correspondente a 1.200 ha; isso porque a irrigação ainda é feita através de regos e tem gerado 

um alto desperdício de água. O Departamento fez um levantamento e nesse bloco estão sendo 

irrigados 954 ha, consumindo duas vezes mais água do que o Bloco III, com 3.205 ha. 

 O DNOCS e a ADIB possuem um convênio e trabalham em forma de parceria. Essa 

parceria é justificada pela existência de três funcionários do DNOCS na sede de Livramento 

de Nossa Senhora, para dar assistência a nove açudes de toda a Bacia do Rio de Contas, 

incluindo o Açude do Rio Brumado. O funcionário entrevistado, do DNOCS, relata que tem 

muita dificuldade em trabalhar; faltam equipamentos, material de escritório entre tantas outras 

necessidades que demandam o desempenho das suas atividades e não recebem apoio dos 

órgãos nas esferas federal e estadual.  

 Como consta nos documentos do DNOCS (1980), de acordo com a Lei 4.593
2
 sugere-

se que seja construída uma sociedade de economia mista que se associe ao DNOCS, outras 

entidades do setor público, eventualmente capitais do setor privado, e futuros colonos com 

participação e responsabilidade, aumentando com o decorrer do empreendimento. Entre as 

funções que caberiam a esta entidade importa destacar, além do serviço de experimentação, 

administrar a área do perímetro irrigado.  

Foi nessa perspectiva que surgiu a ADIB, criada em 06 de março de 1991 e tem como 

objetivo desde a sua implantação a administração, gestão, operação e manutenção da 

infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado. 

Portanto, o órgão que administra a água destinada à irrigação é a ADIB, embora exista uma 

divisão no gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia do Rio Brumado. O açude é de 

responsabilidade federal, sendo administrado pelo DNOCS e pela ANA. Após sair da 

                                                 
2
 Lei nº 4.593, de 29 de dezembro de 1964: Art. 31.  Para administrar os sistemas públicos de irrigação, poderão 

ser constituídas empresas com estrutura jurídica adequada e com a participação de órgãos ou entidades 

governamentais. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2394730/art-31-da-lei-4593-64
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barragem e cair na calha natural do rio, a água fica sob a responsabilidade do INGÁ, em torno 

de 5 km até a barragem de derivação na cachoeira. A partir daí fica a cargo da ADIB. 

Para cobrar a água utilizada no perímetro irrigado dos Blocos I e II foi criada uma 

fórmula, juntamente com o DNOCS e a ADIB, conforme consta na Lei nº 4.593, Artigo 29
3
. 

O uso da água é dividido em duas parcelas (chamada de tarifa de água K1 e K2). Como no 

projeto não tem hidrômetro, vem sendo cobrado R$ 75,00 por cada tomada de água que irriga 

5 ha da K2, tendo como referência o salário mínimo. A tarifa K1(R$ 44,19 valor por cada 

hectare irrigado) teve o seu valor determinado pela portaria do Ministério da Integração 

Nacional sancionada em 2005. 

 O destino da arrecadação da tarifa da água, parcela k-1, representa o reembolso dos 

recursos financeiros aplicados na construção da infraestrutura de irrigação de uso comum. Os 

valores são repassados integral e mensalmente ao governo federal, sendo que essa tarifa será 

paga durante 50 anos, contando a partir do seu início, 1989, momento em que foi inaugurado 

o perímetro irrigado. A parcela k-2, fica com a ADIB para o custeio das despesas com 

administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e 

concessão de uso do solo. Todo usuário do perímetro irrigado tem a obrigatoriedade de se 

associar, são 532 associados, considerando que a área é vista como um condomínio federal. 

No perímetro irrigado, de modo geral, são produzidas lavouras frutíferas. O município 

de Livramento de Nossa Senhora sai da cultura de arroz e dá espaço à manga, que está sendo 

considerada rentável e vem ganhando destaque na produção, passando a ser o carro chefe de 

todo o perímetro e de toda a região do pólo. 

No Bloco II são cultivadas culturas temporárias (feijão, milho, mandioca) e culturas 

permanentes (manga, maracujá, mamão, banana) mais diversificadas, portanto é esse o bloco 

que atende à microrregião.  

Entretanto, no Bloco III existe quase uma monocultura, por meio da qual é produzida a 

manga, e uma pequena quantidade de maracujá e banana. A manga é considerada o forte da 

região e grande parte da produção é destinada à exportação para alguns países da Europa, 

como: Holanda, Alemanha, Espanha e França.  

O Projeto Irrigação do Vale do Rio Brumado foi concebido para permitir a irrigação 

de uma área de 5 mil ha. O presidente da ADIB relata que, segundo levantamentos realizados 

                                                 
3
 Lei nº 4.593, de 29 de dezembro de 1964: Art. 29. A água de sistemas públicos de irrigação será distribuída aos 

regantes, mediante o pagamento das seguintes taxas de utilização: a) taxa fixa por hectare, devida 

independentemente do uso da água e variável de acordo com a categoria da terra irrigável, destinada à 

conservação dos canais e drenos; b) taxa por metro cúbico utilizado, variável de acordo com a lavoura irrigada. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2394789/art-29-da-lei-4593-64
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pelo IBGE na área do perímetro, até o presente momento são irrigados mais de 10 mil ha. A 

capacidade de acumulação de água da barragem continua sendo a mesma, 105 milhões m
3
, 

como também da vazão liberada, 5 m
3
/s; isso tem gerado grandes problemas entre os 

produtores da região. 

Devido à demanda de água que está muito além da sua capacidade de fornecimento e à 

sua escassez na região, a ADIB adotou no final do segundo semestre de 2010 um regime de 

racionamento, 48 h por semana, sendo dividido em quatro turnos de 12 h para os dias de 

segunda, terça, quinta e sexta-feira, podendo ainda ocorrer alteração, caso o período de 

escassez se prolongue, com consequente redução nos níveis de água da barragem.   

Para captar os 3,5 m
3
 de água destinado a irrigação, a barragem tem que liberar 5 m

3
/s, 

o restante é usado para o consumo humano nos municípios de Rio de Contas, Livramento de 

Nossa Senhora e Dom Basílio, e a irrigação de particulares (Bloco I). Nos dias em que não há 

irrigação são liberados 500 litros de água por segundo. 

Além da problemática supracitada existe outra questão: alguns dos grandes 

proprietários da região que não fazem parte do perímetro irrigado têm outorga, ou seja, direito 

de uso dos recursos hídricos, de acordo com o inciso IV, do art. 4º da Lei Federal nº 9.984, de 

17 de junho de 2000, e, com isso, acabam retirando quatro a cinco vezes mais do que é 

permitido (vazões de captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s ou 3,6 m
3
/h) dos rios 

Brumado, Taquari e rio do Paulo para abastecer as suas próprias barragens. Ao todo são seis 

propriedades de irrigação privada, uma do município de Livramento de Nossa Senhora e 

cinco de um município vizinho, Dom Basílio
4
, que possuem tais barragens, constatadas no 

trabalho de campo. 

Necessário se faz esta alusão ao município de Dom Basílio, por conta dos conflitos 

gerados em torno dos recursos hídricos da Barragem Engº Luiz Vieira. A barragem foi 

concluída em 1983, a primeira etapa do projeto de irrigação foi finalizada em 1989 e a 

segunda em 1998. O DNOCS (2002), em documento sobre a demanda da água na área do 

projeto, relata que durante esse intervalo de tempo houve disponibilidade de água na calha do 

rio Brumado, tornando possível à população de Dom Basílio utilizar os benefícios 

proporcionados pela oferta de recurso hídrico para a irrigação, muito embora essa nova área 

não estivesse prevista no referido projeto do DNOCS. Com o funcionamento do Perímetro 

Irrigado do Vale do Rio Brumado houve redução do escoamento de água para Dom Basílio e 

                                                 
4
 Dom Basílio não faz parte da área que foi delimitada para este estudo, justificado pelo motivo de existir outro 

projeto para atender a irrigação deste, que é Barragem do Rio do Paulo. 

http://www.ana.gov.br/Institucional/Legislacao/leis/lei9984.pdf
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este vem sendo, durante anos, o motivo de conflitos entre o referido município e Livramento 

de Nossa Senhora. 

Para tentar amenizar essa problemática, o DNOCS constituiu, em 2003, uma Comissão 

Gestora do Açude do Brumado envolvendo esses dois municípios e Rio de Contas, com o 

objetivo de melhor administrar os interesses que envolvem as águas que são destinadas ao 

Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado.  

A Comissão Gestora existe em nível de pólo e se reúne todos os meses, envolvendo 32 

entidades que inclui o setor público, os usuários e a sociedade civil para discutirem assuntos 

pertinentes ao uso da água do rio Brumado. Também há o Comitê da Bacia do Rio de Contas, 

no qual o rio Brumado está inserido; sua sede se localiza em Jequié-BA, INEMA
5
 (Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), antigo INGÁ, e o DNOCS da sede de Livramento 

de Nossa Senhora tem uma cadeira de representação. Então, o comitê está para a esfera 

estadual e a comissão para a esfera federal, mas ainda não estão integrados, são poucos os 

atuantes na região e a maior dificuldade enfrentada é a falta de recursos e do apoio dos 

governos nos âmbitos dessas duas esferas. 

No entanto, até o momento dessa pesquisa não se tem uma estrutura que possa 

melhorar a captação dos recursos hídricos, principalmente na época de chuva quando a água 

escorre no leito do rio sem que seja aproveitada e armazenada para atender os períodos de 

estiagem. O que se espera é a pressurização do Bloco I, que poderá gerar uma economia de 

água em média de 8,5 milhões m
3
, e que virá a melhorar a distribuição da água no perímetro 

irrigado e ainda dar um suporte à demanda de Dom Basílio. 

 Diante do que foi discutido ao longo das políticas públicas de recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Brumado, ficou caracterizado que a atuação do DNOCS no 

semiárido baiano se fez de forma similar em relação aos demais Estados do Nordeste. Os 

desprovidos da terra e do recurso para mantê-la ainda continuam à espera de uma iniciativa 

mais atuante do Estado, enquanto aqueles que puderam se desenvolver como os grandes 

produtores, tiveram o aparato para melhor explorar os recursos hídricos da região, ou seja, 

mais uma vez as políticas públicas destinadas ao combate à seca deixa sua marca de 

centralização do poder local. 

 

                                                 
5
 Lei nº 12.212 de 04 de maio de 2011 - Modifica a estrutura organizacional e de cargos em comissão da 

Administração Pública do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências. Art. 103 - Fica criado o 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, como autarquia vinculada à Secretaria do Meio 

Ambiente - SEMA, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 

financeira e patrimônio próprio, o qual reger-se-á por esta Lei e demais normas legais aplicáveis. 
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4 POTENCIAL ECOLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BRUMADO  

 

4.1 SISTEMAS AMBIENTAIS 

 

A classificação dos sistemas ambientais da área estudada foi realizada com base nas 

informações levantadas no RADAMBRASIL, cujo documento apresenta a identificação por 

meio do agrupamento contínuo dos modelados de Unidades Geomorfológicas e, através 

dessas, agruparam as Regiões até chegar aos Domínios. O mapeamento apresentado pelo 

Projeto foi desenvolvido na ordem da menor grandeza, embora na sua descrição a 

representação gráfica tenha ocorrido a partir dos grandes Domínios Geomorfológicos. 

Na divisão taxonômica proposta no documento datado de 1981, os Domínios se 

encontram na maior divisão das formas do relevo. São eles que organizam os eventos 

geomorfológicos provenientes da geologia. Na taxonomia intermediária estão as Regiões 

Geomorfológicas, caracterizadas por uma compartimentação regional relacionada a condições 

ligadas a fatores climáticos que ocorrem ao longo do tempo. E, por último, as Unidades 

Geomorfológicas, determinadas como um arranjo de formas do relevo, onde cada Unidade 

representa diferentes modelados. Evitaram-se a micro compartimentação, uma vez que a 

divisão geomorfológica se encontra na menor ordem de grandeza.  

No Boletim Técnico de Geomorfologia do Projeto RADAMBRASIL de 1984, o IBGE 

(2009) definiu três níveis hierárquicos do relevo: 

a) O primeiro nível, os Domínios, inclui os maiores táxons na compartimentação do 

relevo. A sua ocorrência se dá em escala regional, constituída através de episódios 

geomorfológicos conforme a estrutura geológica, caracterizada pela classe das 

rochas e pela tectônica que atua sobre elas.  

b) O segundo nível, as Regiões geomorfológicas, que são representadas por 

compartimentos ligados aos conjuntos litomorfoestruturais que, por meio de 

fatores climáticos do passado e recentes, estabelecem características comuns que 

reúnem feições semelhantes, associadas às formações superficiais e às 

fitofisionomias.  

c) E o terceiro nível taxonômico, as Unidades, que são determinadas como um 

arranjo de formas altimétricas e fisionomicamente semelhantes em seus diversos 

tipos de modelados. A origem das formas do relevo e a similitude podem ser 

elucidadas por elementos paleoclimáticos e por condicionantes litológicos e 

estruturais. Cada unidade geomorfológica evidencia a sua origem, formação 
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superficial e o tipo de modelado que, por sua vez, possui característica 

diferenciada. As Unidades compõem compartimentos que são identificados como 

chapadas, depressões, patamares, planaltos, planícies, serras e tabuleiros. 

A carta de Livramento de Brumado (escala: 1: 250 000) representa as Unidades 

Geomorfológicas e os compartimentos topográficos do sul da Chapada Diamantina. Essas 

Unidades estão distribuídas através dos padrões regionais e correlacionam as 

heterogeneidades das paisagens. Os ambientes naturais se destacam devido à grande 

amplitude dos desníveis topográficos que variam de 200 a 2.000 m, assim toda a área da carta 

configura-se em um mosaico ambiental com variados tipos de relevo, solo, vegetação e 

hidrografia (DESIDÉRIO et al., 2007). 

Como pode ser verificado na folha de Livramento de Brumado, foram identificadas 

quarenta unidades representadas em três Domínios Geomorfológicos: planaltos, depressões e 

residuais. Por fim, os autores renomearam essas unidades empregando a toponímia para 

distinguir os nomes de: serra, rio e cidade. Esta é uma visão geral apresentada, mas o que está 

em evidência são os sistemas ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado, demarcada 

nessa carta. 

Com base na nomenclatura utilizada por Desidério et al. (2007), observando os 

compartimentos dos sistemas ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado na figura 10, 

encontrou-se os seguintes Planaltos: Serra de Rio de Contas, Serra das Almas e o Planalto de 

Rio de Contas; também as Depressões do Rio Brumado. Esses planaltos se desenvolveram 

sobre arranjos de rochas sedimentares e se encontram na Chapada Diamantina, numa posição 

altimétrica entre 800 e pouco mais de 2.000 m. E é aí que estão os picos mais elevados do 

Estado da Bahia.  

Os Domínios das depressões estão localizados abaixo da cota de 600 m e sobressaem-

se sobre rochas cristalinas, com níveis de aplainamento caracterizados pela pediplanação, ou 

seja, esse processo foi desenvolvido em regiões de clima árido a semiárido que ocorreram 

durante o Quaternário. 

Através da análise visual das figuras 10, 12, 13; dos mapas do Projeto 

RADAMBRASIL (1981) de geomorfologia, geologia, solos e vegetação (folhas na escala 1: 

250 000) e das observações durante a visita de campo, foram mapeados dois compartimentos 

dos sistemas ambientais, o Pediplano Sertanejo e as Serras da Borda Ocidental, que se 

encontram na carta de Livramento de Brumado com outras toponímias citadas anteriormente. 
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Figura 10 - Unidades Geomorfológicas da Folha Livramento de Brumado. 
 

 

 
 

Crédito: Desidério et al., 2007. 
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Com fundamento na classificação em evidência e nas definições taxonômicas do 

IBGE foi elaborado um fluxograma (Figura 11) que abrange a área estudada. Assim, os 

Domínios Geomorfológicos se constituem em Depressão Interplanáltica e Planaltos em 

Estruturas Dobradas. As Regiões envolvem a Depressão Sertaneja e a Chapada Diamantina, e 

as Unidades compreendem-se no Pediplano Sertanejo e nas Serras da Borda Ocidental. 

 

Figura 11 - Sistemas ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado. 
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Crédito (adaptado): RADAMBRASIL, 1981. 

 

Partindo da maior para a menor taxonomia geomorfológica, fez-se um recorte 

conceitual tendo como contribuição as definições dos Domínios e das Regiões, para melhor 

compreender as Unidades e tomá-las como sistemas ambientais, as quais envolvem áreas da 

barragem e do perímetro irrigado. Para isso, ainda que fosse necessário traçar tais conceitos e 

fazer referência a essas classificações, teve-se como base teórica dessa pesquisa os escritos de 

Bentrand (1972) e o conceito de Christofoletti (1979), em que, através do qual o autor trata o 

conjunto de unidades e as relações entre elas como a formação de um sistema.  

Por meio das Unidades Geomorfológicas chegou-se à compartimentação dos sistemas 

ambientais físicos da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado, que estão localizados entre os 

municípios de Rio de Contas (área da barragem) e de Livramento de Nossa Senhora (área do 

perímetro irrigado). Neste estudo a compartimentação dos dois ambientes que integram a 

bacia, a partir da geomorfologia, geologia, solos, vegetação e clima, obtiveram sistemas 

ambientais com características distintas, como serras e feições sertanejas.  
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O mapa da figura 12 demonstra a área da barragem, apresentando o Domínio dos 

Planaltos em Estruturas Dobradas com elevações e superfícies aplanadas, remanescentes de 

estruturas e dobras em rochas metassedimentares falhadas. Esse Domínio é representado pela 

Região da Chapada Diamantina, e tem como característica uma topografia elevada com 

altimetria nas áreas mais planas superior a 800 m, e, em áreas de relevo movimentado a 

altitude é superior a 2.000 m, a exemplo do pico do Barbado, na serra da Mesa, com 2.033 m.  

Os relevos que compõem esta região repercutem numa estrutura remanescente de 

dobramentos distinguidos pelas barras e cristas alinhadas, bem como falhamentos 

reconhecidos através de sulcos retilinizados e escarpados. Assim, a Unidade que compõe seu 

sistema ambiental é denominada de Serras da Borda Ocidental, que engloba os relevos 

montanhosos com modelado de dessecação diferencial, onde os interflúvios apresentam 

encostas íngremes e topos aguçados. Tal sistema se encontra em estrutura de rochas 

sedimentares, recobertas em quase toda a sua extensão por solos Neossolos Litólicos, com 

uma pequena presença dos Argissolos em áreas das serras dobradas. Há forte predominância 

dos refúgios de campos rupestres e pequena concentração de áreas de ecótonos. 

 

Figura 12 - Sistemas ambientais: área da barragem, município de Rio de Contas. 
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Na área do perímetro irrigado (Figura 13), partindo da maior taxonomia, o Domínio 

das Depressões Interplanálticas, os relevos se mostram evoluídos sobre rochas 

metamorfizadas, com áreas de escudos cristalinos e modelados com influências morfológicas 

sobre as estruturas que se encontra a Depressão Sertaneja que compreende grande faixa 

interiorana deprimida entre planaltos, de 400 e 600 m de altitude e reúne litologias do Pré-

Cambriano Indiferenciado e do Pré-Cambriano Médio. E na menor taxonomia está o 

Pediplano Sertanejo, esse sistema ambiental se destaca como a área do conhecido sertão, 

caracterizado pelos totais pluviométricos baixos, estação seca acentuada, onde predominam 

rochas cristalinas recobertas por solos Argissolos, Latossolos e Neossolos Litólicos, com uma 

cobertura vegetal de estepe (caatinga) associada à prática da agricultura irrigada. Possuem 

grandes extensões e topografia quase plana, onde os interflúvios formam pediplanos mais ou 

menos conservados, com exceção de uma pequena faixa que abrange de leste para norte 

apresentando modelados de dissecação do planalto em estruturas dobradas que fazem parte da 

Chapada Diamantina. 

 

Figura 13 - Sistemas ambientais: área do perímetro irrigado, município de Livramento 

de Nossa Senhora. 
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Fonte: Radam Brasil Folha SD.24 Gemorfologia.
Elaboradores: Junivio e Nubia Oliveira. 2011.
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A partir das observações realizadas nas figuras 12 e 13 pode se inferir que cada 

sistema ambiental exibe predominância de certos tipos de modelados, representando desse 

modo, um arranjo de configurações do relevo, relacionando a fisiografia com a sua influência 

mútua dos elementos constituintes da paisagem, tais como clima, solo e vegetação.  

 

4.2 AÇÃO ANTRÓPICA NOS SISTEMAS AMBIENTAIS 

 

Os sistemas ambientais podem se constituir em importante condicionante para a 

utilização dos recursos naturais. Os dois ambientes abordados, que compõem a Bacia 

Hidrográfica do rio Brumado, descrevem “[...] os sistemas ambientais naturais pouco 

transformados e os sistemas ambientais naturais fortemente transformados pelas atividades 

humanas.”, (ROSS, 2006, p. 87). O primeiro faz parte da área da barragem no município de 

Rio de Contas, e o segundo da área do perímetro irrigado no município de Livramento de 

Nossa Senhora. 

Os mapas de sombreamento do relevo e hipsometria em 3D, obtidos através do 

processamento do modelo digital de terreno (MDT), apresentaram uma melhor visualização e 

interpretação dos modelados, bem como permite compreender, a partir da integração das 

características e da dinâmica dos sistemas ambientais, a inserção das atividades humanas 

nesses ambientes. 

Por meio do relevo sombreado em escala de cinza, pode-se observar a área da 

barragem (Figura 14); aí são quase inexistentes as superfícies deprimidas e rebaixadas, exceto 

nos fundos de vales. Também se teve uma ideia do relevo movimentado, da distribuição das 

serras por toda a área, com a existência de uma grande irregularidade das feições com 

desníveis altimétricos escapados.  

São evidentes as dobras sinclinais e as dobras anticlinais. Segundo o IBGE (2004), as 

sinclinais, num contexto de dobramento tectônico, referem-se às áreas deprimidas, rebaixadas, 

côncava da dobra (fecha para baixo). As anticlinais são áreas elevadas, ou seja, convexas, 

salientes de uma dobra tectônica, e, ao contrário das sinclinais, mostram o fechamento dessa 

dobra para cima, apresentando as rochas mais antigas em seu interior. 
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  Figura 14 - Relevo sombreado da área da barragem. 

 
  Fonte: RADAMBRASIL Folha SD 24. 

  Organizadores: Junívio Pimentel e Núbia Oliveira Almeida, 2011.
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O mapa do relevo sombreado permitiu a visualização do sistema ambiental dessa área 

em um plano de duas dimensões, desde as cristas de serras aos fundos de vale, como também 

entender que, através desse sistema foi favorável a construção de uma barragem (Barragem 

Engº Luiz Vieira). É evidente que sendo uma área com níveis consideráveis de precipitação, 

situada na zona do Polígono das Secas, sua construção deveu-se às características geográficas 

que constituem a Bacia Hidrográfica do Rio Brumado.  

A localização onde a barragem foi instalada, estrategicamente, culminou como sendo 

o ponto de captação favorecido pelos desníveis que orientam os cursos d’água de um rio 

principal (rio Brumado) e seus afluentes, das áreas mais elevadas (anticlinal) para as mais 

baixas (sinclinal). Segundo Sala (2005, p. 69) “[...] o relevo exerce grande influência sobre os 

fatores climáticos e hidrológicos, onde a velocidade do escoamento superficial depende da 

declividade do terreno, quanto mais acentuado for o declive mais acelerado será o 

escoamento.” 

O mapa de hipsometria é um dos recursos utilizados que torna possível uma melhor 

identificação da variação das diferentes altitudes da área de uma bacia ou até mesmo de um 

terreno. Cada classe é representada por uma faixa de altitude que, por sua vez, é definida por 

uma cor, iniciando-se com tonalidades mais claras para as menores altitudes e, na proporção 

em que aumenta a altitude, as cores vão ficando gradativamente escuras. 

O mapa da figura 15 apresenta hipsometrias que variam de 0 a 2.100 m; dessa forma, 

pode-se inferir que a área da barragem como um todo, possui cotas elevadas com um relevo 

de declividade acentuada e a maior predominância de classe altimétrica está entre as cotas de 

1.100 a 1.300 m.  

A identificação da hipsometria da área da barragem (Figura 15) permitiu uma melhor 

análise da distribuição das classes altimétricas, e também perceber de como a variação do 

relevo no sistema ambiental influenciou no fluxo hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Brumado. 

A Barragem Engº Luiz Vieira está localizada no sistema ambiental da Serra da Borda 

Ocidental entre a cota altimétrica de 1.100 m, assim como a cidade de Rio de Contas, que 

denota um relevo suave ondulado. O entorno da represa é marcado pelas diferenças 

altimétricas que incidem em classes de cotas na ordem crescente; por tal motivo, a prática 

agrícola se restringiu às áreas de fundo de vales. A nascente do rio Brumado e as confluências 

das demais nascentes de seus tributários estão quase todos situados nas maiores contas 

altimétricas e, de certo modo, os rios da área se convergem e são captados pelo reservatório 

da barragem que tem a capacidade de armazenamento de 105 milhões m
3
 de água.
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    Figura 15 - Hipsometria da área da barragem. 

 
                 Fonte: RADAMBRASIL Folha SD 24. 

                 Organizadores: Junívio Pimentel e Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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Tanto o mapa do relevo sombreado como o de hipsometria trouxeram informações que 

se correlacionaram, facilitando a compreensão de como essa área se tornou propícia para a 

captação de água dos rios que são alimentados por um total médio de 815 mm ao ano. A 

parcela de chuva que incide sobre a área da barragem se transforma, em uma boa parte, nos 

escoamentos superficiais a partir das maiores elevações do terreno, seguindo em direção aos 

vales e alimentando os córregos, riachos e ribeirões que, por sua vez, confluem alimentando o 

rio Brumado, o rio principal da bacia homônima. 

O gráfico da figura 16 expressa a distribuição da temperatura e da precipitação 

(período 1943-1983) do município de Rio de Contas (área da barragem) ao longo do ano. A 

temperatura mínima chega aos 15,5ºC no mês de julho, e a máxima no mês de janeiro, uma 

média de 21,7ºC; enquanto que a precipitação acumulada está entre os meses de novembro a 

março, e chega aos 599 mm, tendo a menor incidência do regime pluviométrico entre os 

meses de maio a setembro e no mês de agosto apenas 9 mm. Registrando, então, uma estação 

com concentração de chuvas, e outra de seca definida. 

 

Figura 16 - Temperatura e precipitação: Rio de Contas-BA. 

 

Fonte: Lima et al. (2005).  

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

 O relevo nessa área tem um papel fundamental para a manutenção da barragem, a 

exemplo da altimetria que facilita o escoamento da água e ameniza as temperaturas por estar 
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numa localidade superior a 1.000 m de altitude em relação ao nível do mar. As temperaturas 

amenas explicam a diminuição dos índices de evaporação dos corpos hídricos distribuídos 

pela bacia e até mesmo do próprio açude. De acordo Ayoade (2010), o relevo tem um efeito 

atenuador sobre a temperatura, pois quanto maior for a altitude, a temperatura tende a 

diminuir; para cada 100 metros há uma redução média de 0,6ºC. Também a topografia, em 

seu alinhamento é um fator importante, pois a inclinação de determinadas áreas tem diferentes 

incidências de temperatura. Há encosta do lado do sol e do lado da sombra. 

 Assim, a partir das análises, o sistema ambiental da área da barragem foi considerado 

pouco transformado, uma vez que as condições físicas e naturais do ambiente, a exemplo do 

relevo, não proporcionaram maiores intervenções, embora haja atividades humanas como 

agricultura de subsistência, pecuária extensiva, extrativismo vegetal, ocupação urbana, entre 

outras que no local, podem ser consideradas de baixa intensidade, ainda que quaisquer tipos 

de alteração no meio natural repercutam na dinâmica ambiental. 

O segundo sistema ambiental analisado nessa pesquisa foi o Pediplano Sertanejo, 

fundamentado em estudos realizados por Desidério et al., (2007, p. 2523): “Apresenta 

superfícies de aplainamento distintas decorrentes de processos de pediplanação, cuja gênese 

relaciona-se às alternâncias entre o clima seco e úmido que ocorreram no Quaternário, são a 

principal característica dos modelados desse setor.” 

A figura 17 representa o mapa do relevo sombreado, em escala de cinza, da área do 

perímetro irrigado. A partir da observação do mapa pode-se dizer que em sua maior extensão 

a área é constituída por aplanamentos que cortam as formações rochosas; apresenta-se como 

uma paisagem de feições homogêneas com pouca ou quase nenhuma rugosidade no relevo, 

exceto em parte do leste e ao norte, onde foi possível perceber, através das feições 

representadas no mapa, a presença de Modelados de Dissecação.  

A partir de um plano de duas dimensões foi possível melhor visualizar o Pediplano 

Sertanejo, e como esse sistema ambiental influenciou na apropriação das atividades humanas. 

É no Pediplano que se encontra uma vasta área de cultivos irrigados, que vão de uma 

superfície constituída por uma topografia plana a uma superfície suavemente inclinada.  

Diferente da primeira área estudada (Figura 14), que foi propícia à construção de uma 

barragem, a área da figura 17 foi favorável à implantação de cultivos agrícolas em larga 

escala, viável pela topografia e beneficiada devido ao projeto de irrigação implantado pelo 

DNOCS.
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    Figura 17 - Relevo sombreado do perímetro irrigado. 

 
    Fonte: RADAMBRASIL Folha SD 24. 

    Organizadores: Junívio Pimentel e Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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A hipsometria, como foi descrita anterior, permite melhor entender às variações 

altimétricas que ocorrem em uma superfície, ainda, pode-se destacar que, através desse 

conhecimento, é possível fazer uma análise avaliando as possíveis dinâmicas da natureza, 

entre outras peculiaridades que possam ser relevantes em estudos que considerem os aspectos 

físicos de uma paisagem, bem como compreender o desenvolvimento de determinadas 

atividades antrópicas. 

A figura 18 traz as configurações das cotas altimétricas da área do perímetro irrigado 

com variações de 0 a 1.500 m caracterizando, assim, uma diferença significante da cota 

máxima (2.100 m) da área da barragem analisada. Nesse caso, as classes altimétricas que se 

sobressaem no Pediplano Sertanejo estão compreendidas entre 0 a 500 m e 500 a 700 m, e é aí 

onde estão concentradas as atividades agrícolas, ou seja, a faixa de maior intervenção humana 

da área do perímetro irrigado. Ainda em pesquisa de campo foi constatado um aproveitamento 

para alguns cultivos na área das encostas e nos Modelados de Dissecação, devido à 

proximidade do fluxo hídrico proveniente da Cachoeira do Brumado. 

Observando o mapa da figura supracitada, ao norte, no sopé da serra de Rio de Contas, 

existe uma variação altimétrica de mais de 500 m, comparada à altitude de Livramento de 

Nossa Senhora, que está a 480 m em relação ao nível do mar, e Rio de Contas, a uma altitude 

1.002 m. Por esse motivo a altimetria do relevo propiciou uma captação da água para a 

irrigação por gravidade.  

Pode-se ressaltar que a dinâmica do sistema ambiental da área da barragem 

possibilitou a captação de seus recursos hídricos. Dessa forma: “Todo produto fornecido pelo 

sistema representa um tipo de saída (output)”. Assim, esses recursos hídricos, por sua vez, 

foram destinados ao beneficiamento da irrigação da agricultura no Pediplano Sertanejo, por 

meio dos quais: “As suas características são expressas como resultantes da dinâmica interativa 

dos processos físicos e biológicos, recebendo inputs (entrada) e incorporando produtos 

oriundos das atividades humanas.” (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. 3; 1995, p. 104)  

Através da visualização do mapa de sombra do relevo da figura 17, associado à 

hipsometria da área do perímetro irrigado, no mapa da figura 18, pode-se avaliar a 

importância do sistema ambiental predominante no uso e ocupação do solo da referida área, 

onde a superfície topográfica exerce um importante papel na área estudada. 
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    Figura 18 - Hipsometria do perímetro irrigado. 

 
                  Fonte: RADAMBRASIL Folha SD 24. 

                  Organizadores: Junívio Pimentel e Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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Os dados climáticos e pluviométricos (de 1943-1983) que integram o sistema 

ambiental da área do perímetro irrigado, município de Livramento de Nossa Senhora, 

caracterizam-se pelas chuvas irregulares e concentradas no verão, e pela temperatura muito 

quente, resguardando seus aspectos do semiárido. Tal afirmação foi representada através do 

gráfico da figura 19. 

A temperatura dos meses de novembro a março é constante e varia entre 24ºC a 

24,6ºC, registrando no mês de julho o menor índice, que chega aos 20ºC. O período em que 

há uma concentração de precipitação está entre os meses de novembro a janeiro, podendo 

chegar a 347 mm acumulados. Os meses que representam uma deficiência hídrica 

compreendem-se entre maio a setembro, tendo julho o de menor precipitação, registrando 

durante esse período, 2 mm. É mister lembrar que há variações temporais, médias e absolutas. 

 

Figura 19 - Temperatura e precipitação: Livramento de Nossa Senhora-BA. 

Fonte: Lima et al. (2005). 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

O Pediplano Sertanejo, ao contrário das Serras da Borda Ocidental, é um sistema 

ambiental que foi modificado pela ação antrópica com práticas econômicas agrícolas 

associadas ao crescimento urbano. Embora sejam áreas muito próximas, são compostas por 

sistemas ambientais naturais distintos, além de possuírem variáveis de temperatura, 

precipitação e altitude diferenciadas. 

94 
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Assim, diante dessa pesquisa, para se ter uma análise contundente bastou reconhecer 

os sistemas ambientais da área estudada através da abordagem sistêmica. Ao buscar uma 

visão integradora da paisagem geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado onde está 

localizada a área da barragem e a área do perímetro irrigado, pode-se analisar como esses 

sistemas se organizaram e funcionam interagindo com a ação humana no meio natural. 

 

4.3 EXPLORAÇÃO BIOLÓGICA 

 

A exploração dos recursos hídricos, das terras agrícolas, dos solos urbanos, entre 

outros, é uma forma do homem extrair da natureza os seus benéficos e isso, conforme sua 

intensidade repercute em problemas ambientais. Ross (2000, p. 14-15) reitera esse tipo de 

ação advinda das atividades humanas: “[...] parte-se do princípio de que toda ação humana no 

ambiente natural ou alterado causa algum impacto em diferentes níveis, gerando alterações 

com graus diversos de agressão, levando às vezes as condições ambientais a processos até 

mesmo irreversíveis.” 

Nesse caso, durante a pesquisa in situ no médio curso do rio Brumado observou-se 

alguns pontos onde a ação antrópica foi atuante, com uma particularidade marcante, que foi a 

atuação do Estado, além de alguns casos isolados nos quais a imprudência humana também 

corroborou para o surgimento de problemas ambientais na área.  

A presença do Estado, desde a elaboração do projeto até a construção da Barragem 

Engº Luiz Vieira, em Rio de Contas, foi considerada um marco inicial na irrigação do Vale do 

Rio de Contas. Essa obra, por sua vez, teve características acentuadas no meio físico, pois os 

problemas ambientais são muito visíveis e perpassaram, por todos esses anos, desde a sua 

conclusão, em 1983, sem que houvesse preocupação em recompor as áreas degradadas.   

Através de visita ao campo, procurou-se identificar os danos ambientais na paisagem 

tomando como referência a área de influência direta da barragem, desde o lago às áreas de 

empréstimo, no seu entorno à jusante, na cidade de Rio de Contas, por onde corta o Rio 

Brumado (3 km após o reservatório). E na área municipal de Livramento de Nossa Senhora 

observou-se as consequências do crescimento urbano, sem um devido planejamento em 

função da oferta de emprego no perímetro irrigado, o desmatamento e a poluição dos recursos 

hídricos. 

Na área municipal de Rio de Contas, especificamente no entorno da barragem, durante 

a sua construção, o DNOCS desmatou locais para a retirada do material de empréstimo lateral 
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deixando o solo exposto sem reposição da superfície. A figura 20 representa quatro principais 

pontos que o DNOCS explorou durante a realização de tal obra. 

O primeiro ponto fica às margens do açude, segundo ilustra a figura 20-A, e onde pode 

ser observado que o solo se encontra erodido, com pouco resquício de vegetação. Os segundo 

e terceiro pontos estão à margem esquerda da barragem, ao lado da estrada que dá acesso às 

comunidades de quilombolas. Na figura 20-B está a pedreira de quartzitos, localizada às 

margens do rio Brumado e ao lado do vertedouro e do canal de descarga da barragem. Ainda 

próximo a esse ponto existe uma área de topografia plana e suavemente declivosa, 

identificada na figura 20-C, que também foi utilizada para a extração de material na época da 

construção do reservatório. No local instalaram a Casa do Pescador, que teve como objetivo 

atender à comunidade que vive da pesca; embora até os dias atuais permaneça desativada. 

 

Figura 20 - Áreas de empréstimos laterais para a construção da barragem.  

 

    
 A                                                                      B 

    
 C      D 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010.  

 

O quarto e último ponto, figura 20-D, está localizado nas proximidades da cidade, 

onde hoje existe um bairro em formação, conhecido como Vermelhão. Essa área foi doada 
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pelo DNOCS à prefeitura que posterior fez a distribuição dos lotes à população. Por ser uma 

área de posse do governo federal, os beneficiados por tal aquisição não adquiriram a escritura 

definitiva do terreno. Diante das observações de campo e do registro fotográfico, pode-se 

inferir que além da ocorrência da retirada da cobertura vegetal acompanhados da exploração 

de cascalheiras, notou-se que o afloramento rochoso é visível e está em processo de erosão, 

associado também, ao intemperismo. 

Há mais de 25 anos, desde o término das obras da barragem, a superfície do solo das 

áreas de empréstimo lateral não possui mais a cobertura natural, camada de terra rica em 

nutrientes inorgânicos e materiais orgânicos que permitem o crescimento da vegetação. Como 

essa camada foi retirada e não houve regeneração e trabalho de reposição, esses materiais 

desapareceram e o solo perdeu a propriedade de fazer crescer quaisquer tipos de vegetação.  

Assim, a remoção da vegetação e dos horizontes superficiais nas áreas que foram 

exploradas para extração de material terroso, marcou visivelmente a paisagem, deixando um 

aspecto de degradação dos solos no entorno da barragem e na cidade de Rio de Contas. 

Lepsch (2002, p. 153) salienta que: “Quando desprovido de sua vegetação natural, o solo fica 

exposto a uma série de fatores que tendem a depauperá-lo.” 

Atualmente o DNOCS vem sendo pressionado pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA) 

da Bahia a realizar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA). Embora as obras da barragem tenham sido iniciadas em 1977 e a 

resolução que define quais são as atividades que estão sujeitas à elaboração desse estudo só 

foi instituída em 1986, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n.º 001/86; 

desse modo, os dirigentes do DNOCS alegam não ter compromisso para atender tal exigência. 

A Barragem Engº Luiz Vieira, desde que foi inaugurada passou por dois momentos de 

estiagem que reduziu de forma considerável o volume de água acumulada: o primeiro, no ano 

de 1996, época em que o reservatório chegou a uma capacidade de 9 milhões m
3
, sendo que a 

sua capacidade máxima pode atingir 105 milhões m
3
. O segundo momento ocorreu no final do 

ano de 2010 e início de 2011, chegando a 22 milhões m
3
 e é nesse período (de novembro a 

março) que são comuns a concentração de chuvas no município de Rio de Contas.  

As figuras 21-A e 21-B foram registradas no mesmo ângulo, datadas em jan./2009 e 

jan./2011, estas configuram a diferença do nível do espelho d’água da barragem após um 

período de estiagem. Assim, percebeu-se então, o estado de conservação do reservatório. 

Através da análise das figuras, notou-se a dissipação de uma faixa de vegetação resultando em 

pequenos bancos de areia. A margem do açude apresentou uma linha de sedimentos arenosos 
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que possivelmente foram se acumulando desde que o rio Brumado foi barrado. A erosão no 

leito da barragem foi notável devido à presença das ravinas geradas pela ação da água do 

próprio reservatório. As ravinas, segundo Guerra e Guerra (2001), são sulcos produzidos nos 

terrenos em decorrências do processo erosivo ocasionado pelo escoamento da água. 

 

Figura 21 - Barragem Engº Luiz Vieira em jan./2009 e em jan./2011.  
 

     
  A    B 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2009/2011. 
 

Com o nível da água reduzido, observa-se o processo de assoreamento no leito da 

barragem (Figura 22); este é considerado pela obstrução de corpos d’água, pelo acúmulo de 

substâncias minerais ou orgânicas, provocando a redução de sua profundidade (IBGE, 2004). 

 

Figura 22 - Assoreamento da Barragem Engº Luiz Vieira. 

 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2011.   
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A ADIB esclarece que não existe ainda algum estudo específico para calcular o 

volume de assoreamento, estimando-se que o reservatório deva ter de 8 a 10 milhões m
3
 de 

deposição de sedimentos. O DNOCS trabalha com a hipótese de 5 milhões m
3
. Mesmo não 

tendo um número preciso do volume de assoreamento da barragem, deduz-se, através das 

observações de campo e da figura anterior, que é essa a atual estrutura oferecida pelo Estado 

aos irrigantes do município de Livramento de Nossa Senhora que, por sua vez, têm um 

compromisso firmado com o governo federal em pagar, pela água utilizada, uma tarifa mensal 

a ser quitada em 50 anos. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) do DNOCS está localizada entre a barragem e a 

cidade de Rio de Contas e foi criada com o objetivo de mitigar o transporte de sedimentos, 

fontes dos solos e produtos de meteorização das rochas para a represa. No entanto, verifica-se 

nas figuras 23-A e 23-B que, mesmo diante das controvérsias existentes em torno do plantio 

florestal de eucalipto, essa prática foi empregada e a realidade não foi condizente com o 

esperado, pois os solos estão desnudos, com um acentuado processo de erosão e presença de 

ravinas que se estendem em direção ao açude. Dessa forma, os sedimentos que se 

desagregaram do solo e que foram arrastados através do escoamento superficial, contribuíram 

ainda mais para aumentar o nível de assoreamento do lago. 

 

Figura 23 - Área de Proteção Ambiental do DNOCS.  

 

    
 A    B 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2011.   

 

São evidentes as condições de má conservação dos solos da Área de Proteção 

Ambiental do DNOCS, a partir do reflorestamento com eucaliptos. Um dos fatores ocorre 

pelo baixo índice de área foliar dessa árvore, que não favorece a retenção das gotas de chuva 

pela sua copa, sendo menor se comparada à copa das matas nativas. De acordo com Guerra 
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(2010, p. 24), “Essa água que chega ao solo, diretamente pelo impacto das gotas, ou 

indiretamente após ser interceptada pela cobertura vegetal, é que vai participar da erosão.”  

 A figura 24 apresenta dois cenários na paisagem do médio curso do rio Brumado, no 

município de Rio de Contas a montante do açude. A área demarcada em azul era ocupada 

antes pelas águas da barragem, após a forte estiagem de 2010/2011 a área de inundação se 

transformou em um lago onde apenas corre o rio Brumado.  

No município são comuns as queimadas, tendo a ação antrópica como os causadores 

principais. Essas queimadas ganham proporções, chegando a uma extensão de mais de 20 km. 

Em 2007 ocorreu um incêndio que durou trinta e três dias na serra das Almas. Em área 

delimitada em vermelho (Figura 24), configurou-se a ocorrência de uma queimada no ano de 

2010, e, o que era antes uma vertente com a vegetação primária relativamente preservada, a 

partir de então, teve a sua composição natural alterada. 

 

Figura 24 - Efeitos naturais e antrópicos sobre a paisagem do médio curso do rio Brumado. 

   
Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2011.  

  

 Essas queimadas destroem as matas ciliares, comprometem as nascentes dos rios, 

extinguem as espécies de flora endêmica típicas do local e descaracterizam a paisagem. 

Considerando a análise da figura supracitada, existe uma relação entre a atuação dos 

problemas ambientais naturais e antrópicos, ora pelos fatores climáticos, ora pela incidência 



103 

 

  

de queimadas e estes acabam por se integrarem, incidindo no desequilíbrio e na dinâmica do 

meio natural. 

 Na cidade de Rio de Contas o advento da barragem, ao longo do tempo, e o 

barramento do rio Brumado, provocaram o seu assoreamento que, atualmente, tem uma 

aparência de lago devido à concentração de areia e outros materiais resultantes da erosão, 

desprendidos das chuvas e pela própria correnteza da água que escoa no leito do rio.  

O que é mais comum na ocorrência de assoreamento (consequência direta da erosão) 

de rios, é que esse processo ocorra à sua jusante, em regiões de fundo de vales ou em 

determinado lugar em que o nível de base da drenagem permita um processo deposicional. 

Nesse caso, o processo se deu ainda à montante do rio devido ao barramento que obstruiu o 

seu canal, pelo acúmulo de sedimentos reduzindo a sua profundidade e a velocidade de sua 

correnteza. 

A figura 25-A mostra parte do rio no perímetro urbano de Rio de Contas, degradado, 

visto como o assoreamento diminuiu o espelho d’água em decorrência da deposição de 

sedimentos ao longo dos anos após a construção da barragem. Ainda a ausência da mata ciliar, 

segundo Rodrigues e Filho (2001, p.21): “[...] vegetação arbórea vinculada à beira de rio.”, 

intensificou o processo erosivo e transporte de materiais da própria margem do rio, 

contribuindo para a obstrução do seu canal (Figura 25-B). 

 

Figura 25 - Assoreamento e erosão do rio Brumado. 

  

      
   A B  

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010. 

 

Após o controle da vazão da barragem a ocorrência do assoreamento não chegou a 

estagnar o rio Brumado no seu médio curso, mas tem mudado e reduzido o seu fluxo, como 

também deteriorado a qualidade da água.  



104 

 

  

 Rio de Contas (Figura 26-A), considerada a primeira cidade planejada do Brasil, é um 

dos patrimônios históricos que ainda guarda sinais da sua arquitetura do século XVIII. A 

beleza cênica tornou-a uma cidade turística que sempre ofereceu aos seus visitantes trilhas 

que margeiam rios e cachoeiras, embora só em 2010 passasse a dispor de infraestrutura e de 

saneamento básico. 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), através do governo do 

Estado, construiu 19 quilômetros de rede coletora de esgoto na tentativa de despoluir os rios 

que cortam a cidade e melhorar a qualidade de vida da população. Ainda existe muita 

polêmica sobre o assunto, o que recai sobre o descaso dos governantes, pois passados todos 

esses anos ainda é comum os habitantes utilizarem fossas rudimentares, além de canalizações 

clandestinas que jogam o esgoto in natura diretamente no rio Brumado e no rio Gambá 

(Figuras 26-A/B), os mesmos que compõem as cachoeiras que são os pontos turísticos mais 

visitados da região. 

 

Figura 26 - Vista aérea da cidade de Rio de Contas e dos rios Brumado e Gambá.  

  

     
 A                                           B 

Créditos: Sec. Munic. de Meio Ambiente de Rio de Contas, 2008; e Núbia Oliveira Almeida, 2009. 
 

 Assim como Rio de Contas, a cidade de Livramento de Nossa Senhora não possui 

infraestrutura adequada capaz de preservar os corpos hídricos na área urbana. A diferença é 

que Livramento de Nossa Senhora possuía esgotamento sanitário; embora não haja projetos 

para adaptação da rede de esgoto capaz de atender ao rápido crescimento urbano decorrente 

da criação do Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado que vem aumentando a oferta de 

empregos na agricultura. Sem rede de esgoto algumas das novas construções (Figuras 27-

A/B) estão fazendo ligações clandestinas, tendo como destino o rio Brumado. O rio que se 
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encontrava em processo de degradação decorrente do projeto do DNOCS, tornou-se também 

um receptor de dejetos sanitários. 

  

 Figura 27 - Crescimento urbano de Livramento de Nossa Senhora e poluição hídrica. 

  

     
  A                                                                     B 

Crédito: Arquivos-Jornal Mandacaru, 2010. 

 

O depósito de resíduos urbanos deve ser feito em local apropriado onde não cause 

danos ao meio ambiente e ao homem, mas na localidade mencionada abaixo tem sido uma 

prática comum, mesmo que exista a coleta seletiva. Os resíduos domésticos podem gerar o 

acúmulo de substâncias tóxicas, contaminando os solos e os recursos hídricos. As figuras 28-

A/B representam um cenário típico de imprudência, onde a poucos metros dessa área existe 

um dos canais rudimentares mais antigos, utilizado para a irrigação. Os resíduos 

possivelmente foram ali depositados por algum morador das proximidades que faz proveito 

dessas águas.  

 

Figura 28 - Depósito clandestino de dejetos domésticos. 

 

      
 A    B 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010. 
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Os problemas ambientais advindos da exploração, avaliados no médio curso do rio 

Brumado a partir do processo de barramento do rio para a construção da barragem e da ação 

antrópica decorrente, configuram a alteração da paisagem, embora essas transformações 

sejam locais e pontuais. De modo geral, repercutem na dinâmica da sua bacia hidrográfica.  

 

4.4 CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM 

    

No município de Rio de Contas existiam três comunidades de quilombolas: Barra, 

Bananal e Riacho das Pedras; esta última não existe mais, foi inundada com o enchimento da 

barragem. Esses povoados são formados por comunidades negras de baixo poder aquisitivo.  

Para a realização desse trabalho foram visitadas as Comunidades de Barra e Bananal, 

na zona rural. Na cidade de Rio de Contas foi identificado um grupo dos moradores da antiga 

Comunidade de Riacho das Pedras que sofreu diretamente os reflexos da construção da 

barragem. A figura 29 representa a espacialização e a distribuição das entrevistas que foram 

aplicadas nas comunidades citadas. 

 

Figura 29 - Localização das comunidades onde foram realizadas as entrevistas. 
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 Para efeito de análise, todas as pessoas que participaram da entrevista sempre 

residiram em suas respectivas comunidades. Exceto os antigos moradores da Comunidade de 

Riacho das Pedras, onde algumas famílias se encontram concentradas num bairro chamado de 

Pirulito.  O gráfico da figura 30 configura os percentuais das comunidades entrevistadas, 

demonstrado equilíbrio relativo para a seriedade dos resultados. 

 

Figura 30 - Amostra dos entrevistados nas comunidades de quilombolas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

 A finalidade de trabalhar com esses sujeitos da pesquisa, de povoados distintos, foi a 

de traçar os impactos diretos e indiretos vivenciados pelos moradores das comunidades, a 

partir da atuação do Estado com a implantação da barragem.  

 Além das questões levantadas na entrevista, pertinentes aos problemas vivenciados 

com a construção desse reservatório, ao visitar as Comunidades de Barra e Bananal, que 

ficam a 15 km de distância de Rio de Contas (sede), também foram observados em campo 

alguns aspectos de como se encontram estruturadas as famílias que ali residem. 

 As casas dessas comunidades são construídas de adobe; a fonte de abastecimento vem 

do rio Fazendola e a água é distribuída em forma de chafariz; possuem rede elétrica que 

atende a iluminação pública e as residências; não existe coleta de lixo. Então, os moradores 
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costumam queimar e enterrá-lo. Questões de infraestrutura delataram a presença de alguns 

equipamentos comunitários:    

 A escola (Figura 31-A) que funciona no povoado é mantida pelo município de Rio de 

Contas e atende apenas ao ensino fundamental. Trata-se de uma pequena instalação com 

pouquíssima ou nenhuma infraestrutura.  

 A igreja (Figura 31-B) vem simbolizar a tradição católica da comunidade, onde são 

realizadas as celebrações eucarísticas e ainda é lugar dos festejos religiosos, tanto da própria 

comunidade, como de Bananal, acolhendo também os ex-moradores da Comunidade de 

Riacho das Pedras. 

 Em caso de doença na família, a comunidade recebe assistência médica do município, 

através de um posto de saúde que funciona uma vez por semana; esses atendimentos são 

restritos às terças-feiras e, caso alguém tenha urgência em atendimento médico, tem que 

alugar um transporte para ir até ao hospital de Rio de Contas. A figura 31-C retrata as 

condições da instalação do posto onde é tratado o povo da Comunidade de Barra e ainda de 

Bananal. 

 Na Comunidade de Barra existe uma associação que é o Centro de Múltiplo Uso do 

Quilombola, conforme figura 31-D, onde os membros se reúnem para discutir assuntos 

pertinentes à comunidade. Este Centro é uma iniciativa do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio de Contas. 

 Lembrando que o posto médico, a escola, o Centro de Múltiplo Uso do Quilombola e 

o cemitério que se encontram na Comunidade de Barra também atendem às necessidades do 

povo de Bananal que é desprovido de qualquer tipo de assistência. 

Uma das peculiaridades que chamou a atenção durante o desenvolvimento do trabalho 

foi que essas comunidades são formadas por uma população predominante de idosos, com 

mais de 50 anos e por crianças, com menos de 12 anos.  

Os mais jovens migraram para as cidades circunvizinhas e até mesmo para outros 

Estados como São Paulo, em busca de oportunidades de trabalho. Outra particularidade é a 

falta de oportunidade educacional que se tornou forte característica da exclusão das 

comunidades negras dessa região e que reforça os estereótipos culturais, “[...] dentre os mais 

velhos, poucos foram alfabetizados.” (VASCONCELOS, RIBEIRO, 2001, p. 264). 
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Figura 31 - Infraestrutura da Comunidade de Barra. 

 

     
 A     B 

     
 C       D 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010. 

 

Enfim, as condições socioambientais decorrentes da construção da Barragem Engº 

Luiz Vieira foram analisadas a partir da caracterização socioeconômica e produtiva das 

propriedades das comunidades atingidas, bem como dos impactos gerados pela implantação 

da barragem, com o intuito de integrar a dinâmica ambiental sob o enfoque geossistêmico 

proposto como método nesta dissertação. 

 

 Caracterização socioeconômica: 

 

Ao levantar alguns dados sobre a renda familiar e a participação do programa de 

transferência de renda à família carente (Bolsa-Família) foi observado, durante a realização 

dessas entrevistas, que a maioria das famílias vive de forma precária. 

No que se refere ao programa de transferência de renda do governo federal (Bolsa-

Família), das 29 pessoas entrevistadas na Comunidade de Barra, 10 (34,48%) conseguiram se 

inserir no benefício. Todos os entrevistados recebem, duas vezes por ano, a cesta básica que é 
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uma iniciativa do governo federal, e 12 pessoas, 41,38% das entrevistadas, são aposentadas. 

Quanto à participação em sindicato e associação, todos os entrevistados são contribuintes do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Associação dos Quilombolas. 

Nenhum dos 11 representantes familiar entrevistados da Comunidade de Bananal 

recebe o auxílio do Bolsa-Família, embora todos sejam contemplados com a cesta básica; 7 

(63,64%) deles são aposentados. Dentre os 11 entrevistados, todos são contribuintes do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 8 (72,73%) participam da Associação dos Quilombolas. 

Das 12 famílias que moravam em Riacho das Pedras, apenas uma recebe o auxílio do 

Bolsa-Família; todos recebem a cesta básica e 8 (66,67%) das 12 pessoas entrevistadas são 

aposentadas. Todos participam e contribuem com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a 

Associação dos Quilombolas. 

Além dos programas sociais os quilombos sobrevivem do que produz na terra e ainda 

contam com a ajuda das mulheres que confeccionam artesanatos que são vendidos aos 

turistas, nos povoados e na cidade de Rio de Contas. 

  

 Caracterização produtiva da propriedade: 

 

Nas Comunidades de Barra e Bananal não existe extensão definida de propriedades 

para os moradores; esta é unitária desde que foi ocupada pelos seus antepassados, embora em 

dezembro de 1999 essas comunidades receberam o reconhecimento de posse do título da terra 

(vide anexo). 

As figuras 32-A/B mostram algo sobre o excedente da produção que é vendida na feira 

livre, em Rio de Contas.  

 

Figura 32 - Comercialização do excedente da produção na feira livre de Rio de Contas. 

 

     
 A     B 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010. 



111 

 

  

Os moradores desses povoados sobrevivem basicamente da agricultura de 

subsistência, uma produção natural, sem fertilizantes e agrotóxicos. As famílias plantam 

abacaxi, arroz, banana, café, cana, feijão, mandioca, manga, milho, entre outros produtos. 

Criam alguns animais como aves, suínos e alguns bovinos para a produção do leite. 

No intuito de preparar e plantar a terra, esses pequenos produtores utilizam esterco, 

arado de boi, e, quando existe uma extensão maior a ser plantada e que necessite de melhor 

preparo, trabalham com um trator doado pelo DNOCS, de uso comum das duas comunidades. 

Apesar das comunidades margearem a barragem nenhuma das duas possuem cultivos 

irrigados proporcionados pelas águas do açude. Na Comunidade de Barra, por iniciativa do 

Sr. Carmo, que é o representante dos quilombolas, foi construído um canal que tem como 

fonte a água do rio Brumado, desviada antes de chegar ao destino da barragem. Com esse 

canal alguns dos moradores de Barra, que têm seus cultivos próximos, conseguem realizar 

uma irrigação por inundação, conforme pode ser observado na figura 33, onde existe uma 

pequena plantação de manga bem próxima. 

 

Figura 33 - Canal para a irrigação na Comunidade de Barra. 

 
Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010. 

 

 Após o enchimento do reservatório da barragem os quilombos de Barra e Bananal 

perderam os solos mais férteis do vale, tendo que migrar suas atividades agrícolas para os 

tabuleiros, nas cotas mais altas daquela área, onde os solos são pobres em nutrientes 
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necessários aos cultivos, e ainda com difícil acesso à água para a manutenção de suas 

plantações. 

Em contrapartida, os irrigantes do município de Livramento de Nossa Senhora 

dispõem de uma moderna irrigação advinda das mesmas águas que margeiam as terras dos 

povoados de quilombos. A exemplo disso, moradores da Comunidade de Bananal irrigam sua 

produção manualmente (Figuras 34-A/B); mesmo tendo tão próximas as águas da barragem, 

eles não usufruem do benefício. E não há explicação técnica para tal comportamento. 

 

Figura 34 - Produção da Comunidade de Bananal, plantio de manga e feijão. 

 

      
  A       B 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, 2010. 

 

 Opiniões sobre a construção da barragem: 

 

Durante a realização das entrevistas nas comunidades foi questionando a respeito dos 

efeitos da construção da barragem. As Comunidades de Barra e Bananal relatam que houve 

problemas, dentre eles: perda da faixa de terras férteis e cultiváveis, pois essa área consistia na 

melhor parte do terreno para plantar; daí haver perda do plantio, sobretudo no período das 

chuvas quando a barragem tem uma elevação nos níveis de água.  

 A indenização procedente da inundação das áreas cultiváveis dessas comunidades foi 

realizada, mas com um valor muito pequeno, irrisório, deixando os atingidos indignados e no 

prejuízo, pois era da terra que tiravam o seu meio de sobrevivência. Assim, relata um dos 

entrevistados: “Recebi a indenização, foi um valor pequeno demais, recebi pela área plantada, 

porque a minha casa não estava próxima a área alagada, só pelas plantações, o valor hoje é 

equivalente a R$ 150,00.” 

 Essa duas comunidades não sofreram tantos danos provenientes com o enchimento da 

barragem quanto a Comunidade de Riacho das Pedras, que além de ter as áreas cultiváveis 
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submersas pelas águas do açude, os moradores perderam suas casas e todas as benfeitorias 

que existiam em suas propriedades, tendo que buscar alternativas de renda para sobreviverem 

como trabalhadores rurais em propriedades de particulares, o que receberam como 

indenização não foi o suficiente para recomeçarem em um novo lugar. Também como suposta 

forma de recompensa o DNOCS ofereceu lotes de 5 ha no município de Livramento de Nossa 

Senhora, mas sem documentação de posse e sem infraestrutura capaz de fazer com que os 

quilombos iniciassem a produção nessa nova área; poucos aceitaram e como  não tiveram 

como mantê-la passaram a trabalhar para os grandes proprietários na agricultura desse 

município. 

 Na entrevista foi questionado aos moradores das Comunidades de Barra, Bananal e 

Riacho das Pedras sobre a existência de danos ambientais procedentes da construção da 

barragem, sendo descrito por eles que foi enorme a perda da vegetação nativa, da beleza do 

rio que o mesmo proporcionava a região e a perda das terras férteis nos vales. 

 Sobre as possíveis melhorias advindas da construção da barragem para a região, os 

entrevistados expuseram com animosidade que só tiveram prejuízos. E, assim, afirmaram que 

o município de Rio de Contas serviu apenas como um fornecedor dos recursos hídricos para o 

projeto de irrigação e não obteve nenhuma compensação, apenas a construção da estrada que 

liga as comunidades à cidade. Os únicos beneficiados foram os irrigantes do município de 

Livramento de Nossa Senhora que vêm obtendo grande retorno ao longo desses anos com a 

fruticultura irrigada. Comentam que além de abastecer o mercado interno vêm exportando boa 

parte da produção para o mercado internacional. 

 Desse modo, verifica-se dentro do universo da pesquisa que os atingidos da 

Comunidade de Riacho das Pedras ainda procuram meios para sobreviverem depois da perda 

de suas terras, enquanto os moradores de Barra e Bananal, apesar dos impactos negativos 

oriundos da barragem, ainda continuam produzindo em suas propriedades, embora tenham 

adquirido o título da terra. Através desse reconhecimento os quilombos estão conseguindo se 

aposentar no tempo previsto como produtor rural, o que antes era impossível.  

  Diante do que foi argumentado no processo de entrevista e referendado pela 

observação de campo, afirma-se que não foi realizado nenhum planejamento pelo Estado para 

melhorar as condições de trabalho e permanência das Comunidades de Barra e Bananal. Sobre 

a relocação dos quilombos de Riacho das Pedras para que pudessem fixar moradia e continuar 

trabalhando, esses povos foram eximidos da sua garantia de sobrevivência e dignidade, tendo 

a sua etnia, tradição, laços afetivos e culturais ignorados pela ação do próprio Estado. 
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5  DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL NA ÁREA DA BARRAGEM 

5.1 ASPECTO POPULACIONAL 

  

 O crescimento populacional comumente se dá de forma desordenada, sendo uma 

característica predominante dos países em desenvovimento que muitas vezes, por não 

possuírem um planejamento para a ocupação, acabam gerando impactos de diversas naturezas 

como: poluição das águas e dos solos, desmatamentos, entre outros. Hogan (2007) ressalta 

que a elevação dos números da população tem como preocupação a pressão sobre os recursos 

naturais, seja em termos da sua disponibilidade, seja pela capacidade de suporte de um 

território, ou ainda em termos da degradação ambiental.  

 Por sua vez, o adensamento das áreas urbanas teve como uma de suas particularidades 

o êxodo rural. A população do campo, frente às suas necessidades, busca outras oportunidades 

e os núcleos urbanos são vislumbrados na tentativa de melhoria de vida. O aumento da 

população é marcado pelas especificadades que tornam cada centro urbano mais atrativo. 

O município de Rio de Contas, localizado na Chapada Diamantina Meridional, e o 

município de Livramento de Nossa Senhora, na Serra Geral da Bahia, também têm traços 

marcantes e contrastantes no seu crescimento populacional. Num intervalo de três décadas, 

conforme figuras 35 e 36, pode-se averiguar que Rio de Contas teve um desenvolvimento 

negativo da sua população, enquanto o crescimento de em Livramento de Nossa Senhora foi 

superior a 60%, expandindo de forma considerável, a área do seu perímetro urbano. 

Na década de 1980 a população total de Rio de Contas era de 13.626 habitantes, sendo 

que a rural era de 9.771 habitantes e a urbana de 3.855. Assim, a população rural representava 

71,71% do total de residentes do município nesse período. Segundo resultados preliminares 

do Censo do IBGE (2010), o município possui hoje 13.007 habitantes, ou seja, de 1980 a 

2010 houve um decréscimo, ainda que insignificante, de 619 habitantes. A população rural 

ainda continua prevalecendo, com 6.698 habitantes (51,50%), embora tenha sofrido uma 

redução, ao passo que a urbana passou para 6.309 habitantes (48,50%). Pelo que se pode 

observar, nesse intervalo de tempo houve uma transferência da população do campo para a 

cidade. Estima-se, atualmente, no município, uma densidade demográfica de 12,23 hab./km
2
 

em uma área territorial de 1.064,747 km
2
. 

 Na leitura do gráfico da figura 35, observa-se que de 1980 a 2010 o crescimento 

urbano foi semelhante ao decréscimo da população rural; isto evidencia que não houve 

influências ou fato novo capaz de atrair pessoas de outros municípios com o intuito de fixar 
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residência no município de Rio de Contas. Entretanto, tal fato não o redime de pesquisas mais 

consistentes, direcionadas e integradoras de outros campos de conhecimento técnico e 

científico. 

 

Figura 35 - População urbana e rural do município de Rio de Contas, 1980-2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos, IBGE (1980 e 2010). 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

O município de Livramento de Nossa Senhora apresenta, em seu contexto 

habitacional, uma configuração diferenciada daquela existente no município anterior, o que 

pode ser verificado nos seguintes dados: na década de 1980, sua população total era de 29.282 

habitantes e a população urbana contava com 8.909 habitantes, inferior à população rural, 

com 20.373 habitantes, correspondendo a 69,57% do contingente municipal. Conforme 

resultados preliminares (IBGE, 2010), a população do município deu um salto significativo no 

seu crescimento, chegando ao percentual de 68,59% num período de 30 anos, com uma 

população total de 42.693 habitantes. O destaque foi para a população urbana que chegou aos 

20.530 habitantes, próximo de 48,09%, embora a população rural ainda seja superior, com 

22.163 habitantes, em torno de 51,91%.  Trata-se de um município com população maior e 

características próprias, elevando-o a uma categoria superior. 
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O crescimento da população e expansão do núcleo urbano, bem como a permanência 

da população rural no município de Livramento de Nossa Senhora está atribuído ao 

desenvolvimento da agricultura na região que, por sua vez, atraiu pessoas de cidades 

circunvizinhas, além de ter fixado o homem no campo, diferente do município de Rio de 

Contas. A densidade demográfica do município chega a 19,99 hab./km² para uma área 

territorial de 2.135,585 km². 

 Na construção da figura 36 verifica-se a evolução populacional urbana e rural, entre as 

décadas de 1980 e 2010, no município de Livramento de Nossa Senhora. Ainda que a 

população urbana tenha crescido nesse intervalo de tempo, não supera os números da 

população rural. 

 

Figura 36 - População urbana e rural do município de Livramento de Nossa Senhora,     

1980-2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos, IBGE (1980 e 2010). 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
  

Para melhor configurar a variação do crescimento populacional dos dois municípios, 

procurou-se fazer um levantamento a partir de cinco intervalos nos seguintes anos: 1980, 

1990, 1991, 2000 e 2010. As tabelas possibilitaram observar a variação entre um intervalo de 

tempo da população residente nos municípios e, paralelamente, a representação do coeficiente 

nas variações absolutas e relativas (%). 
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Considerando dados constantes na tabela 02 e analisando os dados da população de 

Rio de Contas, observa-se que o município apresenta características marcadas por duas 

variáveis: uma foi o êxodo da população rural, representada por famílias que têm migrado 

para a cidade e para municípios vizinhos como Livramento de Nossa Senhora, devido à oferta 

de mão de obra na lavoura da fruticultura e até mesmo para capitais como Minas Gerais e São 

Paulo. A outra variável foi menos expressiva, mas tem significado: muitos estudantes, ao 

concluírem o 2º grau, vão em busca de uma formação superior, tendo as cidades de Vitória da 

Conquista e de Salvador como referências universitárias.  

Analisando o intervalo entre 1980 e 1991 da referida tabela, a população cresceu numa 

proporção de 3,24%. De 1991 a 1996 houve um déficit populacional de -5,79%; isto 

aconteceu, provavelmente, devido aos efeitos pós-barragem em Rio de Contas e da criação do 

Perímetro Irrigado no Vale do Rio Brumado em Livramento de Nossa Senhora, que motivou 

as pessoas a buscarem oportunidades de emprego.  

De 1996 a 2000 observa-se um aumento médio de 5,13% da população, percentual 

considerável se for comparando aos anos anteriores, expressos na tabela. Esse aumento se 

justifica em decorrência ao retorno de parte das pessoas que migraram em outro período. Em 

2010 houve um déficit de -6,66% no crescimento do município, o maior registrado nos 

intervalos analisados; esta queda torna-se significativa se confrontada aos anos anteriores, 

mais uma vez devido ao efeito migratório, uma vez que Rio de Contas não tem maiores 

expectativas de trabalho para oferecer à sua população. 

 

Tabela 02 - Crescimento populacional do município de Rio de Contas-BA, 1980-2010. 

 

Ano 

População 

Residente 

Variação 

Absoluta 

Variação 

Relativa (%) 

1980 13.626 - - 

1991 14.068 442 3,24 

1996 13.254 -814 -5,79 

2000 13.935 681 5,13 

2010 13.007 -928 -6,66 

                      Fonte: Censos Demográficos, IBGE (1980, 1991, 1996, 2000 e 2010). 
                      Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

Os percentuais das variações relativas do município de Livramento de Nossa Senhora 

foram positivos, conforme pode ser constatado na tabela 03.  De 1980 a 1991 houve um 

crescimento representativo de 17,29%, fato atribuído à expansão da fruticultura irrigada, ou 
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seja, do setor primário. Normalmente o que atrai as pessoas de outros centros é o avanço da 

industrialização, mas nesse caso ocorreu a partir da inauguração do perímetro irrigado em 

1989, que passa a exercer sua principal função. 

De 1991 a 1996 houve uma queda substancial desse crescimento, registrando 1,65%, 

mas não chegou a ser negativo. Esse período foi visto como uma fase de adaptação do 

advento da fruticultura irrigada. Quando começam a surgir os primeiros resultados da 

produção do município, entre 1996 e 2000, essa variação mostra novos reflexos e chega a 

8,92%. Mais tarde, quando o município se tornou um exportador da manga para os países da 

Europa e ganhou o comércio internacional, outra vez ocorreu um aumento natural da 

população. Devido à necessidade de mão de obra para atender à demanda do mercado, esse 

período de 2000 a 2010 registrou 12,28%, enquanto que em Rio de Contas ocorreu o maior 

déficit de crescimento de sua população em 30 anos.  

  

Tabela 03 - Crescimento populacional do município de Livramento de Nossa Senhora-

BA, 1980-2010. 

 

Ano 

População 

Residente 

Variação 

Absoluta 

Variação 

Relativa (%) 

1980 29.282 - - 

1991 34.345 5.063 17,29 

1996 34.911   566   1,65 

2000 38.025 3.114   8,92 

2010 42.693 4.668 12,28 

           Fonte: Censos Demográficos, IBGE (1980, 1991, 1996, 2000 e 2010). 

           Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

Na busca de estudo mais consistente, gerou-se um gráfico, através da elaboração e 

análise das tabelas 02 e 03, possibilitando traçar um perfil da variação do crescimento 

populacional entre os municípios de Livramento de Nosssa Senhora e Rio de Contas, o que 

auxiliou na visualização dos resultados apresentados. Dessa forma, a figura 37 confronta a 

variação relativa (%) dos referidos municípios num espaço de tempo de três décadas, com 

base na diferença (variação absoluta) de cada intervalo a partir do total da população 

residente. 

O que está em evidência é o crescimento do número de habitantes do município de 

Livramento de Nosssa Senhora e o déficit populacional do município de Rio de Contas. O 

motivo prepoderante desse fenômeno foi citado anteriormente, embora, qualquer que fosse o 
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desenvolvimento, quer seja no setor primário, quer seja nos setores secundário ou terciário, 

sempre ocorrerá um fluxo migratório da população de municípios vizinhos ou até de áreas 

mais distantes em busca de melhores oportunidades de vida, ainda ao custo da pressão dos 

recursos naturais no entorno urbano com ocupações irrigulares e não planejadas ou em áreas 

rurais com a exploração dos meios de produção de forma acelerada. 

 

 

Figura 37 - Variação relativa (%) dos municípios de Livramento de Nossa Senhora e Rio 

de Contas, 1980-2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos, IBGE (1980, 1991, 1996, 2000 e 2010). 

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

 

 Observando os resultados apresentados sobre o aspecto populacional, percebe-se 

então, que não se trata de acompanhar os números totais das pesquisas de população, mas 

compreender como esses valores podem ser representados no espaço geográfico. 
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5.2 ASPECTO ECONÔMICO  

  

 “O homem, ao surgir como ‘sapiens’ em algum momento do pleistoceno, inicia o 

processo de apropriação dos recursos oferecidos pela natureza, visando sua própria 

subsistência” Casseti (1991, p. 2-3). Essa apropriação ocorreu de maneiras variadas ao longo 

do tempo histórico. Numa ápoca mais remota o uso e ocupação do solo é marcada pela 

modernização e expansão da agricultura nos mais diversos espaços agrários.   

As atividades econômicas do município de Rio de Contas estão associadas à 

agricultura e pecuária de pequeno porte. As tabelas 04 e 05 mostram os principais produtos da 

agricultura do município. Considerando a produção agrícola segundo o IBGE (2009), as 

culturas permanentes são: banana, café, laranja e manga; e as culturas temporárias: algodão 

herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, mamona, mandioca, milho e tomate.  

O destaque na produção da cultura temporária é da cana-de-açúcar, e na cultura 

permanente é da manga; mas a que ocupa maior extensão de terras é a produção da cana-de-

açúcar com 1.200 ha, seguida pela de café com 600 ha. No geral, as culturas permanentes e 

temporárias somam um total 3.510 ha de áreas plantadas e distribuídas ao longo do território 

do município de Rio de Contas, segundo dados do IBGE.  

Os produtos da lavoura permanente (Tabela 04) são voltados para escoamento na 

região; a produção é destinada ao comércio local e das cidades circunvizinhas, como 

Livramento de Nossa Senhora. 

 

Tabela 04 - Lavoura permanente, Rio de Contas - BA, 2009. 

 

Produtos 

Área  

Plantada/ha 

Produção/ 

Toneladas 

Banana   40    600 

Café 600    480 

Laranja   50    400 

Manga 100 1.500 

Total 790 2.980 

Fonte: IBGE, 2009. 

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

  

 Conforme a tabela 05, o cultivo da cana-de-açúcar é considerável e corresponde a 

48.000 das 50.466 toneladas de toda produção do município, equivalendo a 95,11%, com um 

rendimento médio de 40.000 quilogramas por ha. Os responsáveis pelo plantio são pequenos 
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produtores que optaram pela produção orgânica, motivo pelo qual se especializaram na 

fabricação da cachaça orgânica. Esse tipo de cachaça ganhou fama até mesmo no exterior, 

sendo exportada para a Alemanha, França, Inglaterra e Suíça. 

 A segunda cultura que sobressai é a mandioca, com 1.080 toneladas, equivalendo a 

2,14 % do total da produção das lavouras temporárias. Os demais produtos têm pouca 

representação, correspondendo a menos de 1% desse total e são comercializados na área da 

produção, em Livramento de Nossa Senhora.  

 

Tabela 05 - Lavoura temporária, Rio de Contas - BA, 2009. 

 

Produtos 

Área  

Plantada/ha 

Produção/ 

Toneladas 

Algodão herbáceo    200      270 

Arroz      50      250 

Cana-de-açúcar 1.200 48.000 

Feijão    370      186 

Mamona    400      320 

Mandioca      90   1.080 

Milho    400        60 

Tomate      10      300 

Total 2.720 50.466 

Fonte: IBGE, 2009. 

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

Vale salientar a impossibilidade de se estimar a produção das lavouras permanentes e 

temporárias que são cultivadas no entorno da Barragem Engº Luiz Vieira, uma vez que não 

existe nenhum órgão responsável em fazer este controle estatístico. Os dados apresentados 

correspondem a toda a produção da área municipal de Rio de Contas e foram levantados pelo 

IBGE. 

No que diz respeito à criação de animal, os bovinos e as galinhas constituem os 

rebanhos mais numerosos da região, como pode ser verificado na tabela 06. O efetivo de 

rebanho bovino corresponde a 7.800 cabeças, ou seja, 68%; seguido do rebanho de galinhas, 

com 6 mil cabeças (52,31%); suínos com 1.630 cabeças (14,21%); e os outros rebanhos 

(asininos, caprinos, eqüinos, muares e ovinos) têm pouca expressividade e correspondem a 

uma parcela de menos de 3,75 % do total de cabeças, informado pelo IBGE. A criação desses 

animais é destinada a atender ao consumo local e cidades do entorno. 
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Tabela 06 - Efetivo dos rebanhos, Rio de Contas - BA, 2009. 

Rebanhos Número de cabeças 

Asininos      430 

Bovinos   7.800 

Caprinos     150 

Eqüinos      260 

Galinhas   6.000 

Muares      380 

Ovinos      220 

Suínos   1.630 

Total 11.470 

Fonte: IBGE, 2009. 

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

                     

 

Os produtos do extrativismo vegetal, como podem ser observados na tabela 07, são o 

licuri, o pequi e o umbu. Tanto o licuri (coquinho) como o umbu são frutos do sertão, o pequi 

tem a sua origem no cerrado, cujo fruto é muito utilizado na cozinha nordestina e é muito 

apreciado pelos rio-contenses, sendo o produto da extração vegetal mais cultivado. O pequi, 

por ser uma cultura típica do cerrado, tem sua ocorrência explicada pelos remanescentes desse 

bioma em meio à zona semiárida do sertão nordestino. Ab’Sáber (2003, p. 32) ressalta: “Um 

fato importante e digno de maior consideração é que não se conhecem bons exemplos de 

relictos de caatingas no meio do domínio dos cerrados, mas são muitos frequentes relictos de 

cerrados no meio do domínio das caatingas.” 

 

Tabela 07 - Extração Vegetal, Rio de Contas - BA, 2009. 

Produtos Toneladas 

Licuri   4 

Pequi 10 

Umbu   4 

Total 18 

Fonte: IBGE, 2009. 

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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No município de Rio de Contas a exploração da silvicultura, segundo dados do IBGE 

(2009), é voltada para a extração da madeira em lenha, no total ao ano são obtidos 4.500 

metros cúbicos em média, um valor estimado da produção de 95 mil reais ao ano. A 

exploração é feita através do sistema tradicional e parte da mesma é destinada às fábricas de 

cerâmicas de Livramento de Nossa Senhora. 

Além da produção da agropecuária no município de Rio de Contas, o turismo vem 

atraindo pessoas de toda parte do Brasil, como também do exterior, devido à exuberância do 

relevo, das cocheiras e das belas paisagens da região, acompanhado de temperaturas amenas, 

arquitetura barroca tombada pelo patrimônio histórico e o carnaval de época. Alguns dos 

principais pontos turísticos do município são: 

- a arquitetura religiosa, com belas igrejas que retratam um pouco da história local 

como a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, de 1744; e a Igreja de Santana, do século 

XIX, construídas por escravos (Figura 38-A e B); 

- as comunidades de quilombolas (Barra e Bananal), formadas por negros 

remanescentes de quilombos (Figura 38-C);  

- a Ponte do Coronel, com piscinas naturais, constitui-se num belo lugar para o banho 

(Figura 38-D);  

- a Estrada Real, antigo caminho em lajes de pedras, era utilizada para o escoamento 

do ouro e abastecimento da cidade, ligando Rio de Contas a Livramento de Nossa Senhora; 

atualmente dá acesso à Cachoeira do Raposo (Figura 38-E);  

- o Pico do Itobira, com 1.970 metros de altitude, cuja visita é feita através de trilhas; 

encontra-se ao longo do seu percurso, riachos e algumas espécies de plantas raras, orquídeas e 

bromélias (Figura 38-F). 

Outros pontos turísticos bem visitados são: Vale do Queiroz, Pico do Barbado, Pico 

das Almas, Cachoeira do Fraga, Poço das Andorinhas e Cachoeira do Jiló. Dessa forma, 

percebe-se que o turismo tem sido uma das fontes de renda do município. A cidade dispõe de 

serviços de hotelaria em média 13 pousadas e dois campings e translado de carros para 

atender ao turista e, assim, gerando oportunidade trabalho para seus habitantes. 
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Figura 38 - Pontos turísticos de Rio de Contas. 
 

         
   A                                                                            B                    

           
   C                                                                             D 

            
   E                                                                             F 

Crédito: Núbia Oliveira Almeida, (figuras: A, B, C, D e F) 2010; e Altemar Cardoso, (Figura: E) 2008. 
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No município de Livramento de Nossa Senhora foi dada ênfase à análise das lavouras 

plantadas no Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado. Os dados são coletados e 

controlados pela ADBI; as culturas permanentes são atualizadas uma vez por ano, sempre no 

mês de dezembro, e as culturas temporárias mensalmente. 

 Dentre as fontes de renda do município, a prática da atividade agrícola se destaca 

como principal meio de geração de emprego e renda, e a lavoura permanente (frutíferas) é o 

destaque do perímetro irrigado. 

Com a construção da Barragem Engº Luiz Vieira no município de Rio de Contas e a 

criação do Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado, a fruticultura irrigada ganhou força 

com o agronegócio no município de Livramento de Nossa Senhora. 

O dinamismo da agricultura nesse município ocorre a partir da fruticultura irrigada, 

com destaque a produção especializada de manga; em seguida vem a banana, o maracujá, o 

coco-da-baía, o mamão e a cana-de-açúcar. 

 Atualmente o município é o segundo produtor de manga na Bahia, vindo a seguir 

Juazeiro, com isso, tem-se destacado no cenário dos grandes exportadores da fruta para os 

mercados europeus.  

 O cultivo da manga lidera a produção do perímetro com 49.929 toneladas, numa área 

plantada de 2.937 ha, (Tabela 08), enquanto que todo o município produz 105 mil toneladas 

em 7 mil ha, segundo dados do IBGE (2009), ou seja, a área irrigada assume 47,55%; 

praticamente a metade do que é produzido fica sob responsabilidade do perímetro irrigado. 

A banana ocupa o segundo lugar na produção, com 6.227 toneladas. Embora a 

produção do maracujá seja inferior, o que é colhido na área do perímetro irrigado contribui 

com a produção total do município, pois Livramento de Nossa Senhora hoje é responsável por 

30% da produção nacional desse fruto. 

O cultivo da cana-de-açúcar rende 4 mil litros de cachaça ao ano e colabora com o que 

é colhido nas demais áreas do município para a fabricação dessa aguardente, mas o destaque 

continua sendo o município de Rio de Contas, pois são 48 mil toneladas do produto contra 

7.500 toneladas (15,63%) de toda a colheita de Livramento de Nossa Senhora. 

 Um dado curioso é que o mamão registra uma média de 255 toneladas colhidas ao ano, 

e nas estatísticas do IBGE não consta nenhuma ocorrência da produção desse fruto no 

município durante os anos de 2007, 2008 e 2009; o último registro é de 2006.  
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Tabela 08 - Lavoura permanente, Livramento de Nossa Senhora - BA, 2011. 

 

Produtos 

Área 

Plantada/ha 

Produção/ 

Toneladas 

Banana       235 6.227 

Cana-de-açúcar         04 4.000 lit. cachaça 

Coco-da-baía         3,5 52.500 frut. 

Mamão         17 255 

Manga    2.937 49.929 

Maracujá        101 2.222 

Total 3.297,5 - 

           Fonte: ADIB, 2011. 

           Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

 A tabela 09 mostra a lavoura temporária cultivada, e, como pode se observar, a 

produção não é tão expressiva, o destaque está para a cultura da mandioca, seguida da 

melancia e da cebola, do coentro e do feijão. Essa lavoura é comercializada no próprio local. 

 

Tabela 09 - Lavoura temporária, Livramento de Nossa Senhora - BA, 2011. 

 

Produtos 

Área 

Plantada/ha 

Produção/ 

Toneladas 

Cebola   01 20 

Coentro   93 01 

Feijão   02 0,8 

Mandioca 100 30  

Melancia   02 25 

Milho   77 02 (grãos) 

Total 275 - 

           Fonte: ADIB, 2011. 

           Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

 A produção da lavoura permanente não varia muito ao longo do ano por conta da 

irrigação, enquanto a lavoura temporária, como o próprio nome diz, oscila em decorrência das 

estações por conta das variações climáticas. 

 O oásis no sertão é assim que se configura Livramento de Nossa Senhora, associando 

a água da irrigação o ano todo, a incidência solar e os solos férteis, uma tríade que favorece o 

cultivo de frutas tropicais, pode ser avaliada como um aspecto positivo da construção da 

Barragem Engenheiro Luiz Vieira, no rio Brumado.    
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5.3 COBERTURA VEGETAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DA    

BARRAGEM 

 

O uso da terra está ligado às atividades realizadas pelo homem em determinada 

extensão de solo ou ecossistema, considerando os diferentes usos dos recursos com a intenção 

de obter produtos e benefícios. Com base no conceito do IBGE (2006) e de sua propagação ao 

longo do tempo e por inúmeros autores, pode-se inferir que o uso da terra reflete a magnitude 

da ação antrópica que substituiu a cobertura vegetal pela produção agrícola e pelo processo de 

urbanização. 

As diferentes formas de uso e de ocupação do espaço resultam nas transformações da 

paisagem. Para uma melhor interpretação dessa paisagem, além do trabalho de campo tem-se 

utilizado o benefício do sensoriamento remoto para se fazer o levantamento, que é de suma 

importância na categorização dos tipos de uso do solo. Na concepção de Silva et al. (2002, p. 

118): “Os estudos sobre uso da terra têm sido cada vez mais valorizados nas últimas décadas, 

haja vista se referirem ao modo como a superfície terrestre vem sendo ocupada em cada 

momento histórico.” 

Os mapas das figuras 40, 42 e 44 indicam a evolução do uso e ocupação do solo, de 

1987, 1997 e 2007 na região da barragem, uma área de 256,72 km
2
. Para isso, as classes 

foram identificadas com base na classificação do IBGE (2006), conforme pode se observar a 

seguir:  

- Barragem – represas ou reservatório: represamentos artificiais d’água utilizados para 

irrigação, fornecimentos municipais de água e outros. 

 - Cultivos – áreas antrópicas agrícolas: lavoura temporária e lavoura permanente. 

 - Vegetação nativa – áreas de vegetação natural que compreendem um conjunto de 

estruturas florestal e campestre, abrangendo desde florestas a campos originais. 

 - Urbano – áreas antrópicas não-agrícolas: cidade, centro populacional permanente, 

organizado com funções urbanas e políticas próprias.  

 - Solo exposto – áreas desmatadas, áreas preparadas para a agricultura ou que sofreram 

e que sofrem queimadas. 

 O gráfico seguinte (Figura 39) apresenta os percentuais do uso do solo em 1987, 

quatro anos após a conclusão das obras da barragem no município de Rio de Contas. O 

mapeamento das unidades confirma um percentual de 75,96% de vegetação nativa do total da 

área e apenas 0,13% de urbanização. Apesar da população predominante do município nesse 

período ter sido rural, o cultivo ocupava 0,23% da área; existiam culturas de subsistência nas 
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comunidades de quilombolas, no entorno do núcleo urbano, da barragem e, de forma dispersa, 

por toda a área mapeada nos fundos de vales, ainda que não fosse visualizada no mapa. A 

propósito, devido ao nível de reflectância da imagem e da escala, houve impossibilidade 

configurar o uso solo das pequenas áreas.  

Pode-se observar, na figura 40, a existência de sombra de relevo registrando um 

percentual de 8,44%, por se tratar de uma região com predominância de relevo formado por 

uma cadeia de serras escarpadas, essa incidência poderá variar a depender do índice de 

inclinação solar diário.  

Apesar de uma vasta rede de drenagem existem alguns pontos de lagos e a maior 

representação de corpo d’água é o reservatório da Barragem Engº Luiz Vieira. A ocorrência 

de solo exposto, com exceção do núcleo urbano e das comunidades, é devida às intensas 

queimadas que são comuns na região. Entre o núcleo urbano e a barragem verifica-se 

fragmento de solo exposto que chega a confundir-se como parte da cidade. No campo foi 

constatado que nessa área o DNOCS retirou solo para as obras da barragem. 

 

 Figura 39 - Classes de uso e ocupação do solo da área da barragem, ano de 1987. 

 
 Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011.
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                      Figura 40 - Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo na região da barragem, 1987. 
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Na figura 42 (mapa de 1997) verifica-se que não houve mudanças significativas nos 

padrões de uso e ocupação do solo, se comparado aos percentuais da década anterior. Ainda 

que a vegetação nativa tenha sofrido uma redução, nas outras classes num período de dez anos 

ocorreu uma pequena elevação nos seus percentuais como demonstra o gráfico da figura 41. 

A expansão da área urbana no período de 1987 a 1997 correspondeu a 0,06% e foi 

nesse intervalo que houve um decréscimo da população total do município, mas deve-se levar 

em consideração que mesmo não existindo um crescimento populacional, esse percentual se 

justificaria com a migração de pessoas da zona rural para a cidade. 

Comparando as figuras 40 e  42, pode-se observar que a barragem não só manteve, 

mas conseguiu acumular o seu volume de água. Também o cultivo expandiu e, essa área é 

ocupada por uma comunidade formada por brancos de origem portuguesa que aproveitou-se 

das temperaturas amenas do lugar, entre outras condições favoráveis, para cultivar o café, 

associado a lavoura de frutas e leguminosas.  

Existe uma particularidade entre a figura 40 (mapa 1987) e a figura 44 (mapa 2007), a 

sombra de relevo aparace acompanhada por um tom de cinza, que é um sombra menos 

incidente. Isso ocorre em função do relevo da região como foi relatado. 

 

Figura 41- Classes de uso e ocupação do solo da área da barragem, ano de 1997. 

 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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                       Figura 42 - Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo na região da barragem, 1997. 
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 Na leitura e análise da figura 43 nota-se que houve uma diferenciação nos percentuais 

da vegetação nativa, passando a ser classificada como 1 e 2. O mapa de 2007 da figura 44 

teve como base o mês de abril, enquanto os mapas de 1987 e 1997 o mês de julho. A maior 

incidência de precipitações na região ocorre de novembro a março; dessa forma, o mês de 

abril ainda possui reflexos do período chuvoso. Como a vegetação da região é bem 

diversificada, formada por campos rupestres, cerrado e floresta arbóreo-arbustiva, durante a 

concentração de chuvas no verão ela se recompõe e, assim, justifica esse mosaico que 

transparece no mapa da figura 44. 

 A influência do período chuvoso também contribui para o acúmulo de água da 

barragem e reposição da vegetação em quase todos os locais onde predominavam o solo 

exposto. Os cultivos que são realizados pelos descendentes de portugueses (Comunidade do 

Mato Grosso) a cada década vêm ocupando e expandindo as áreas plantadas.  

 O espaço urbano apresenta pouca representatividade em termos de crescimento, posto 

que na pesquisa in situ observou-se a formação de dois bairros: um composto pelos 

quilombolas, que tiveram suas terras alagadas com o enchimento do reservatório; e o outro 

bairro que aos pouco vem sendo ocupado na área onde o DNOCS fez as escavações e retirada 

do material de empréstimo para a construção da barragem. 

 

Figura 43 - Classes de uso e ocupação do solo da área da barragem, ano de 2007. 

 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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           Figura 44 - Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo na região da barragem, 2007. 
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Como pode ser verificado, o uso e ocupação do solo na área da barragem, nas três 

décadas analisadas, trouxe uma peculiaridade: os percentuais das classes de uso e ocupação 

do solo apresentados não demonstraram uma evolução significativa com o advento da 

barragem, no que se refere ao cultivo em evidência o mesmo se apresenta distante e sem 

relação com a água desse reservatório.  

 

5.4 COBERTURA VEGETAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO PERÍMETRO 

IRRIGADO 

 

 

 Os mapas de uso e ocupação do solo de 1987, 1997 e 2007 das figuras 46, 48 e 50 

respectivamente, representam uma área de 70,90 km
2
 e demonstram a evolução e as alterações 

da paisagem a partir da implantação do Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado no 

município de Livramento de Nossa Senhora. A figura seguinte, (Figura 45), expressa os 

percentuais do uso e ocupação do solo no início da implantação do perímetro irrigado, quando 

o espaço urbano ocupava menos de 1% do total do espaço delimitado, e os cultivos 11,38%.  

Nessa época o feijão era a cultura predominante na área onde seria instalado o perímetro. Na 

figura 46 nota-se a existência de fragmentos de vegetação nativa em meio aos cultivos, 

chegando a um percentual de 35,03%. 

 

Figura 45 - Classes de uso e ocupação do solo do perímetro irrigado, ano de 1987. 

 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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          Figura 46 - Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo no perímetro irrigado, 1987. 

 



136 

 

  

Ainda no mapa da figura 46 salienta-se que é quase imperceptível a presença de lagos 

ou algum corpo d’água de significância. Existem algumas manchas em tons de lilás que foram 

classificadas como outros por não se ter clareza de informação, inclusive a sua maior 

predominância está ao sul, lado direito da área do perímetro. Essa área apresentou grande 

concentração de solo exposto, decorrente dos desmatamentos atribuidos à ação do DNOCS 

que, na ocasião, iniciou aí o projeto piloto e o processo de assentamento, formando o que é 

hoje, o Bloco III. Vale ressaltar que o solo exposto pode se confundir, muitas vezes, com os 

cultivos temporários e com a vegetação rala típica da caatinga. 

 O Perímetro Irrigado do Vale do Rio Brumado foi inaugurado em 1989, após oito anos 

a paisagem do perímetro apresenta outras características, conforme consta na representação da 

figura 48. Parte da vegetação nativa e do cultivo em grãos deram espaço para a fruticultura 

irrigada; assim, com a expansão dessa cultura aumentou a demanda por mão de obra. Esse 

advento  atraiu pessoas de outras regiões, fazendo com que o crescimento do núcleo urbano 

começasse a ocupar novas áreas.  

 O gráfico da figura 47, registrou um percentual de 27,76% em torno do cultivo, se 

comparado com o percentual de 1987 (11,38%). Em dez anos a produção na área do perímetro 

irrigado cresceu numa proporção de 16,38%. São os primeiros reflexos da irrigação 

apresentados a partir da construção da  barragem no município de Rio de Contas. 

 

Figura 47 - Classes de uso e ocupação do solo do perímetro irrigado, ano de 1997.    

 

Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011.
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                      Figura 48 - Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo no perímetro irrigado, 1997. 
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O mapa da figura 50 possui uma pequena particularidade em relação aos dois 

primeiros: a sua base foi o mês de abril assim como o mapa da figura 44. Por isto justifica o 

aumento, ainda que mínimo, nos percentuais do volume de água dos lagos e da vegetação 

nativa devido à influência de um período com algumas ocorrências de precipitações.  

 As classes de uso e ocupação do solo que tiveram um crescimento gradativo foram as 

do cultivo e junto com ele o urbano, em decorrência das novas oportunidades que surgiram no 

local a partir da lavoura irrigada (Figuras 49 e 50). Enquanto o percentual da vegetação nativa 

reduziu, em média 50%, em detrimento da expansão urbana e do desenvolvimento da 

agricultura. Nota-se também uma redução do exposto, dando espaço às lavouras. 

  A zona de expansão urbana cresceu, sobretudo, na direção sul, no sentido do Bloco III, 

uma vez que é nesse bloco que é produzida a maior parte da manga plantada no perímetro 

irrigado. Observando os mapas de 1997 (Figura 48) e de 2007 (Figura 50), verifica-se que 

nesse último os cultivos também cresceram paralelos ao perímetro urbano. 

 

Figura 49 - Classes de uso e ocupação do solo do perímetro irrigado, ano de 2007. 

 
Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 
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                     Figura 50 - Cobertura vegetal, uso e ocupação do solo no perímetro irrigado, 2007. 
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Com base nos mapas da área do perímetro irrigado no município de Livramento de 

Nossa Senhora, sobre o uso e ocupação do solo distinguiram-se diferentes paisagens, 

conforme foi expresso nos períodos de 1987, 1997 e 2007, diante das atividades 

desenvolvidas a partir de uma proposta de política pública de irrigação destinada ao combate 

à seca no semiárido. 

Assim, com o levantamento das informações obtidas através dos gráficos gerados a 

partir dos mapas, compuseram-se duas tabelas cujos objetivos foram a análise da cobertura 

vegetal, do uso e ocupação do solo na área da barragem e do perímetro irrigado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Brumado nos anos de 1987, 1997 e 2007. 

A tabela 10 representa dados percentuais da área da barragem. Observa-se o 

crescimento referente a três itens: barragem/lagos, cultivos e o urbano. No período de 1987 a 

2007 o solo exposto, a sombra do relevo e, naturalmente, a vegetação nativa reduziram-se de 

maneira considerável no intervalo das três décadas em questão. 

Na tabela 11, área do perímetro irrigado, o crescimento simultâneo dos percentuais das 

classes foi verificado no item urbano e nos cultivos, com consequente e natural redução dos 

demais itens. O desenvolvimento dos cultivos foi marcado por uma produção agrícola 

(fruticultura irrigada) destinada ao agronegócio e acompanhando este processo, o urbano se 

expandiu mediante as oportunidades de emprego. A presença de vegetação nativa, segundo os 

percentuais de 1987, 1997 e 2007 sofreu uma redução em quase 50% decorrente da expansão 

agrícola. O solo exposto, em parte, deu espaço aos cultivos, embora ainda continue liderando 

o maior percentual se comparado às outras classes de uso e ocupação do solo. Na análise, 

deve-se inferir a presença da caatinga e também dos cultivos temporários que, em 

determinado período do ano, provoca desnudamento do solo ou pouca ocorrência de 

vegetação. 

Diante dos dados apresentados nas tabelas 10 e 11, averigua-se também uma 

particularidade na leitura e interpretação das informações, tanto na área da barragem como no 

perímetro irrigado. Desse modo, na tabela 10 há uma classe denominada de sombra de relevo 

que foi configurada devido à existência de serras, ou seja, mesmo ocorrendo a disponibilidade 

de recursos hídricos que pudessem favorecer a agricultura na área da barragem, não seria 

viável devido ao impedimento existente do próprio relevo. 

Na tabela 11, além das demais classes que respondem ao processo de uso e ocupação 

do solo na área do perímetro irrigado, a leitura dos valores apresentados na classe lagos 

comprova que os percentuais da concentração das águas superficiais foram e são insuficientes 
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para atender a demanda da irrigação do município de Livramento de Nossa Senhora. 

Provavelmente embasados nessa deficiência, foi desenvolvido o projeto público de irrigação 

em busca de subsídio de captação de águas superficiais. 

 

                     Tabela 10 - Uso da terra na região da barragem. 

Classes 1987 (%) 1997 (%) 2007(%) 

Barragem Eng° Luiz Vieira   1,74   1,95   2,75 

Cultivos   0,23   0,80   1,34 

Solo exposto 13,50 13,87   3,92 

Sombra de relevo   8,44   8,62   6,98 

Urbano   0,13   0,19   0,26 

Vegetação nativa 1 75,96 74,57 46,56 

Vegetação nativa 2 - - 38,19 

Total 100% 100% 100% 

         Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

 

                    Tabela 11 - Uso da terra no perímetro irrigado. 

Classes 1987 (%) 1997 (%) 2007(%) 

Cultivos 11,38 27,76 33,19 

Lagos   0,14   0,12   0,13 

Outros   6,31   9,57  5,79 

Solo exposto 46,47 43,27 38,08 

Urbano   0,67   1,92   4,06 

Vegetação nativa 35,03 17,36 18,75 

Total 100% 100% 100% 

         Organização: Núbia Oliveira Almeida, 2011. 

 

Assim, os recursos hídricos do município de Rio de Contas nesse contexto de políticas 

públicas foi o sustentáculo para que a irrigação atendesse o objetivo do projeto executado pelo 

DNOCS, caracterizando o sucessivo uso e ocupação do solo de Livramento de Nossa 

Senhora, conforme foi identificado no transcorrer das análises dos gráficos, mapas e tabelas. 
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CONCLUSÃO 

 

Os longos períodos de estiagem na Bahia constituíram um traço marcante na vida 

econômica e social do Estado. Para conter os reflexos da alta variabilidade climática foi 

necessário criar políticas, dentre elas, a política de açudagem e de irrigação para o 

aproveitamento de águas e solos. 

É nessa conjuntura que a agricultura se sobressai no semiárido baiano, sendo bem 

diversificada, incluindo atividades como culturas tradicionais e modernas, promovidas pela 

irrigação e estabelecidas em áreas de projetos públicos. A fruticultura ganhou espaço, 

sobrepondo mais valor na produção do semiárido e passou a ser reconhecida como a viável, 

por ser de cultivos perenes. 

O estudo de viabilidade do Projeto de Irrigação do Vale do Rio Brumado, localizado 

na Bacia Hidrográfica do Rio Brumado, desenvolvido pelo DNOCS, destacou as principais 

atividades agrícolas e os principais centros urbanos, tendo como finalidade obter informações 

geoeconômicas e geofísicas da bacia. Desse modo o projeto, então, foi julgado viável do 

ponto de vista da exploração dos recursos hídricos. 

 Os resultados mostram que após a implantação do reservatório na cidade de Rio de 

Contas, todo o município de Livramento de Nossa Senhora tornou-se um pólo da fruticultura 

irrigada (agronegócio), sendo o segundo maior produtor de manga, tendo parte da produção 

destinada à exportação. 

Diante do potencial ecológico da Bacia Hidrográfica do Rio Brumado encontram-se os 

sistemas ambientais com predominância de modelados diferenciados. Através do geossistema 

foi possível realizar a análise integrada da ação antrópica nos sistemas ambientais da bacia, 

onde se encontra a área da barragem e a área do perímetro irrigado.  

O sistema ambiental da área da barragem foi avaliado como sendo pouco modificado, 

justificado pelas condições físicas e naturais do relevo que possuem cotas altimétricas que 

chegam a mais de 2.000 m. Enquanto que o sistema ambiental do Pediplano Sertanejo foi 

transformado pela atuação antropogênica, através de atividades econômicas agrícolas 

acompanhadas ao crescimento urbano. Tal configuração explicada pela presença de 

superfícies de aplainamento, ao contrário das Serras da Borda Ocidental que possuem relevos 

com irregularidade em suas feições e desníveis altimétricos escapados. Ainda que sejam áreas 

muito próximas não possuem os mesmos sistemas ambientais naturais, também a altitude e as 

variáveis climáticas de temperatura e de precipitação são diferenciadas. 
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No campo foi constatado que o rio Brumado após o seu barramento e a mudança de 

seu curso natural, apresenta a jusante da barragem características que evidenciam a presença 

de assoreamento por conta dos processos erosivos e das alterações do regime hídrico. De tal 

modo, o município de Rio de Contas arca ainda hoje com as consequências socioambientais 

decorrentes desse processo de modernização da agricultura implantada pelo Estado.  

 Verificou-se que, dentro das condições socioambientais das comunidades atingidas 

pela construção barragem, os antigos moradores da Comunidade Riacho das Pedras ainda 

procuram meios de reestruturação, com o propósito de obter condições mínimas de 

sobrevivência, tanto na cidade de Rio de Contas, como em outros locais. Os quilombos das 

Comunidades de Barra e Bananal, apesar dos impactos negativos vivenciados após o 

enchimento do reservatório, ainda continuam produzindo em suas propriedades, mesmo que 

de forma rudimentar. 

Observando os resultados apresentados nesse trabalho sobre o crescimento 

populacional dos municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora, a partir do 

advento da barragem, o primeiro teve um desenvolvimento negativo, enquanto que o segundo 

apresentou crescimento populacional superior a 60% no intervalo de 30 anos, ainda que não 

represente melhorias de infraestrutura pública e nem das questões ambientais. 

 O uso e ocupação do solo na área da barragem nos períodos de 1987, 1997 e 2007; 

aferiu que os percentuais de suas classes analisadas não demonstraram evolução expressiva. 

Enquanto que a área do perímetro irrigado no município de Livramento de Nossa Senhora, em 

suas classes de uso e ocupação do solo caracterizaram-se em diferentes paisagens, conforme 

foi observado nas décadas estudadas (1987, 1997 e 2007), após a implantação do perímetro 

irrigado. 

 As políticas de recursos hídricos caracterizaram o sucessivo uso e ocupação do solo no 

município de Livramento de Nossa Senhora. De tal modo, os aspectos positivos não 

superaram os negativos para o município de Rio de Contas, exceto para Livramento de Nossa 

Senhora, que foi privilegiado pelo projeto de irrigação desenvolvido pelo DNOCS e se tornou 

um próspero do ponto de vista econômico. 

 Enfim, com base na análise das políticas públicas de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Brumado, ficou evidenciado que a ação do DNOCS no semiárido baiano 

ocorreu da mesma forma, se comparado aos demais Estados do Nordeste. Os desprovidos da 

terra e do recurso para mantê-la, ainda aguardam uma atuação mais contundente dessas 
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políticas, enquanto aqueles que puderam se desenvolver como os grandes agricultores, 

aproveitaram os subsídios do Estado para melhor explorar os recursos hídricos regionais. 

 Portanto, pode-se inferir que, mesmo diante de algumas limitações naturais da 

pesquisa, os objetivos propostos foram alcançados, bem como foi possível encontrar respostas 

para as questões de pesquisas apresentadas no início da Dissertação, através das informações 

e questionamentos levantados no processo de investigação do tema aqui proposto.  

 É notório que, em pesquisas científicas, o estudo não se esgote e dê por acabado, pois 

novos questionamentos ainda poderão ser levantados em torno de temáticas socioambientais, 

integradas ou não, ao conhecimento de políticas de recursos hídricos, no campo da Geografia 

ou de outras ciências. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CURSO: Mestrado em Geografia (NPGEO) 

ORIENTADOR (A): Profª Drª Josefa Eliana Santana de Siqueira Pinto 

ALUNA/PESQUISADORA: Núbia Oliveira Almeida 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

Comunidades de Barra, Bananal e Riacho das Pedras 

 

 

 

 

Data: ___/___/___ 

 

Nome: ..........................................................................................................................  

 

1. Idade: ................  

     

2. Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   ) Não alfabetizado  (   ) Alfabetizado  (   ) Ensino fundamental (   ) Ensino médio  

(   ) Superior 

 

4. Comunidade de origem: (   ) Barra   (   ) Bananal   (   ) Riacho das Pedras 

 

 

 

 

 

5. Sua família recebe auxílio do Bolsa-Família? 

      (   ) Sim  (   ) Não 

 

6. Recebe algum tipo de apoio ou de ajuda do governo? 

   (   ) Sim  (   ) Não Qual? ........................................................................ 

 

7. O Sr.(a) participa de algum sindicato ou associação? 

       (   ) Sim  (   ) Não Qual? ........................................................................ 

 

 

 

 

 

8. Qual o tamanho de sua propriedade? ............................. 

 

9. Qual a especialização da produção?  

       (   ) Lavoura   (   ) Pecuária   (   ) Fruticultura   (   ) Mista 

Perfil do entrevistado 

Caracterização socioeconômica 

 

Caracterização produtiva da propriedade 
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10. Qual o destino da produção? 

       (   ) Subsistência da família (consumo)   (   ) Mercado interno (comercial)   

        (   ) Mercado externo 

 

11. O que usa para preparar a terra para a plantação? ....................................................... 

 

12. Usa algum sistema de irrigação? 

(   ) Sim               (   ) Não  Qual? ......................................................................... 

 

13. Qual a fonte de abastecimento de água da família? ..................................................... 

 

14. Para onde vai o lixo da propriedade? .......................................................................... 

 

15. O município ou a região tem alguma assistência médica? .......................................... 

 

 

 

 

 

16. Houve alguma mudança na vida de sua família, com a construção da barragem? 

(   ) Sim  (   ) Não (    ) Qual (is)?........................................................... 

 

17. A família recebeu alguma recompensa pelas perdas? 

(   ) Sim          (   ) Não          (    ) Qual (is)?........................................................... 

 

18. A construção da barragem trouxe melhorias para a região? ........................................ 

 

19. Quem mais ganhou com a construção da barragem? .................................................. 

  

20. Como era a paisagem antes da construção da barragem? ............................................ 

 

21. Essas mudanças na paisagem causam ou causaram algum tipo de problema ao meio  

       ambiente? 

       (   ) Sim        (   ) Não Quais? ......................................................................  

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua atenção e colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos da construção da barragem (aspectos positivos e negativos) 

 



156 

 

  

APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CURSO: Mestrado em Geografia (NPGEO) 

ORIENTADOR (A): Profª Drª Josefa Eliana Santana de Siqueira Pinto 

ALUNA/PESQUISADORA: Núbia Oliveira Almeida 

  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

 

 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS e Associação do Distrito de 

Irrigação do Perímetro do Brumado – ADIB 

 

Data:____/____/____ 

Entrevistado / Responsável:________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Em que ano este órgão foi implantado na região? 

 

2. Como era realizada a irrigação, antes da construção da barragem? 

  

3. O DNOCS/ADIB opera com quantos blocos de irrigação?  

 

4. Quantos produtores possuem em cada bloco? 

 

5. Qual é o órgão que administra a água destinada à irrigação vinda da Barragem Luiz 

Vieira? 

 

6. Como é cobrada a taxa pela utilização da água? 

 

7. O que é produzido no perímetro irrigado? 

 

8. Qual a relação que o DNOCS tem com a ADIB? 

 

9. Qual o motivo do médio curso do Rio Brumado no município de Rio de Contas ter sido 

escolhido? 

 

10. Existe algum associado vindo dos povoados dos quilombolas?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

11. E qual a origem dos quilombolas: 

(   ) Barra  (   ) Bananal  (   ) Riacho das Pedras 

 

Questões estruturais 
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12. Houve alguma indenização para as famílias de propriedades alagadas com o enchimento 

do reservatório? 

(   ) Sim  (   ) Não    (    ) Como: ................................................. 

 

13. Esses remanescentes de quilombolas possuem algum documento de posse da propriedade 

adquirida? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

14. A extensão da terra que receberam é equivalente ou igual para todos?  

 

15. É realizado algum tipo de manutenção na Barragem Luiz Vieira? 

       (   ) Sim  (   ) Não 

 

16. Existe algum comitê ou comissão gestora de recursos hídricos na região? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

17. Que benefícios foram trazidos para a agricultura do município de Livramento de Nossa 

Senhora?  

 

18. Que benefícios trouxeram a construção da barragem para o município de Rio de Contas? 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua atenção e colaboração. 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CURSO: Mestrado em Geografia (NPGEO) 

ORIENTADOR (A): Profª Drª Josefa Eliana Santana de Siqueira Pinto 

ALUNA/PESQUISADORA: Núbia Oliveira Almeida 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Rio de Contas – BA 

 

 

Data:____/____/____ 

Entrevistado / Responsável:________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Desde quando foi implantada a Secretaria de Meio Ambiente e recursos hídricos? 

 

2. Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente existe algum instrumento de planejamento 

ambiental destinado aos recursos hídricos e as áreas degradadas no entorno da barragem? 

(   ) Sim  (   ) Não     Qual? .......................... 

 

 

 

 

3. Sobre a cultura e o cotidiano das pessoas que perderam suas propriedades o Sr. (a)  acha 

que houve mudanças? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

4. Do seu ponto de vista, houve benefício advindo da construção da barragem para o 

município de Rio de Contas? 

(   ) Sim  (   ) Não   Qual?................... 

 

5. Houve algum benefício para a população? 

(   )  Sim      (    ) Não     Exemplo: ......................... 

 

6. E o que deve ser apontado como negativo nesta instalação? 

 

7. Qual a opinião da Secretaria sobre a atuação do DNOCS em Rio de Contas? 

 

Agradecemos a sua atenção e colaboração. 

Histórico do órgão 

 

Questões estruturais e ambientais 
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ANEXO 
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