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Resumo – Grandes empreendimentos surgem como agentes ativos na organização social e territorial 

pelo Brasil. A água torna-se plano de fundo nessa concepção quando obras de grande porte como 

hidrelétricas, pontes, portos e barragens são instalados. A microrregião Ilhéus-Itabuna, na Bahia, 

está inserida nessa discussão devido à instalação da Barragem do Rio Colônia no município de 

Itapé. Em um clima Tropical de Floresta sem estação seca definida, dados climatológicos 

comprovam que para essa área o aporte hídrico das bacias hidrográficas que sustenta o 

abastecimento populacional ainda é suficiente. Para uma região que teve problemas históricos de 

cunho econômico, esta obra apresenta-se desnecessária. No campo sócio-territorial, a construção de 

uma barragem deve implicar em transformações que elimina a relação do indivíduo com o espaço 

geográfico, inibe ações no campo ambiental e pode assumir um sentido que não é a abastecimento 

clássico das populações.  
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WATER AS RESTRUCTURING SOCIOECONOMIC VECTOR IN 

SOUTHERN BAHIA 

 
Abstract – Large enterprises emerge as active agents in social and territorial organization in Brazil. 

The water becomes background in this view when major works such as hydroelectric, bridges, ports 

and dams are installed. The Ilhéus-Itabuna region, Bahia, is included in this discussion due to the 

installation of the Colonia River dam in the municipality of Itapé. A Forest Tropical climate without 

dry season, climatological data show that in this area the water supply watershed that sustains the 

population supply is still sufficient. For a region that historical problems of an economic nature, are 

presented as an unnecessary work. In the socio-territorial field, the construction of a dam should 

imply changes that eliminates the individual's relationship with the geographic space, inhibits 

actions in the environmental field and can have one sense that is not the classic supply for the 

population. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é considerada o bem primordial para a sobrevivência das maiorias das espécies que 

habitam a biosfera. Dela deriva a energia para os diversos metabolismos e ocorrências naturais de 

caráter biótico e abiótico, sendo ainda a mesma o ponto em comum de desenvolvimento e 

subsistência entre elementos considerados seres vivos, como os animais e vegetais, e também de 

processos litosféricos, como a morfodinâmica da Terra, a composição dos rios, lagos e oceanos, etc. 

Em relação à qualidade da água para o consumo humano, de toda a água existente no planeta, 2,5% 

apenas é classificada como água doce, onde 0,36% desse valor estão disponíveis superficialmente 

para o uso das civilizações. 

Considerando essa importância apresentada, as sociedades contemporâneas entendem que a 

água apresenta-se como um recurso de valor estritamente importante, pois a mesma, além da 

valorização clássica visando à subsistência humana, assumiu outrora um escopo de bem comercial, 

incluída em serviços (em sua maioria tributada) de abastecimento, irrigação, industrial, dentre 

outros. Ou seja, a água se tornou um bem material incluído no que chamamos de Circuito 

Econômico (superior e inferior (Santos, 1975)).  

A água no Brasil tem assumido um papel na política desenvolvimentista que no mínimo é 

questionável quando se lança mão de um censo crítico-histórico que denuncia esse modelo de 

crescimento (pautado no acumulo de recursos) que tem descaracterizado a identidade de formação 

do território nacional e afasta qualquer possibilidade de sustentabilidade ou uso racional de matéria-

prima. Com isso, a água passa a ser um produto susceptível a oscilações mercantis e exposta a 

decisões pautadas pelo capital, estabelecendo dessa forma valor ao que se define recurso hídrico.  

O peso de valoração da água (entende-se aqui água potável) varia em função da sua 

distribuição espacialmente e temporalmente irregular, causando em diferentes lugares problemas 

como escassez e/ou excesso hídrico, o que acarreta diversos problemas socioambientais. E quando a 

noção de valor é levantada, naturalmente percebe-se a necessidade de entender processos de 

territorialização, considerando então que a água juntamente com outros processos (atração de 

investimentos) protagoniza (re)organizações territoriais e novas dinâmicas sociais. Percebe-se esse 

fenômeno com as construções de grandes reservatórios ou hidrelétricas, por exemplo. 

Tendo a água como discurso, empreendimentos como a Usina de Belo Monte, a construções 

de PCH’s e a famosa Transposição do Rio São Francisco mostram que na verdade, a água pensada 

para o futuro do Brasil não tem direcionamentos clássicos, como o abastecimento das populações, 

mas sim um caminhamento para o fortalecimento das relações estado/grandes empreendimentos 

(Martins et al 2011). Sendo assim, o favorecimento da construção desses maquinários e uso desse 

recurso é reflexo do tipo de desenvolvimento pautado no enriquecimento de atores externos a nossa 

identidade, as nossas vocações, sem discutir ainda os problemas de orçamentos projetados x gastos 

exacerbados. 

Na região Sul da Bahia, especificamente no eixo Ilhéus-Itabuna, esse modelado de 

desenvolvimento é notado quando se assiste a discussão sobre o real papel da implantação da 

Barragem do Rio Colônia, afluente do Rio Cachoeira. Stevaux et al. (2009) e Zahar et al. (2008) 

apontam que construções desse gênero são consideradas produtoras de conflitos sócio-ambientais, 

considerando problemáticas como: redução da qualidade da água, modificação hidrográfica, 

desapropriações e desconfiguração da relação cultura versus natureza. Nestas discussões também 

está englobada a construção de um grande complexo portuário, o Porto Sul (em Ilhéus), projetado 

por empresas do Cazaquistão, em um empreendimento considerando como grande impactante 

negativo ao meio ambiente regional. O complexo funcionará como local de armazenamento e 
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exportação de minério, e demanda um consumo considerável de água que pode ser favorecido com 

a construção da barragem.  

 Dessa forma, este trabalho tem como objetivo mostrar através de dados científicos 

publicados, que a água pensada para o futuro na microrregião Ilhéus-Itabuna assumiu outros 

caminhos que não os esperados. A construção da Barragem do Rio Colônia apresenta-se como parte 

desse processo de desenvolvimento abordado, que é promotor de diferenças e irregularidades no 

espaço geográfico, e que extingue qualquer possibilidade de pensar em sustentabilidade no uso da 

água.  

 
2. METODOLOGIA 

2.1 Água na região 

O clima da região sul da Bahia é classificado como tropical de floresta (Af) (Koppen, 1960) 

com índice anual de precipitação entorno dos 2.000 mm e temperatura média de 24º C. Tais 

condições fazem da região um ambiente de riqueza hidrográfica, com uma média aproximada de 

dois rios para cada quilômetro quadrado. As bacias hidrográficas do Rio Cachoeira e Almada 

(Figura 1) são as que contribuem com sua água para o consumo populacional na microrregião. 

Juntas drenam uma área de 3.450 km² e abastece diretamente 13 cidades que formam o eixo 

econômico Ilhéus-Itabuna, com aproximadamente 500.000 habitantes, sendo que Itabuna, com a 

maior população do sul da Bahia (220.000 habitantes) utiliza água das duas BH’s como mostra o 

Quadro 1. 

 

 

Figura 1 – Bacias hidrográficas dos rios Cachoeira e Almada, Sul da Bahia.  
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Quadro 1 - Bacias hidrográficas e cidades usuárias da água. 

BH Cachoeira BH Almada 

Floresta Azul Almadina 

Ibicaraí Coaraci 

Santa Cruz da Vitória Ilhéus 

Itapé Itajuípe 

Itaju do Colônia Itabuna(80%) 

Itabuna (20%) Uruçuca 

Itororó           Lomanto Júnior 

 

2.2 Levantamento de dados 

A construção da Barragem no Rio Colônia (afluente do Rio Cachoeira) é uma infraestrutura 

governamental do estado proposta para atender um possível déficit hídrico no abastecimento 

regional. Para a discussão proposta nesta pesquisa, utilizou-se algumas das justificativas para 

implantação publicada em relatório técnico “Estudo de Impacto Ambiental da Barragem do Rio 

Colônia EIA/RIMA. Concomitantemente, utilizou-se de informações sobre a necessidade de uso da 

água para instalação e operação do complexo Portuário Porto Sul através de seu Relatório de 

Impactos Ambientais (RIMA). 

Para confrontar as justificativas da implantação de uma barragem na região, levantou-se dados 

da série histórica de precipitação e vazão das Bacias dos rios Cachoeira e Almada publicados nos 

trabalhos de Santos et al (2008) e Rego (2006). 

 

3. DISCUSSÕES E RESULTADOS 

3.1 Necessidade de água 

A região é sustentada hidricamente por duas bacias hidrográficas, e não apenas pela Bacia do 

Rio Cachoeira (vide quadro 1). A água total medida na vazão dos dois rios principais das bacias em 

análise alcançam uma série histórica com valor em torno dos 31,5 m³/s, lembrando que no ciclo 

hidrológico regional ocorrem picos de precipitação de até 400 mm/mês numa média histórica entre 

2.000 e 2.200 mm anuais, mostrando então que sazonalmente existe uma elevada entrada de água 

no sistema. Também não há ocorrências de complexos rochosos sedimentares ou considerável 

densidade de fraturamento geológico, subentendendo-se assim que os fluxos hídricos dessas bacias 

são predominantemente superficiais, controlados pela tipologia climática. 

Segundo as relações apresentadas por Asfora e Cirilo (2005), essa quantidade de água 

produzida pelas bacias é capaz de atender a demanda de uma população de até 800.000 habitantes 

na região, considerando a meta da Organização Mundial de Saúde - OMS que calcula atualmente 

um consumo ideal diário de 140 litros por habitante. Visando a relação consumo/série histórica de 

vazão-precipitação, os dados levantados contrapõem a justificativa no EIA/RIMA da barragem que 

defende que “sua construção se configura como a melhor alternativa para garantir o abastecimento 

de água das cidades de Itapé e Itabuna e das localidades de Estiva e de Ferradas (distritos), que vem 

sofrendo com cíclicos eventos de estiagem”. 

Entretanto, sabe-se que é muito negligente uma região de elevada importância econômica 

basear a sua fonte hídrica apenas em eventos climatológicos. Dessa forma, em um possível evento 

de seca e falta d’água surge à importância de um reservatório. Mas, na região encontra-se um 

reservatório natural denominado “Lagoa Encantada”, com aproximadamente 25 km² (Figura 1). A 
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produção de água da Lagoa é considerada suficiente para dar aporte hídrico para as cidades da 

microrregião em eventos de seca, como ocorreu na década de 90.  

Além disso, a construção da Barragem do Rio Colônia pode acarretar em problemas sócio-

econômicos para a região, pois os eventos de desapropriação são historicamente favoráveis a 

migração campo>cidade. Como reflexo ocorreria um inchaço populacional das cidades mais 

desenvolvidas como Itabuna e Ilhéus, trazendo consigo uma deficiência técnica por parte dos 

trabalhadores que outrora se dedicavam as atividades agropecuárias, gerando dessa forma 

desempregos. Chegada de desapropriados consolida também impactos negativos do crescimento 

urbano desordenado (Sawer e Rigotti, 2001). Esse tipo de impacto não é levantado no EIA/RIMA 

da barragem.  

Mesmo com todo esse aporte hídrico, os dados revelam que a região sofreu uma queda nos 

valores médios anuais de vazão. Esse processo é derivado das atividades de desmatamento 

intensivas que ocorrem na região desde a queda na produção de Cacau, dando lugar a pecuária. 

Mesmo sendo uma justificativa para implantação da barragem apresentada no EIA/RIMA, a 

reconstituição das vazões, entretanto, podem ser adquiridas em programas de reflorestamentos, 

acompanhando a política de pagamentos por serviços ambientais. Esse seria um método que 

apresentaria menor custo e uma valorização da relação das comunidades com o Meio Ambiente.  

 

3.2 O favorecimento de mudanças territoriais  

A construção da Barragem deve ser norteada também como um possível ponto de apoio 

hídrico para a instalação e operação do complexo portuário Porto Sul (Figura 2). Projetado em 

Ilhéus, constitui-se em um empreendimento da iniciativa privada, a Bahia Mineração (BAMIN), 

controlada pela Eurasian Natural Resources, do Cazaquistão, com apoio do Governo do Estado da 

Bahia. O Porto Sul envolve a instalação das seguintes estruturas: (01) Terminal de Uso Privado, 

reservado para exportação do minério de ferro; (2) Porto Público, destinado ao escoamento dos 

produtos de granéis sólidos; (3) Zona de Apoio Logístico (ZAL), abrangendo pátios de 

armazenamento de cargas e minério.  

  

 

Figura 2 – Planta do Porto Sul. Fonte: EIA/RIMA (2011). 
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Nesse momento observa-se que a água como produto é apenas um caminho utilizado para 

fortalecer as relações econômicas do estado na região. Para manter esse grande complexo, é 

necessário lançar mão de um plano de mobilização de recursos durante a instalação e operação, pois 

além da necessidade de manter a subsistência da mão de obra (trabalhadores), máquinas e outros 

objetos técnicos dependem diretamente do uso da água.  

Mesmo com a presença do Rio Almada em seus domínios, o Porto Sul enfrentaria 

dificuldades em seu uso pelo mesmo está inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA). 

Dessa forma, a construção da barragem pode fortalecer as atividades desse complexo, onde a sua 

instalação e operação são vistas como impactantes à estrutura social e ambiental da região. 

 

4. CONCLUSÕES 

Com os resultados e reflexões deste trabalho é possível concluir que na microrregião Ilhéus-

Itabuna no Sul da Bahia a produção ambiental de água nas bacias hidrográficas é suficiente para 

atender as cidades, e a barragem apresenta-se ainda como desnecessária. As localidades que sofrem 

com falta de água precisam é de uma melhor distribuição deste recurso hídrico, bem como políticas 

que favoreçam a qualidade do abastecimento. 

 A vazão total das bacias diminuiu devido a problemas ambientais, mas esse problema ainda 

não afetou a produção hídrica. Quando se pensa em uma maior disponibilidade de água para as 

próximas décadas, o melhor seria recuperar a qualidade ambiental das bacias hidrográficas, através 

de programas ambientais. 

Neste cenário a demanda por água aparece como “falso discurso”, sendo que a intenção é 

favorecer as políticas de desenvolvimento através de obras que impactarão negativamente a região. 

A implementação da Barragem do Rio Colônia e do Porto Sul surgem como vetores de uma política 

que reorganiza o território visando às relações econômicas do Estado, e na verdade não contemplam 

os anseios das comunidades.  
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