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RESUMO 

Segurança hídrica é um tema que vem sendo amplamente discutido pela academia e se constitui 

em um conceito amplo, que objetiva a igualdade ao acesso à água pela população e a manutenção 

dos serviços dos ecossistemas. Porém muito deve ser feito para chegar a este patamar, haja vista, 

as ocorrências recentes cada vez mais frequentes de eventos extremos de cheias ou secas, fatos 

desencadeadores de uma série de conflitos em relação aos usos múltiplos das águas. Neste 

contexto, o objetivo principal desta pesquisa é analisar a situação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Meia Ponte, quanto à questão da Segurança Hídrica, no período entre 2012 e 2017, com ênfase na 

fonte dos conflitos entre usuários e nas proposições legais sobre o tema. A metodologia proposta 

constituiu-se nas seguintes etapas: pesquisa documental historiográfica em um jornal de grande 

circulação na bacia hidrográfica, com a finalidade de verificar a natureza dos conflitos em relação 

à água e análise de dados técnicos de outorga, ações de fiscalização, bem como, do levantamento 

dos conflitos documentados em órgãos governamentais. Das 547 notícias analisadas na pesquisa, 

relacionadas ao termo “água”, quase a metade destas estão associadas aos efeitos colaterais de 

procedimentos inadequados de planejamento e gestão de recursos hídricos. Em relação aos 

processos abertos no âmbito de atuação do Ministério Público Estadual, 404 autos extrajudiciais 

apresentam relação com os recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, sendo que 

94% (378) destes autos foram abertos para a Região Metropolitana de Goiânia (RMG), se 

mostrando como uma região de grande potencial na geração de conflitos. Verifica-se iniciativas 

institucionais no pós crise, através de decreto de emergência hídrica na bacia, a fim de implantar 

medidas de prevenção e contenção de eventual ocorrência de escassez hídrica. Cabe destacar que 

as informações do Ministério Público como mediadora de conflitos possui importância 

fundamental, no que se refere à segurança hídrica, assim como a atuação da Secretaria de Meio 

Ambiente quanto agente fiscalizador nas ações de combate aos usos indevidos. 

Palavras-chave: Conflitos do uso de água; segurança hídrica; gestão de recursos hídricos; bacia 

hidrográfica. 

 



  

ABSTRACT 

Water security is an issue that has been widely discussed by the academy and constitutes a broad 

concept that aims to equal the access to water by the population and maintenance of ecosystem 

services. However, much must be done to reach this level, given the recent and frequent 

occurrences of extreme events of floods or droughts, which triggered a series of conflicts in 

relation to the multiple uses of water. In this context, the main objective of this research is to 

analyze the situation of the Meia Ponte River Basin, regarding the issue of Water Safety, between 

2012 and 2017, with emphasis on the source of conflicts between users and legal propositions on 

the subject. The proposed methodology was constituted in the following stages: historiographic 

documentary research in a newspaper of great circulation in the basin, with the purpose of 

verifying the nature of the conflicts in relation to the water and analysis of technical data of water 

permits, inspection actions, as well as, of documented conflicts in government bodies. Of the 547 

reports analyzed in the research, related to the term "water", almost half of these are associated 

with the side effects of inadequate water resource planning and management procedures. In 

relation to the lawsuits filed by the State Public Ministry, 404 out of court cases are related to the 

water resources of the Meia Ponte River basin, of which 94% (378) were opened to the 

Metropolitan Region of Goiânia (RMG), showing itself as a region of great potential in the 

generation of conflicts. There are institutional initiatives in the post crisis, through a water 

emergency decree in the basin, in order to implement measures for prevention and containment of 

possible occurrence of water shortages. It should be noted that the Public Prosecutor's Office's 

role as a conflict mediator has fundamental importance in terms of water security, as well as the 

role of the Bureau of the Environment as a control agent in actions to combat improper uses. 

Keywords: Water use conflicts; water security; water management; water basin. 
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1   INTRODUÇÃO 

A apropriação dos recursos naturais por seus usuários, mediada pelo Poder Público, procura pela 

manutenção do bem coletivo atual e de gerações futuras. Devido à natureza fundamental da água 

em atividades humanas, seus aspectos de utilização devem ser continuamente verificados para 

que múltiplos usuários sejam igualmente favorecidos, como institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

Como principal ferramenta de gestão da demanda, a outorga de recursos hídricos constitui-se em 

um direito de uso pelo cidadão, garantido pelo governo para que se utilize de forma racional e 

sustentável os recursos hídricos disponíveis no local. A própria política aponta que este controle 

se torne uma importante peça para que se evite o conflito entre usuários no acesso ao bem 

público. 

Para o gerenciamento destes recursos, o conceito de segurança hídrica vem sendo discutido na 

literatura a fim de resguardar o direito ao acesso à água de forma uniforme para os usuários, 

utilizando de meios para se garantir água em quantidade e qualidade bem como envolver 

questões sociais para adequação dos mecanismos utilizados (GUNDA et al., 2019). 

As políticas e planos apresentam muitas vezes a denominação de conflito, e que esse deve ser 

evitado ou gerenciado com instrumentos ou tomadas de decisão frente às situações conflitantes 

entre usuários. Porém, não há uma definição amplamente utilizada, pois podem se apresentar em 

diferentes aspectos, mas principalmente advém da percepção de escassez do recurso, pois assim 

os interesses individuais podem se sobrepor aos da coletividade (OHLSSON
1
, 1999 apud 

VIEIRA, 2008). 

Pela lei n
o
 9.433/1997 conhecida como Lei das Águas, os comitês de bacia hidrográfica devem 

ser ambientes de deliberação, planejamento e de arbitragem dos conflitos. Porém esses eventos 

podem nem ser levados ao debate nos comitês devido a insegurança dos usuários, formação de 

                                                           
1
 OHLSSON, L. Environment, Scarcity and Conflict – A study of Malthusian concerns. Phd thesis. Dept. of Peace 

and Development Research, University of Goterborg, 1999. 
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alianças externas ou institucionais e ineficácia do poder mediador do comitê. Além disso, grande 

parte da sociedade pouco sabe do que ocorre nestas decisões, ocasionando sentimento de não 

pertencimento e falta de responsabilização nas questões coletivas (SOARES, 2008). 

Como alternativa para a verificação de conflito, a pesquisa documental por meio de recursos 

impressos, como o jornal, que possui abrangência entre grande parte da população envolvida em 

questões regionais, pode se apresentar como uma fonte de informação para retratar estes 

conflitos. Além disso, a própria população possui voz na construção do jornal, que reflete as 

questões latentes da sociedade, apesar de também apresentar vieses do editor (CAMPOS, 2015). 

Portanto como forma de análise da gestão de recursos hídricos e sua efetividade nas questões 

diretamente relacionadas na grande massa da sociedade, que basicamente espera o abastecimento 

de água potável em suas casas, escolas, empresas, etc, esta pesquisa buscou compreender como 

questões relacionadas à água são percebidas pelos usuários através da transmissão de notícias 

pela mídia regional além de avaliar, através do número de outorgas emitidas e da legislação 

acerca dos recursos hídricos, os principais conflitos em relação ao uso da água. 

Este tipo de debate torna-se necessário, pois os usuários que vivem em sociedade devem estar 

atentos e informados sobre as questões acerca do recurso hídrico que eles mesmos consomem. 

Este meio de notícia além de formar opinião em seus leitores, ainda constitui-se em veículo de 

conscientização acerca da necessidade de utilização racional da água. 

Considerando as mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos, bem como a alteração do uso 

de solo e com isso a relação com os usos dos recursos hídricos a nível de bacia, o Rio Meia Ponte 

chegou ao seu limite culminando em uma grave crise hídrica que o afetou em 2017 causando o 

desabastecimento dos moradores da capital Goiânia, bem como alterações dos usos a montante. 

Logo, conflitos entre os vários usuários foram se intensificando e ações de gestão tiveram que ser 

tomadas para o enfrentamento desta situação (GOIÁS, 2017). 
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2  OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a situação da Bacia Hidrográfica do Rio Meia 

Ponte, quanto à questão da Segurança Hídrica, no período entre 2012 e 2017, com ênfase na 

determinação da natureza dos conflitos entre usuários e nas proposições legais sobre o tema. 

Como objetivos complementares podem-se citar: 

 verificar os conflitos ocorridos na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte; 

 identificar os diferentes usos múltiplos da água em relação ao processo de outorga; e 

 ponderar os desafios e mecanismos de gestão de recursos hídricos frente à crise hídrica. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

A abordagem de gerenciamento hídrico deve incluir os fatores de quantidade e qualidade da água 

bem como considerações sociais que afetam nas decisões. Porém deve ser ressaltada a 

importância do conceito de segurança ou seguridade hídrica, definida pelas Nações Unidas como: 

“a capacidade da população de resguardar o acesso sustentável a adequadas quantidades e 

qualidade aceitáveis de água para sustentar criações, seres humanos e desenvolvimento 

socioeconômico, assegurando a proteção contra poluição hídrica e desastres relacionados à água, 

e para preservar ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política” (UN WATER, 2013). 

Alguns fatores são comumente vistos como componentes importantes para a segurança hídrica, 

sendo eles: o controle da qualidade da água para usos diversos, a garantia de oferta de água tanto 

para abastecimento humano quanto para as atividades produtivas, a cobertura da vegetação 

natural de bacias hidrográficas, serviços ecossistêmicos, e a redução de riscos advindos de 

eventos extremos (ANA, 2017; TUNDISI et al., 2015).  

O aumento nas publicações que revisam sobre a relação água-energia-alimento possuem forte 

ligação com os fatores derivados da segurança hídrica (AL-SAIDI; ELAGIB, 2017), além da 

interligação destes fatores com as mudanças climáticas, alterando a produtividade de plantações 

(CONWAY et al., 2015) e dificultando a criação animal (ROJAS-DOWNING et al., 2017). 

Logo se percebe que a segurança hídrica deve ser atingida para todos os usos, não há segurança 

hídrica para alguns e insegurança para outros. Um dos meios de se atingir este patamar surge da 

garantia que o meio ambiente esteja seguro também, para que mantenha fornecendo seus serviços 

(QUIN et al., 2019). 

Em relação ao ambiente urbano, questões sobre o acesso à água potável, aos serviços de 

saneamento e higiene foram relacionados com a melhoria dos padrões de vida da população 

(HUTTON; CHASE, 2016), e as políticas relacionadas com infraestrutura de drenagem urbana 

quando relacionadas a ocorrências de eventos climáticos extremos 

(SARASWAT; KUMAR; MISHRA, 2016). 
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Al-Saidi (2017) a partir da revisão de artigos sobre a importância da inclusão do termo 

seguridade na gestão integrada de recursos hídricos, verificou que existem dois tipos de 

abordagem, a da seguridade ambiental, a qual discute questões acerca dos ecossistemas e de 

políticas de amplo aspecto; e o da seguridade institucional, na qual aplicam-se outros aspectos 

como governança e a localização do uso da água, sendo o segundo termo mais adequado para tal 

abordagem. O autor explica que o termo “seguridade institucional da água” é atingido quando 

não há conflitos de interesses entre as partes, as ameaças são conhecidas, o conjunto de leis 

possui características inclusivas e possuem mecanismos de resolução de possíveis conflitos, além 

de ser formado por instituições fortes. 

A ANA formulou o Plano Nacional de Segurança Hídrica (ANA, 2019), no qual por meio de um 

índice de segurança hídrica (ISH) identificou ações de planejamento integrado no horizonte do 

ano 2035 para todos Estados brasileiros. Os indicadores que formam o ISH abrangem as 

dimensões humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência. A redução do risco hídrico 

associado ao reforço da matriz de infraestrutura hídrica equivale no longo prazo aos benefícios 

percebidos. O estudo identificou que a cada um real investido em ações estruturais recomendadas 

para diminuição dos riscos associados a insegurança hídrica, cerca de R$ 21 seriam revertidos em 

benefícios para os usuários, contando com as intervenções já em construção. 

Jiang, Y. (2015) identificou os pontos para a China atingir a segurança hídrica, os quais 

englobam o endurecimento das leis relacionadas à água, ao acesso a dados confiáveis das 

políticas implementadas, e na mudança de pensamento em relação a medidas estruturais como 

única forma de atingir os objetivos, para um pensamento mais aberto e voltado às medidas não 

estruturais. O autor ainda aponta que o panorama possui tendências de piorar antes de melhorias 

no setor previstas para 2030, caso as medidas sejam tomadas a tempo. 

De modo a fortalecer a promoção da segurança hídrica, seja a nível federal, estadual ou na bacia, 

mecanismos de gestão hídrica devem ser implementados de modo a reduzir ou até cessar a 

ocorrência de conflitos entre os diversos usos da água. Os conceitos foram tratados no item a 

seguir. 
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3.1 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E OS CONFLITOS PELOS 

USOS DAS ÁGUAS 

A disponibilidade hídrica de uma região é uma estimativa da quantidade de água disponível com 

certo nível de garantia para uso em uma região. A Agência Nacional de Águas (ANA) utiliza da 

vazão de referência chamada Q95%, que considera a vazão fluvial com permanência de 95% do 

tempo. A vazão média dos rios brasileiros e a disponibilidade hídrica superficial, com dados até 

2013, ficava em torno de 267.732 m
3
/s e 91.271m

3
/s, respectivamente (ANA, 2013). Já nos dados 

disponibilizados em 2017, a vazão média correspondia a 260.351 m
3
/s, e a disponibilidade de 

78.602 m
3
/s (ANA, 2017). Porém, cerca de 83% da disponibilidade hídrica do Brasil localiza-se 

na bacia Amazônica, que possui baixa demanda. 

Lanna (2002) discorre que para situações de escassez do recurso a solução seria a procura de 

novas fontes, já para a situação contrária, a construção de estruturas que suportem o excesso de 

água seria a alternativa. Em ambos os casos, o autor lembra que a disponibilidade de água é 

espacialmente alterada em função da demanda. 

O gerenciamento de recursos hídricos possui três fases distintas, porém não necessariamente 

sequenciais, que envolvem acima de tudo a utilização de recursos sociais.  Segundo Ohlsson 

(2000) essas fases podem ser divididas em: 

 fase da gestão da oferta: na qual projetos de engenharia são empregados com a finalidade 

de obter mais água; 

 fase da gestão da demanda por medidas de uso eficiente: onde se emprega o uso de 

métodos mais eficientes na irrigação, nos equipamentos de uso de água domésticos, etc; e 

 fase da gestão da demanda por alocação eficiente: na qual a água deve ser utilizada por 

usos que atribuem a ela maior valor. 

O encontro entre oferta e demanda se torna mais onerosa em locais onde a hidrologia, 

considerada como “difícil” por Grey e Sadoff (2007), possui curtos períodos de chuvas seguidos 

por longos períodos de seca, portanto sendo necessários maiores aportes de recursos financeiros 



 

A. C. L. SOUSA 

 

16 Segurança Hídrica: Os Conflitos De Uso Da Água Na Bacia Hidrográfica Do Rio Meia Ponte 

 

para infraestruturas e fortalecimento de instituições capazes de lidar com eventos com grandes 

variações. Os autores ainda destacam que estes cenários são mais comuns em países pobres. 

A disponibilidade de água nos meios naturais é afetada continuamente pelas mudanças climáticas 

(GUNDA et al., 2019) e pelas atividades antrópicas (TUNDISI et al., 2015), visto que o 

desenvolvimento econômico e o crescimento populacional requer cada vez mais água para 

realizar tais atividades. A medida que a disponibilidade de água não se adequa ao padrão de 

consumo, medidas de gestão devem ser tomadas para evitar a falta deste recurso (KRUEGER; 

RAO; BORCHARDT, 2019; ANA, 2019). 

A gestão dos recursos hídricos se torna uma parte do ciclo de vida humana desde que as 

principais atividades produtivas e orgânicas da sociedade humana envolvem a água, como 

produção de alimentos e energia, principalmente, mas também o uso que se faz com a terra, efeito 

da urbanização entre outros (WEF, 2011; KUNDZEWICZ et al., 2007; OKI, 2005). 

A adequada utilização da água como recurso dotado de valor econômico tornou-se fundamental a 

medida que surgiram problemas estruturais de abastecimento para os mais variados usos, no 

passo que a demanda superaria as ofertas de água. Lanna (2002) indica três principais categorias 

que demandam água, são elas:  

 infraestrutura social: demandas gerais da sociedade, nas quais a água é um bem de 

consumo final; 

 culturas: na qual a água é um bem de consumo intermediário, buscando condições para a 

produção animal ou vegetal; e 

 industrial; a água também é um bem de consumo intermediário visando atividades 

energética e industrial. 

Quanto a forma de utilização da água (LANNA, 2001, 2002): 

 consuntivo: usos que diminuem a quantidade da água de sua fonte natural no temporal e 

espacialmente; 
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 não consuntivo: usos que retornam a sua fonte natural em sua quase totalidade 

quantitativa, podendo sofrer alteração no tempo; e 

 local: usos que utilizam a disponibilidade da água sem que ocorram modificações 

quantitativas. 

Tucci (2001) identifica os maiores setores usuários de água nas bacias hidrográficas do País, 

sendo os usos consuntivos destaques a irrigação, a dessedentação, e a indústria. A bacia com 

maior demanda na época era a do Rio Paraná com pouco mais que 25% do total. Já para os usos 

não consuntivos, o autor destacava as hidrelétricas devido ao alto potencial dos rios brasileiros, e 

a navegação, que segundo o autor a atividade não era considerada grande geradora de conflitos 

com demais usos. 

Outro aspecto a ser discutido, além da alteração quantitativa que os usos citados provocam estes 

também ocasionam mudanças qualitativas da água. Tucci (2001) cita algumas fontes, como o 

despejo de efluentes de origem doméstica e industrial, a contaminação por pesticidas e 

fertilizantes, a degradação por desmatamento, a mineração, e também a construção de obras 

hidráulicas. A qualidade da água deve ser preservada, pois influencia tanto na qualidade 

ambiental aquática, bem como na economia, já que quão maior for a poluição mais investimentos 

devem ser implementados para sua utilização. 

Visando uma melhor gestão dos recursos hídricos nacionais, a Portaria n
o
 62 (ANA, 2013) 

definiu trechos de rios federais que apresentavam algum nível de criticidade nos aspectos 

qualitativos e quantitativos, e que receberiam um planejamento das ações de gestão a serem 

tomadas. Decorreram também de uma série de estudos realizados desde 2012 pela ANA, a 

identificação de bacias de rios estaduais, e trechos de rios estaduais que, assim como os rios 

federais, deveriam contar com ações especiais de gestão. Para isso a legislação prevê a criação de 

marcos regulatórios pelos agentes outorgantes para bacias que atuais e/ou futuros usos são 

prejudicados pela forma de regulação existente (ANA, 2017). 

Eventos extremos de seca, estiagem, enxurradas e inundações têm sido observados com maior 

frequência desde 1991 de acordo com a ANA, provocando interferências negativas na vida de 
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milhões de pessoas. O estudo indica a maior ocorrência de eventos de seca entre 2013 a 2016, 

cerca de três vezes mais do que eventos de cheia, com ênfase nas regiões Nordeste e Sudeste 

(ANA, 2017). 

Já em Goiás, estudos de órgãos tais quais a SEMAD, SANEAGO e SIMEHGO demonstraram a 

mudança no padrão de pluviometria desde 2012, culminando em eventos de escassez hídrica 

(CBH, 2018a). Porém, não se devem relativizar as crises, principalmente de escassez, somente 

pela falta de chuvas, mas também entender que elas decorrem da ausência de diretrizes que 

garantam a oferta hídrica e a gestão da demanda de água (ANA, 2017). Santos e Teixeira (2015) 

afirmam que os eventos hidrológicos críticos ocorridos no passado trazem à luz a preocupação da 

sociedade com este recurso finito, levando a importantes mudanças da gestão hídrica entre os 

setores que dele dependem. 

De acordo com Vieira (2008), os conflitos relacionados a recursos hídricos poderiam ser 

associados preliminarmente a indisponibilidade hídrica a todos os usos e pelas atividades 

impactantes do homem. Porém a autora ressalta que essa simplificação não engloba os conceitos 

necessários para uma gestão hídrica eficaz.  

Lanna (2002) propõe uma classificação dos conflitos de uso a partir das disponibilidades hídricas: 

 destinação de uso: ocorre quando a água é utilizada em outras atividades que não são 

aquelas estabelecidas por lei, que as reservaria para o atendimento social, ambiental e 

econômica; 

 disponibilidade qualitativa: refere-se ao consumo de água em corpos d’água com 

lançamento de efluentes, nos quais a medida que o consumo reduz a vazão e 

consequentemente sua capacidade depurativa, ocasiona ainda mais a deterioração da 

qualidade das águas; e 

 disponibilidade quantitativa: ocorre a partir do esgotamento das reservas de água pelo uso 

intensivo e por variações de nível, inviabilizando demais usos. 
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Ohlsson
2
 (1999, apud VIEIRA, 2008) por sua vez, classifica os conflitos de acordo com a fonte 

de escassez de recursos: 

 conflito de primeira ordem: no qual a falta de normas e regulamentos de gerenciamento 

da escassez do recurso natural leva a competição por este; e 

 conflito de segunda ordem: causado indiretamente pela falha na adoção de medidas de 

gerenciamento para superação da escassez de primeira ordem. 

O autor ainda aponta que o ponto crucial de solucionar problemas relacionados aos recursos 

hídricos não seria apenas lidar com a escassez de primeira ordem, mas de superar os recursos 

sociais necessários para se adaptar a escassez de água de segunda ordem (OHLSSON, 2000). 

Alguns exemplos de atividades conflitantes foram analisadas pela academia. Wolf (1998) 

analisou vários autores que descreviam a água como principal fator de guerras no próximo 

século. O autor identificou estudos de caso de rios internacionais que tratavam de disputas entre 

dois países, porém em nenhum deles a água foi a deflagradora do impasse. Apesar disso, o autor 

ressaltou que na medida em que há diminuição da oferta de água com boa qualidade, podem 

ocorrer instabilidades políticas e sociais em baixa escala geográfica. No entanto, as medidas 

cooperativas por vezes foram preferidas à violência, uma vez que os resultados serão benéficos 

para ambas as partes. 

No contexto de bacias transfronteiriças internacionais, uma série de mecanismos para a resolução 

e prevenção de conflitos foram levantados tais como: a consolidação das instituições que versam 

sobre o assunto, a dinâmica política e leis de água internacionais, além do envolvimento de 

terceiros com função mediadora incluindo questões diplomáticas e econômicas (PETERSEN-

PERLMAN; VEILLEUX; WOLF, 2017). 

Pesquisadores da Universidade de São Paulo estudaram o conflito entre o setor produtivo de 

energia elétrica e os demais usuários de água na ocorrência da crise hídrica ocorrida no sudeste 

entre 2013 e 2014 (GALVÃO; BERMANN, 2015). Os pesquisadores identificaram a predileção 

do setor hidroelétrico na gestão hídrica como reflexo do pensamento ultrapassado de que a água é 

                                                           
2
 Idem 1 
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um bem sem fim, e que este setor não levou em consideração o surgimento de inúmeras outras 

atividades que também dependem de água para o funcionamento.  

A construção de hidrelétricas também foi analisada para o contexto das bacias da região 

Amazônica, na qual foi percebido que a sensibilidade delas seria ampliada devido as variações 

causadas pelas mudanças climáticas e pela vulnerabilidade trazida pela exploração da água 

(MOHOR; RODRIGUEZ; TOMASELLA; JÚNIOR, 2015). 

Vieira (2008) estudou o desenvolvimento de conflitos de primeira e segunda ordem em 

reservatórios situados na parcela semiárida da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, que apontou a 

escassez hídrica, a baixa fiscalização dos órgãos gestores de água, e ausência de articulação 

institucional como itens capazes de aumentar os conflitos no entorno destes reservatórios. 

O uso de dados de disputas travadas no poder judiciário também foi explorado na identificação de 

conflitos. Rivera et al. (2016) compilaram dados de mil processos travados na Suprema Corte do 

Chile e demais cortes de apelação, nos quais os conflitos foram identificados a partir do teor dos 

processos em relação a legislação vigente à época de abertura do processo. Por fim, o 

mapeamento realizado promoveu a identificação dos principais tipos de uso conflituosos nas 

regiões do país, sendo que ao norte, a mineração, agricultura e comunidades locais foram 

identificados como os principais atores, na região central, a agricultura, mineração e hidrelétricas 

constituem embate frente aos usos consuntivos e não consuntivos, enquanto que na região sul não 

há muitos conflitos já que os recursos nessa região sejam mais abundantes e por apresentar baixa 

demanda.  

Como pode ser visto, os conflitos ocorrem quando há um descontentamento nos usuários e a 

redução parcial ou total de seu acesso à água. A identificação destes conflitos na maior parte dos 

estudos vem da análise de documentos públicos tais como atas de comitês de bacia, ações 

judiciais ou pesquisa de campo. Desta forma, apenas aqueles diretamente afetados ou os que eles 

representam tem voz ou conhecimento da situação geradora do embate, não levando ao 

conhecimento da maioria da sociedade.  
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Com isso, um meio que seria capaz de coletar e gerar informação com abrangência foi utilizado 

por Campos (2015)  a pesquisa documental em jornais de grande circulação local. Nesta pesquisa 

a autora identifica cerca de 800 notícias sobre água em um jornal na zona estuarina do Rio Vouga 

em Portugal, sendo que pouco mais de 40 notícias foram consideradas referentes a situações 

conflitantes. Porém a autora ressalta que há um aumento gradual no número de notícias 

veiculadas com este tema ao longo do período de análise, o que levou a concluir que este seria 

um tema que preocupava a sociedade, vista sua importância. 

Visto o modo de abordagem do tema em pesquisas científicas, o próximo item se atém a análise 

da parte legal que trata dos recursos hídricos a nível Federal e Estadual, para o Estado de Goiás. 

3.2 ASPECTOS LEGAIS 

Instaurada em 1997, a Lei n
o
 9.433 surge como uma diretriz para a gestão de recursos hídricos no 

Brasil. A política se baseia em alguns fundamentos que norteiam seu entendimento, sendo eles: o 

domínio público da água; o reconhecimento da água como um recurso limitado e com valor 

econômico; a priorização do consumo humano e dessedentação animal em eventos de escassez 

hídrica; a multiplicidade dos usos da água como pauta da gestão; o reconhecimento da bacia 

hidrográfica como unidade de implementação da Política; e por fim a descentralização da gestão 

dos recursos hídricos, ou seja, a participação ativa dos stakeholders nas decisões (BRASIL, 

1997). 

Seguindo estes fundamentos se desenvolvem uma série de mecanismos de gestão que devem ser 

adotados tanto pelo órgão federal quanto pelos estaduais, conforme Quadro 1. É plausível citar a 

importância destes instrumentos para a gestão dos Recursos Hídricos, sobretudo na compreensão 

da integração entre os múltiplos usos da água. 

A utilização destas medidas no gerenciamento dos recursos hídricos se mostrou de grande 

relevância desde o início das tratativas da elaboração desta política, já que cada região 

apresentava suas particularidades e desafios relacionados à gestão hídrica (PORTO; LA LAINA 

PORTO; AZEVEDO, 1999). 
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Quadro 1: Mecanismos de gestão. Modificado de Lanna (2002) 

Intervenções Mecanismo Objetivo Exemplo 

Medidas 

estruturais 
Obras de engenharia 

Obras físicas que 

modificam o regime 

hídrico para adaptar 

às demandas 

Barragem de 

acumulação, bacia 

de contenção, etc 

Medidas não 

estruturais 

Outorga 

Alocação de 

disponibilidade de 

água (quantitativa e 

qualitativa) para 

cada usuário 

Outorga de direito de 

uso para captação de 

água subterrânea/ 

superficial 

Cobrança de uso de 

água 

Promove a 

compatibilização 

entre oferta e 

demanda a partir da 

cobrança pelo uso 

Cobrança de uso 

para grandes 

usuários 

Compensação aos 

municípios 

Visa compensar 

perda de arrecadação 

ou restrição de 

desenvolvimento ao 

ser afetado por 

políticas públicas 

Pagamento de 

"royalties" da 

produção de energia 

Criação de áreas de 

proteção ambiental 

Permite a proteção 

ambiental para as 

atuais e futuras 

gerações 

APA no entorno de 

reservatório 

Devido a natureza pública da água, a outorga de direito de uso precede sua utilização pelo 

usuário, já que o poder público federal ou estadual, tem a obrigação de gerenciar, fiscalizar e 

implementar medidas quanto a gestão dos recursos hídricos. A outorga tem por função então 

assegurar de forma igualitária o acesso à água. 
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3.3 CRITÉRIOS PARA OUTORGA DE ÁGUA EM GOIÁS 

Para atender as necessidades dos diversos setores usuários de água localizados em corpos 

hídricos de abrangência estadual, a SEMAD em seu manual técnico de outorga especifica os 

critérios para essa concessão no Estado de Goiás. O documento dispõe que a vazão máxima a ser 

outorgada deve ser a metade da vazão de referência Q95%, logo é a vazão mínima a ser mantida 

nos cursos hídricos (SEMARH, 2012).  

Como critério para atendimento ao pedido pelo usuário a secretaria analisa os indicadores de 

comprometimento individual e da bacia, que demonstram o impacto que tal demanda requerida 

causaria na bacia caso aprovada. O indicador individual (Ii) é a razão entre a vazão requerida pela 

vazão disponível no trecho. Já o indicador da bacia (I) é a razão da soma da vazão requerida pelo 

usuário às vazões já outorgadas à montante pela vazão de referência disponível no ponto. 

Finalmente o parecer técnico à outorga submete-se a análise destes dois indicadores seguindo os 

seguintes critérios: 

 normal: I < 50%, todos os usuários possuem garantia adequada à água, os pedidos de 

outorga racionais podem ser concedidos, e eventuais condicionantes, restrições e prazos 

podem ser impostas; 

 alerta: 50% < I < 80%, apenas os usos que possuem Ii< 20% podem ser outorgados, os 

demais devem ser indeferidos, sendo permitidos ajustes para reanálise; 

 moderadamente crítico: 80% < I < 100%, podem ser outorgados os usos com Ii< 10%, os 

demais são indeferidos com permissão para reanálise, e identifica-se a necessidade de 

acompanhamento e planejamento de ações na bacia; e 

 altamente crítico: I > 100%, todos os pedidos de outorga devem ser indeferidos, pois os 

usuários podem não ter a garantia adequada à água. 

O manual também conta com procedimentos caso ocorra situações de racionamento, sendo estes: 

a situação normal, quando a vazão é considerada superior à vazão mínima média; a situação de 

atenção, quando a vazão média decresce e ultrapassa a vazão mínima de referência, necessitando 
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de ações de racionalização; a situação restritiva que se identifica quando a disponibilidade hídrica 

já não é suficiente para atender a todos outorgados, porém ainda é suficiente para o atendimento 

dos usos prioritários; e por fim a situação crítica que se assemelha à restritiva, porém possui 

restrições mais graves. Nos casos restritivos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável deve identificar os usuários e a parcela de restrição de uso de cada um. 
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4  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH Goiás) a bacia hidrográfica do Rio 

Meia Ponte engloba 38 municípios em sua área de 12.339,79 km
2
, sendo estes: Abadia de Goiás, 

Aloândia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de 

Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Cachoeira Dourada, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, 

Cromínia, Damolândia, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Goiatuba, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, 

Itumbiara, Joviânia, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Morrinhos, Nerópolis, Nova Veneza, 

Ouro Verde, Panamá, Piracanjuba, Pontalina, Professor Jamil, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, Silvânia, Taquaral de Goiás, e Terezópolis de Goiás. O rio Meia Ponte possui extensão 

de 422,8 km, desde sua nascente localizada no município de Itauçu até o deságue no rio 

Paranaíba no município de Cachoeira Dourada. 

Como convenção, neste trabalho adotou-se o conceito de Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos (UPGRH), estabelecido pelo Plano de Recursos Hídricos (PRH) do rio 

Paranaíba para a elaboração dos mapas. Quando da elaboração do PRH, as bacias de seus 

afluentes foram divididas, sendo o rio Meia Ponte um deles. Porém alguns pequenos rios 

tributários, além da bacia do Ribeirão Santa Maria, com nascente no município de Morrinhos foi 

aderida à bacia do Rio Meia Ponte para fins de gestão e planejamento a nível do PRH Paranaíba, 

e consequentemente na SEMAD. Neste contexto, a UPGRH Meia Ponte possui área total de 

14.529 km
2
, e sua delimitação pode ser vista na Figura 1. 

O uso e ocupação desta bacia se concentra principalmente em pastagem (38,6%), seguida pela 

agricultura (38%). Os fragmentos remanescentes do Cerrado totalizam cerca de 16%, e a área 

urbana corresponde a quase 5% de toda área da bacia. A precipitação média da UPGRH fica em 

torno de 1560 mm, apresentando sazonalidade entre os meses secos (maio a setembro) e 

chuvosos (outubro a abril) (ANA, 2013a). 
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Figura 1: Delimitação da UPGRH do Rio Meia Ponte. 

 

As atividades agrícolas exercidas na bacia mesclam-se entre o cultivo de cana de açúcar, milho e 

soja principalmente nos municípios ao sul (Goiatuba, Itumbiara e Pontalina), e as de pecuária 

com a produção de bovinos, suínos e aves, tanto na região sul, pelos mesmos municípios citados 

anteriormente, quanto em municípios da Região Metropolitana de Goiânia que produzem aves. 

Em relação à atividade industrial, pouco mais de um quarto dos estabelecimentos de toda bacia 

situam-se na capital Goiânia e região metropolitana. 

A grande concentração de indústrias, aliada ao baixo nível de tratamento dos esgotos 

principalmente vindos da capital, impactam diretamente na qualidade da água local. (ANA, 

2017). As concentrações de DBO, DQO, óleos e graxas e fósforo aumentam ao longo do trecho 
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do rio ao passar pela capital desde a captação, situando-se acima dos padrões para estes 

parâmetros estabelecido pela resolução do Conama n
o 

357 (BRASIL, 2005) para a classe 2, como 

considerado atualmente o Rio Meia Ponte. Como consequência à poluição das águas, o oxigênio 

dissolvido (OD) diminui ao percorrer este trecho do rio, ficando até mesmo abaixo do padrão de 

5,0 mg/L em alguns pontos. Estas alterações são resultado da urbanização e possuem efeitos 

negativos no ecossistema aquático e ao abastecimento público de municípios a jusante da capital 

(CARVALHO; SIQUEIRA, 2011). 

O Rio Meia Ponte ainda não conta com estudos que poderiam quantificar sua depuração natural. 

Porém o plano de ação específico para esta bacia hidrográfica como parte do plano de recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio Paranaíba (ANA, 2013b), identifica características de rio 

classe 3 no trecho a jusante da captação da Saneago ao norte de Goiânia (16°34'10.7"S, 

49°19'45.0"O) até a montante da PCH Rochedo no município de Piracanjuba (17°23'15.9"S, 

49°13'01.7"O). 

Esta bacia foi escolhida devido sua importância para o estado por situar a capital Goiânia, 

apresentando a maior área urbana e seus empreendimentos industriais consequentes, além de sua 

importância populacional, com cerca de 46% dos habitantes do estado apresentando a maior 

densidade demográfica entre as bacias do Estado, próxima a 153 habitantes/km2 (INYPSA, 

2016). 

4.1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O procedimento metodológico utilizado neste trabalho foi baseado em pesquisa documental e 

bibliográfica conforme proposto pelo trabalho de Campos (2015). Neste estudo, foram analisadas 

as notícias referentes aos recursos hídricos publicadas em um jornal de grande circulação na 

região estudada, resultando em um diagnóstico das notícias com o objetivo de compreender as 

relações de conflito entre os usuários, os municípios, empresas e associações. 

No presente trabalho foram utilizados como fonte principal de análise dos conflitos existentes na 

bacia, documentos publicados diariamente pela versão online do Jornal O Popular, para o período 

entre os anos de 2012 a 2017. Este meio de informação foi escolhido devido sua 
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representatividade no Estado de Goiás, apresentando tiragem diária de cerca de 25.000 

exemplares impressos, além de possuir versão online com conteúdo em várias plataformas 

digitais tais como site, aplicativo para celular, e tablet. O jornal ainda conta com mais de 80 anos 

de existência (O POPULAR, 2019). 

O período para análise foi escolhido devido a intensificação de eventos climáticos e 

consequências sobre os recursos hídricos identificados por publicações da ANA desde 2012 em 

várias regiões do País (ANA, 2013a). Já o ano final de 2017 foi escolhido devido à crise hídrica 

que ocorreu na Região Metropolitana de Goiânia, localizada na bacia do rio Meia Ponte (GOIÁS, 

2017). 

Como complementação dos dados, buscou-se o acesso à informação em órgãos públicos tais a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), e o 

Ministério Público de Goiás (MP-GO). As informações adicionais desses órgãos foram 

importantes para corroborar os conflitos identificados pela análise das matérias, assim como para 

entender as medidas tomadas por cada instituição no gerenciamento dos recursos hídricos. 

Quanto aos dados da SEMAD, foram tabelados dados das outorgas vigentes no ano de 2017 para 

toda BH Meia Ponte, cabe ressaltar que estas outorgas foram apenas de captações diretas, não 

permitindo realizar uma análise quanto às captações indiretas em barramentos. Outra informação 

deste órgão foram os relatórios de autuações de usuários como mecanismo de fiscalização frente 

à crise hídrica nos anos de 2017/2018. Neste caso, os dados de outorga foram utilizados para 

verificar a predominância de um tipo de uso sobre os demais, bem como localizar graficamente 

os usos, relacionando-os com a disponibilidade e potencialidade hídrica da bacia através dos 

mapas gerados. Já os dados de autuação foram analisados através de mapa e gráficos quanto ao 

tipo de uso predominante nas irregularidades encontradas. 

No Quadro 2 são apresentadas as categorias utilizadas e suas descrições para a categorização das 

notícias analisadas. As categorias foram estabelecidas através de testes preliminares realizados 

com as notícias do ano 2017, sendo separadas por temas afins (categorias) que possuíam 

conteúdos semelhantes. A categoria “escassez hídrica” levou em consideração o tipo de conflito a 

partir da indisponibilidade quantitativa (LANNA, 2002) que à época foi ocasionada pela baixa 
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vazão no Rio Meia Ponte. Esta categoria também pode ser vista como um conflito de primeira 

ordem segundo Ohlsson
3
 (1999, apud VIEIRA, 2008). Já a categoria “desabastecimento de água” 

pode ser considerado um conflito de segunda ordem, já que provém de ineficiência de ações de 

planejamento. 

Foi testada também na análise deste ano a utilização de palavra-chave para que fossem 

encontradas as notícias, desta forma foram testadas as palavras “recursos hídricos” e “água”, 

sendo que em um mesmo dia o uso da palavra “água” retornava mais notícias relacionadas do que 

a primeira. Logo, ao longo da análise dos demais anos foi utilizado apenas a palavra-chave 

“água”. 

Quadro 2: Conteúdo das categorias utilizadas para análise dos documentos publicados diariamente pelo Jornal “O 

Popular”, para o período entre os anos de 2012 a 2017. 

Categoria Conteúdos 

Escassez hídrica 
Falta de água em cidades ou setores abastecidos pelo Rio 

Meia Ponte 

Planejamento e 

gestão 

Decisões, programas ou qualquer ação realizada por 

órgãos públicos e companhia de abastecimento na gestão 

e planejamento 

Especulação 
Relaciona questões de especulação territorial por 

empreendedores dos setores imobiliário ou energético 

Descumprimento 

da legislação 

Qualquer questão relacionada ao não cumprimento de 

legislações relacionadas à água 

Chuva e 

inundação 

Eventos de chuva ou alagamentos causados pelo excesso 

de chuva 

Desabastecimento 

de água 

Falta de manutenção da rede de abastecimento ou de 

segurança que provoque desabastecimento 

Os dados do Ministério Público foram obtidos por meio da lei de acesso à informação Lei nº 

12.527/2011, pelo site da transparência do MP-GO sob protocolo número 155967052019-0. No 

requerimento foi solicitada a relação do número de registro de todos os processos abertos pelo 
                                                           
3
 Idem 1 
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Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo (CAOMA) e promotorias de 

justiça de municípios da bacia do rio Meia Ponte no período de análise.  

Como resultado deste pedido, foi disponibilizado um arquivo em formato Excel com informações 

de denúncias ocorridas em 19 dos 38 municípios da bacia. Assim para análise destes dados, 

foram feitos mapas e tabelas para melhor interpretação dos dados, que serão discutidos 

posteriormente. Nesta planilha ainda havia informações sobre o ano de 2018, que foram usados 

posteriormente neste trabalho para uma análise sobre o ano seguinte à crise e as medidas de 

gestão tomadas para se evitar nova situação de escassez. Foi avaliado neste caso a ocorrência de 

algum fato gerador de abertura de processo nas promotorias de justiça, permitindo uma análise 

em relação ao número de ocorrências e localização. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item os dados obtidos através dos procedimentos metodológicos adotados foram analisados 

como forma de atingir os objetivos deste estudo. 

5.1 DETERMINAÇÃO DA NATUREZA DOS CONFLITOS ENTRE 

USUÁRIOS 

No ano de 2012 (Figura 2) foram encontradas 99 notícias com a palavra-chave água, sendo que a 

maioria delas, ou 65% foram relacionadas à categoria planejamento e gestão. Porém 61,5% das 

notícias desta categoria foram ações realizadas pela companhia de abastecimento que 

ocasionaram em um momento posterior o desabastecimento de certas regiões, principalmente na 

região metropolitana de Goiânia. Este desdobramento deve-se ao fato que estas notícias são 

basicamente como forma de alerta antecipado à população que a companhia iria realizar algum 

tipo de manutenção programada, ocasionando a falta d’água. Este tipo de notícia mostra o caráter 

informativo do jornal em relação às ocorrências diárias na gestão pública, bem como a 

identificação como conflito de segunda ordem, já que a falta d’água foi ocasionada pela gestão do 

abastecimento, de acordo com Ohlsson
4
 (1999, apud VIEIRA, 2008). 

O desabastecimento de água foi apontado como a terceira categoria mais citada (6%) em 2012. 

Com isso algumas ações do Ministério Público e da Agência Goiana de Regulação (AGR) foram 

abertas contra a companhia de abastecimento para apurar as causas de falhas. Ainda neste ano 

foram realizadas campanhas de fiscalização pela Delegacia de Meio Ambiente nas nascentes do 

Rio Meia Ponte, além do primeiro passo para a criação de um parque estadual que abrangeria 6 

áreas ao longo do rio, desde a nascente no município de Itauçu até a capital Goiânia, com um 

decreto de restrição de atividades em certos locais prioritários. 

No ano de 2013, o número de notícias caiu para 63, sendo planejamento e gestão novamente o 

tema que mais foi veiculada (Figura 3). Novamente esta categoria englobou notícias que 

                                                           
4
 Idem 1 
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posteriormente vieram levar ao desabastecimento em 85% as notícias. Outros temas relacionados 

ao planejamento foram: a necessidade da elaboração dos planos de saneamento, e campanha para 

conscientização para o uso racional de água em período de estiagem. 

Figura 2: Notícias veiculadas no ano de 2012. Fonte: Jornal O Popular 

 

Também foram identificados, neste ano, lançamentos clandestinos de esgoto sanitário ao longo 

do rio, notícias essas que fazem parte da categoria descumprimento da legislação, ocorrido em 

agosto e setembro deste ano. Outro ponto importante para discussão é a veiculação de notícias 

relacionadas à escassez como forma de informar a população para a gradativa diminuição da 

vazão no período de seca no principal manancial de abastecimento da capital. 

No ano de 2014 ocorreu mais um aumento de notícias, sendo 68 no total (Figura 4). Todos os 

meses foram veiculadas notícias na categoria planejamento e gestão, porém diminuiu para 67,8% 

a quantidade de notícias relacionadas a notificação dos usuários para eventuais manutenções na 

rede que provocaram suspensão no fornecimento de água. 
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Figura 3: Notícias veiculadas no ano de 2013. Fonte: Jornal O Popular 

 

Figura 4: Notícias veiculadas no ano de 2014. Fonte: Jornal O Popular 

 

Não houve notícias relacionadas à escassez hídrica, porém mais que dobrou a quantidade de 

notícias relacionadas ao desabastecimento, 23 notícias em comparação a 10 no ano anterior, 
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ocasionadas principalmente por rompimentos na rede de abastecimento, falhas elétricas, e 

segundo a concessionária, devido ao clima quente que aumenta o consumo. 

No ano de 2015 foi o primeiro ano da série analisada que contou com notícias nas seis categorias 

de estudo. A distribuição das notícias foi a seguinte: cerca de 30% planejamento e gestão, 25% 

desabastecimento de água, 18% descumprimento da legislação, 13% chuva e inundação, 11% 

escassez hídrica e 2% especulação (Figura 5). No início do ano destaca-se o aumento da 

discussão acerca da gestão dos recursos hídricos devido a publicação da ANA (Atlas Brasil 2015) 

que indica a nível nacional, os municípios que requerem medidas estruturais para contornar a 

situação de baixa oferta hídrica. O Plano Estadual de Recursos Hídricos (INYPSA, 2015) 

também foi citado nas reportagens, levando à SEMAD responder com uma agenda de 

fiscalização no curto prazo naqueles trechos de rios considerados críticos pelo estudo. 

Figura 5: Notícias veiculadas no ano de 2015. Fonte: Jornal O Popular 

 

Apesar da concessionária de abastecimento público ressaltar a importância da conscientização no 

consumo desde março deste ano, no decorrer do período de estiagem a situação foi se agravando 

com o mau cheiro, e com a falta de água devido às baixas precipitações e aumento de consumo 

em Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira. O mais afetado foi 
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Senador Canedo com a grave diminuição da vazão no ribeirão que abastece a cidade, levando a 

necessidade de utilização de caminhões pipa para o abastecimento da população. 

No ano de 2016 não houve relatos de falta d’água no município de Goiânia devido a baixa vazão, 

isso ocorreu apenas em Aparecida que tem parte do seu abastecimento vindo do Ribeirão das 

Lages. Segundo a Saneago, os desvios irregulares de água foram a principal causa do problema. 

Existem várias notícias sobre a construção da ETA Mauro Borges e a interligação dos sistemas de 

abastecimento para minimizar a dependência do Rio Meia Ponte. Algumas ações de fiscalização 

foram realizadas na Área de Proteção Ambiental do João Leite, visando evitar construções ou 

plantios irregulares. Verifica-se ainda a alta concentração de notícias no segundo semestre do ano 

de 2016 (Figura 6), devido principalmente à seca e consequente falta d’água. 

Figura 6: Notícias veiculadas no ano de 2016. Fonte: Jornal O Popular 

 

O ano de 2017 (Figura 7) foi marcado pelo maior número de notícias em todo o período de 

análise (164 no total). Este aumento deve-se principalmente à escassez hídrica grave ocorrida na 

bacia do Rio Meia Ponte. O início do ano foi marcado por fortes chuvas que ocasionaram o 

alagamento de ruas e casas, a falta de energia e estruturas urbanas arrasadas. Em agosto deste ano 

começaram os problemas de falta d’água nos pontos mais afastados, o sistema Mauro Borges 
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ainda não havia iniciado sua operação. Já em setembro, o governo estadual assinou um decreto 

emergencial n. 9.041/2017 que promovia a redução de todas as captações no rio em 50% para 

priorizar o abastecimento público na RMG por noventa dias (GOIÁS, 2017). Aos poucos a 

interligação do sistema João Leite foi restabelecida a fim de contornar os danos causados pela 

estiagem. 

O Jornal O Popular ainda publicou um encarte especial em outubro de 2017 com o objetivo de 

conscientizar a população goiana sobre a situação do rio, com dados sobre o desmatamento de 

nascentes, e sobre a qualidade ruim das águas do rio ao passar por Goiânia. Algumas ações 

jurídicas começaram a ser implementadas a partir de fiscalizações realizadas pela SEMAD em 

parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA). O 

objetivo principal destas ações foi de garantir a oferta de água nos próximos anos. Entre elas: a 

revogação de liminares que permitiam o uso de água sem outorga, a revisão das outorgas já 

concedidas, a demolição de barragens irregulares, e a limitação da concessão de outorgas na 

estiagem. Nesta época, a prefeitura de Goiânia levantou a proposta de incentivo para moradores 

que captam água da chuva como forma de reduzir o consumo de água potável para fins menos 

nobres. 

Figura 7: Notícias veiculadas no ano de 2017. Fonte: Jornal O Popular 
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A Figura 8 mostra a distribuição mensal por ano analisado, das notícias relacionadas ao tema 

água, o que leva a percepção do impacto do período de estiagem neste recurso. Percebe-se ainda 

o aumento considerável na quantidade de notícias veiculadas no ano de 2017, um crescimento de 

277% na veiculação de notícias em relação ao ano anterior (Figura 9). Apesar de realmente ter 

sido um ano bastante desafiador em relação ao abastecimento, observa-se a importância da 

divulgação da realidade e das medidas tomadas pelo poder público para contornar tal situação. 

Figura 8: Evolução mensal na veiculação de notícias relacionadas a água, por ano. Fonte: Jornal O Popular 
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Figura 9: Quantidade de notícias veiculadas no período analisado, 2012 a 2017. Fonte: Jornal O Popular 

 

 

O item 5.2 e os demais pra frente não foram contemplados na metodologia 

5.2 CARACTERIZAÇÃO HÍDRICA DA BACIA: USOS MÚLTIPLOS DA 

ÁGUA E O PROCESSO DE OUTORGA 

A UPGRH do Rio Meia Ponte foi dividida em 12 sub-bacias na metodologia aplicada na 

atualização do Plano dos Afluentes Goianos do Paranaíba do Estado de Goiás, no qual esta bacia 

se encontra (SEMAD, 2019). Esta subdivisão foi criada para otimização da análise a nível 

regional das características de uso e ocupação, e principalmente fatores hidrológicos que 

naturalmente diferem mesmo a nível de bacia. Com isso as sub-bacias são identificadas no 

Quadro 3. 

Quadro 3: Identificação das sub-bacias da UPGRH Meia Ponte. Fonte: SEMAD (2019) 

Identificação Sub-bacia 

201 Alto Meia Ponte/Inhumas 

202 Ribeirão Cachoeira 
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Identificação Sub-bacia 

203 Ribeirão João Leite 

204 Rio Meia Ponte/Anicuns 

205 Rio Meia Ponte/Santo Antônio 

206 Rio Sozinha 

207 Rio Caldas 

208 Alto Rio Dourados 

209 Médio Meia Ponte 

210 Foz do Rio Dourados 

211 Foz do Rio Meia Ponte 

212 Ribeirão Santa Maria e Afluentes do Paranaíba 

A potencialidade hídrica da bacia caracteriza-se como a vazão que pode estar disponível para uso 

a longo prazo, também conhecida como vazão média ou Q50%. A partir da subdivisão realizada a 

Figura 10 apresenta a vazão média acumulada e o nível de “conforto” quanto esta 

disponibilidade. O reservatório João Leite localiza-se na bacia 203, logo a potencialidade hídrica 

daquela sub-bacia foi explorada na construção desta reserva (SEMAD, 2019). Esta figura ainda 

demonstra a capacidade ainda considerada excelente em quatro sub-bacias (206, 207, 208 e 210) 

que podem ser exploradas com a construção de reservatórios para garantir futuros usos, assim 

como citado por Lanna (2002). 
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Figura 10: Vazão média das sub-bacias da UPGRH Meia Ponte. 

 

Em documento disponibilizado pelo órgão ambiental estadual, as outorgas vigentes no ano de 

2017 totalizavam 190 captações superficiais diretas (SECIMA, 2017). Este dado não contempla 

captações indiretas por meio de barramentos, nem aqueles usos caracterizados como 

insignificantes (captações de até 1 L/s, e barramentos de até 5.000 m³). Estas captações somadas 

chegam a vazão de 11,73 m3/s, isto indica que da nascente a foz do rio, seu comprometimento 

hídrico, ou seja, a quantidade de água passível de outorga já utilizada constitui-se cerca de 37,4%. 

A Figura 11 mostra a espacialização destas outorgas vigentes. 
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Figura 11: Distribuição de outorgas superficiais na UPGRH Meia Ponte. 

 

As outorgas já disponibilizadas pela SEMAD se concentram em atividades produtivas de 

irrigação (46%), seguido por bombeamento (28%), como visto na Figura 12. Esta divisão vai ao 

encontro com a literatura, próxima da média nacional (ANA, 2017). A Figura 3 mostra a 

concentração da atividade de irrigação na porção sul da bacia, demonstrando a afinidade agrícola 

desta região. O abastecimento público apesar de contar com apenas 13% do total outorgado, se 

encontra concentrado principalmente na região metropolitana da capital, exercendo pressão sobre 

o recurso hídrico a montante. 
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Figura 12: Distribuição de outorgas superficiais na UPGRH Meia Ponte. Fonte: SECIMA, 2017. 

 

Sabendo-se que as distribuições atuais das outorgas de direito, e que a disponibilidade hídrica da 

bacia constitui-se do fator de consideração para liberação de novas outorgas de uso, a Figura 13 

relaciona os dados obtidos pelo Plano das Bacias dos Afluentes do Paranaíba do Estado de Goiás 

– PBAPGO (SEMAD, 2019) e as outorgas liberadas. Considera-se a Q95% neste mapa como o 

limite outorgável de 50% da Q95% (SEMARH, 2012). Denomina-se ainda esta vazão como 

acumulado, já que se considera a vazão de contribuição no exutório das sub-bacias a montante 

(SEMAD, 2019). 

Percebe-se que a disponibilidade hídrica ao longo de toda a extensão do Rio Meia Ponte situa-se 

no nível preocupante, sendo que acima de 25% da disponibilidade hídrica das sub-bacias já se 

encontram esgotadas. A exceção nesta análise foram coincidentemente as sub-bacias com 

potencialidade hídrica excelente, a 203 que atingiu nível crítico em relação à disponibilidade 

devido ao reservatório, e a bacia 212 do Rio Santa Maria, que também atingiu o nível crítico. 

O estudo ainda fez a distinção da disponibilidade hídrica da bacia por meio de vazões na estação 

seca, denominado crítico. A Figura 14 mostra a alteração na distribuição da Q95% na bacia neste 

período. 
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Figura 13: Distribuição de outorgas superficiais na UPGRH Meia Ponte e Q95% médio. 

 

Tem-se que a alteração na disponibilidade de recursos advinda pelo período seco, revela a 

fragilidade ou insegurança hídrica da bacia do Rio Meia Ponte, porém principalmente da Região 

Metropolitana de Goiânia, gerada pela dependência direta do corpo hídrico, ocasionando os 

conflitos. Isto se reflete ainda às sub-bacias a jusante da região, alterando a dinâmica da bacia. No 

entanto, o consumo da RMG não pode ser visto como o único agente desencadeador desta 

situação, haja vista que o deplecionamento das reservas subterrâneas causada por desmatamentos, 

degradação de APP’s, e a impermeabilização dos centros urbanos também constituem de fatores 

que diminuem a disponibilidade hídrica superficial (SANTOS;TEIXEIRA, 2015; QUIN et al., 

2019). 
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Figura 14: Distribuição de outorgas superficiais na UPGRH Meia Ponte e Q95% estação seca. 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da RMG identificou conflitos de uso ao longo das áreas 

de preservação permanente da região conforme dados de 2014. De acordo com o estudo, este 

conflito é caracterizado devido a não utilização daquelas áreas para a devida proteção ao longo 

dos cursos hídricos, o que representa em torno de 30% da área das APP’s com 30 e 50 metros de 

largura. As pastagens fazem parte de cerca de 26% da área total destas APP’s, seguido pela 

agricultura e área urbana (UFG, 2017). 
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5.2.1 MINISTÉRIO PÚBLICO: AUTOS EXTRAJUDICIAIS 

Qualquer cidadão, agentes públicos ou privados possuem o dever de, quando identificado uma 

situação que prejudique o meio ambiente, denunciar aos órgãos competentes. Neste caso, o 

Ministério Público Estadual possui atribuição de zelar pelos “direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos” (MPGO, 2007), através do Centro de Apoio Operacional do Meio 

Ambiente e Urbanismo (CAOMA) e das Promotorias de Justiça espalhadas pelo Estado. Com 

isso, buscou-se através deste órgão informações sobre autos extrajudiciais que tinham como fonte 

geradora alguma situação relacionada aos recursos hídricos na bacia do Rio Meia Ponte. A 

planilha de dados obtida continha informações sobre 19 municípios inseridos nesta bacia, a ser 

analisada a seguir. Esta abordagem se mostra de forma similar com a adotada por Rivera, D. et 

al., (2016) para o mapeamento de conflitos no Chile. 

De acordo com os dados, somente na RMG no período entre 2012 a 2017, 369 autos 

extrajudiciais foram abertos para apurar casos que envolviam os recursos hídricos. Deste total, 

58,7% localizavam-se no município de Goiânia, seguido por Anápolis com 16,4%, conforme 

visto na Figura 15 a seguir. Observa-se o número crescente na ocorrência de autos no período, 

corroborando os dados obtidos pela análise das notícias de jornal. 

Os assuntos com maior frequência de notificação no município de Goiânia foram: revogação/ 

concessão de licença ambiental (64,8%), seguida por recursos hídricos (22%), e em Anápolis 

foram: recursos hídricos (54,8%) e dano ambiental/recursos hídricos (17,7%).Os teores destas 

notificações possuíam ampla abordagem, como: aplicação de Termo de Ajustamento de Conduta, 

inadequações de texto de Projeto de Lei, insuficiência em sistemas de drenagem urbana, 

funcionamento irregular de empresas, dentre outros. 

Os municípios fora da RMG com ocorrências de autos extrajudiciais são demonstrados na Figura 

16. Nestes a frequência de notificação de autos mostra-se inferior aos da RMG, no total de 26 

eventos no período, sendo o município de Leopoldo de Bulhões com 26% dos casos notificados. 

Dentre estas notificações, os assuntos recursos hídricos e revogação/concessão de licença 

ambiental foram as mais citadas. 
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Figura 15: Distribuição de autos extrajudiciais na RMG entre 2012 a 2017. Fonte: MPGO 

 

Figura 16: Distribuição de autos extrajudiciais em municípios fora da RMG entre 2012 a 2017. Fonte: MPGO 

 

A Figura 17 mostra a distribuição de autos pelos municípios inseridos na bacia no período 

analisado, sendo que a escala de cor torna-se mais escura com o maior número de ocorrências. 
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Verifica-se que em 50% dos municípios da bacia foram notificados algum caso relacionado aos 

recursos hídricos, porém há de se perceber a aglomeração naturalmente trazida pela alta 

concentração populacional na RMG na ocorrência dos autos. 

Figura 17: Distribuição de autos extrajudiciais na UPGRH Meia Ponte entre 2012 a 2017. Fonte: MPGO 

 

Devido a situação ocorrida pela crise hídrica no ano de 2017 que tiveram soluções encontradas de 

forma reativa, ou seja, somente após a falta d’água afetar grande parte da população abastecida 

pelo Rio Meia Ponte, o Governo Estadual por meio da SECIMA (atual SEMAD) e dos demais 

agentes envolvidos, adotaram postura diferente no ano de 2018, frente as ameaças da repetição 

desta situação. Com isso, no próximo item, buscou-se discutir sobre os ensinamentos ocasionados 
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pela crise de 2017 na gestão de recursos hídricos Estadual, e os mecanismos adotados pela gestão 

para o enfrentamento da escassez hídrica. 

5.3 DESAFIOS E MECANISMOS DE GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS FRENTE À CRISE HÍDRICA 

Após a crise hídrica que afetou a bacia do rio Meia Ponte em 2017, o governo estadual logo no 

início de 2018 deu início a uma série de mecanismos de prevenção contra uma eventual crise no 

próximo período de seca a partir de um novo decreto de emergência hídrica. A sequência de 

normativas teve atuação das três esferas de gestão da bacia, conforme Figura 18. Esta atuação 

proativa frente a crises recentes foi discutida pela literatura (SANTOS E TEIXEIRA, 2015). 

Figura 18: Participação das esferas de gestão diante a crise hídrica 

 

 Decreto n
o
 9.176, de 09 de março de 2018 – declara situação de emergência nas Bacias 

dos Rios Meia Ponte e João Leite e define ações para garantir uso prioritário da água; 

 Portaria n
o
 087/2018 – GAB, de 10 de abril de 2018 – estabelece e detalha ações de 

monitoramento na Bacia do Rio Meia Ponte; 
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 Deliberação CBH Meia Ponte n
o
 003/2018, de 19 de junho de 2018 – define diretrizes 

para o enfrentamento de crise hídrica na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, à 

montante de Goiânia; 

 Portaria n
o
 183/2018 – GAB, de 29 de junho de 2018 – resolve reduzir em 50% os 

volumes captados outorgados para todos os usos com exceção do consumo humano e 

dessedentação animal; 

 Deliberação CBH Meia Ponte n
o
 004/2018, de 02 de agosto de 2018 – altera diretrizes 

para o enfrentamento de crise hídrica na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, à 

montante de Goiânia; 

 Portaria n
o
 322/2018 – GAB, de 19 de novembro de 2018 – resolve declarar o retorno da 

normalidade hídrica na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, e revogar o art. 1 da 

Portaria n
o
 183/2018 – GAB. 

Conforme deliberações, a Secretaria de Meio Ambiente, em especial a Gerência de Outorga com 

a equipe de fiscalização, em parceria com o Batalhão Ambiental, iniciou uma sequência de 

vistorias de campo entre junho a agosto de 2018, a fim de garantir o cumprimento das portarias n
o
 

087/2018 e n
o
 183/2018, e de garantir que os usos irregulares verificados pelos técnicos daquela 

secretaria via imagens de satélite, fossem cessados. Com isso, foram visitados na primeira fase da 

fiscalização, os usuários outorgados acima de 20 L/s a montante do ponto de captação da 

Saneago, a fim de verificar se estes haviam instalado o sistema de medição de vazão, bem como 

equipamentos telemétricos de transmissão de dados. Como resultado desta fase, todos os usuários 

foram advertidos, já que os equipamentos requeridos pela portaria n
o
 087/2018, não foram 

instalados ou foram instalados parcialmente. 

A segunda e terceira fase de fiscalização teve como foco os usuários com captações diretas, ou 

em barramentos, e aqueles que exploram água subterrânea, a fim de verificar o cumprimento das 

normativas e identificar possíveis irregularidades. Ao todo foram 257 pontos identificados via 

imagens de satélite para a fiscalização. A Figura 19 mostra a localização dos pontos fiscalizados, 

de acordo com o tipo de uso analisado. Observa-se que a maioria dos pontos foram escolhidos 
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por se localizar a montante do ponto de captação da Saneago no Rio Meia Ponte, que influenciam 

diretamente na vazão disponível. 

No total foram disponibilizados 204 relatórios de fiscalização, os quais foram analisados segundo 

o teor das informações. Porém os pontos identificados como uso subterrâneo e criação animal 

foram removidos da análise, totalizando 169 pontos conforme distribuição disponível na Figura 

20. As ocorrências foram representadas por tipo de uso identificado, sendo que os barramentos 

foram o uso mais verificado, seguido pela irrigação. 

Figura 19: Localização dos pontos fiscalizados em 2018 na BH Meia Ponte. Fonte: SEMAD 

 

Os usos sem outorga totalizaram 68,6% dos usos fiscalizados, e aqueles com outorga ou dispensa 

de outorga somaram 14,8%. Os fiscais ainda verificaram situações com irregularidades mesmo 

dentre aqueles que possuíam o direito de uso em 3,55%, nos quais haviam disparidades quanto a 

vazão outorgada e aquela verificada in loco, bem como no volume outorgado em barramentos. 

Outro fato impeditivo à atuação dos fiscais relaciona-se com pontos que não foram possíveis de 

se visitar devido a ausência de responsáveis em 12,4% dos locais visitados, identificados como 

sem informação. 

Figura 20: Número de ocorrências por tipo de uso nas fiscalizações em 2018 na BH Meia Ponte. Fonte: SEMAD 
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Em relação aos dados do Ministério Público, em 2018 foram notificados 432 autos extrajudiciais, 

sendo que 410 destes (94,9%) foram abertos apenas no município de Goiânia. Este aumento na 

abertura de autos extrajudiciais pode ter relação com as normativas expedidas naquele ano, ao 

nível da bacia. 

Portanto verifica-se a importância da fiscalização na identificação de irregularidades mesmo nos 

casos que o usuário possui a outorga de uso. Estes usuários que realizam captações ou 

acumulações irregulares suprimiam a disponibilidade de água de forma ilegal frente a Lei n. 

9433/1997. Com isso, 131 usuários foram notificados com autos de infração por uso indevido, 

totalizando 1.013.400,00 milhões de reais em multas, autos de advertência acerca de 

regularizações principalmente nos mecanismos de descarga de fundo dos barramentos, que em 

muitos casos não existiam ou não regularizavam a vazão mínima necessária, e finalmente autos 

de embargo de captações irregulares. 

Recentemente o Governo Estadual decretou novamente estado de emergência da bacia por meio 

do Decreto n
o
 9.438 de 30 de abril de 2019. Seguido por este, a deliberação n

o
 008 de 02 de abril 

de 2019 do CBH Meia Ponte, no qual definiu as diretrizes para o enfrentamento da crise hídrica 

no ano corrente. Adicionalmente, o comitê aprovou uma série de diretrizes para implementação 
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de eixos norteadores para a segurança hídrica da Bacia do Rio Meia Ponte, através da deliberação 

n
o
 005/2019 de 12 de fevereiro de 2019. Estes eixos contemplam: 1- disponibilidade hídrica, na 

qual foram propostos programas, projetos e ações para diminuir a pressão sobre os recursos 

hídricos da bacia; 2- gestão e integração de políticas: relaciona-se aos programas de gestão, 

integração e articulação de políticas públicas para a redução dos riscos associados à escassez e 

eventos críticos. 
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6  CONCLUSÕES 

A análise de notícias veiculadas em um jornal quando se trata de recursos hídricos apesar de não 

ser comumente encontrado na literatura, se mostra como uma ferramenta de verificação do nível 

de compreensão da população acerca das questões que ocorrem em seu município, Estado ou 

País. Neste caso específico, foi proposta a análise das notícias veiculadas em um determinado 

período de tempo, utilizando uma palavra-chave: água. Verificou-se a evolução ao longo do 

tempo das notícias veiculadas, acompanhando a situação do tema, caracterizando-se em um 

portal de comunicação dos agentes públicos e privados com a comunidade usuária deste recurso. 

Há de se convir que se tratando de uma ferramenta diária de veiculação de notícias, ainda 

contando com notícias online, a duplicidade ocorre, fato este que foi removido das análises por se 

tratar do mesmo assunto em dias diferentes. Porém este também é um portal de denúncias entre 

os usuários que localizam os fatos e requerem divulgação. Aliada a esta abordagem, a análise 

documental de planos, programas, decretos tanto a nível federal quanto estadual promovem um 

melhor entendimento do processo de gestão de conflitos relacionados à água em nível de bacia.  

Em síntese, percebeu-se que embora tenha havido um forte crescimento na quantidade de notícias 

veiculadas no ano de 2017, frente à crise hídrica, 44,4% das notícias veiculadas no período entre 

2012 a 2017 foram da categoria planejamento e gestão. Isto mostra que as ações, principalmente 

realizadas pela companhia de abastecimento, sem mostram preponderantes quando se trata dos 

problemas relacionados à água por meio das notícias de jornal. Como visto, esta categoria em 

quase sua totalidade, veiculava ações de manutenção que a companhia realizaria, o que 

eventualmente ocasionavam em desabastecimento de água. 

O acesso à informação também mostrou-se crucial para a melhor análise do tema proposto. Os 

dados obtidos nos órgãos Ministério Público de Goiás, por intermédio do CAOMA, bem como os 

disponibilizados pela SEMAD através da Gerência de Outorga vieram corroborar a importância 

da análise em todos os níveis, para mais uma vez identificar os conflitos causados pela 

distribuição irregular da disponibilidade frente às demandas. 
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Em relação às ações de fiscalização da SEMAD, pouco mais que 70% dos usos fiscalizados se 

encontravam em situação irregular já que não possuíam a outorga de direito de uso, ou a 

possuíam e foram encontradas discrepâncias quanto às características outorgadas, ocasionando na 

autuação destes usuários com a aplicação de multas e embargos das captações. Esta atividade 

deve ser cada vez mais frequente, a fim de reprimir o uso ilegal, bem como alertar aos usuários 

sobre o uso consciente dos recursos hídricos, visando a sustentabilidade de suas reservas. 

Pode-se afirmar que em relação aos usos indevidos encaminhados ao âmbito jurídico, 

aproximadamente 70% dos casos abertos entre 2012 a 2017 já foram arquivados devido ao 

encerramento do auto que deu origem. Isto coloca o Ministério Público e demais procuradorias de 

justiça como primordiais em relação à resolução de conflitos, via mediação entre as partes. 

Verifica-se ainda o surgimento – pós-crise – de iniciativas de governo a fim de se prevenir contra 

as consequências de medidas de gerenciamento antigas, sem a preocupação com ordenamento 

urbano ante o meio ambiente, e seu gradual efeito deletério nas reservas de água, bem como aos 

eventos extremos de seca ou chuvas intensas que provocam situações conflitantes entre a 

população e o poder público.  

Propõe-se que análises futuras de notícias considerem a comparação com mais de um jornal, a 

fim que sejam identificados vieses ou recortes feitos pelos redatores. A análise comparativa com 

algum indicador de conflito de água tal como proposto por Moreira, M. C. et al. (2012), também 

formaria um conjunto de dados para o melhor entendimento sobre o assunto, principalmente em 

questões regionais. 

Outra proposta seria a inclusão do programa de segurança hídrica na bacia, quando e se 

aplicados, comparando estes dados aos disponibilizados pelo Ministério Público, por exemplo, 

para verificar sua efetividade ao longo do tempo no combate a irregularidades cometidas contra o 

meio ambiente, em especial aos recursos hídricos. 

As conclusões não contemplaram todos os resultados. 
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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo principal a identificação dos conflitos de uso múltiplo das águas na Região 

Metropolitana de Goiânia, na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, para o período de 2012 a 2017. Para tanto 

realizou-se uma pesquisa historiográfica diária, tendo como base de dados o Jornal “O Popular”. Este periódico 

possui profunda história com o estado, contribuindo de forma significativa para o crescimento da capital, sendo 

considerado o mais influente da região de estudo. A análise foi realizada a partir da definição de categorias 

estabelecidas após um pré-teste. Foram utilizadas seis categorias de análise para um período de estudo de seis 

anos. Os resultados apontam a influência da falta de gestão das águas, como uma das principais causas de conflitos 

para o período estudado. Cabe destacar também a relação entre o aumento do número de notícias (conflitos) com a 

diminuição da precipitação e consequente agravamento dos efeitos do período seco. 

Palavras-chave: Gestão das águas; Usos múltiplos; Conflitos. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso estratégico, um fator de produção e acima de tudo um elemento vital, sendo o seu 

uso de interesse coletivo. O conflito em relação aos múltiplos usos da água se dá em decorrência da 

divisão de diferentes corpos d’água, como rios e bacias hidrográficas, sendo a gestão dos recursos 

hídricos indispensável para uma boa cooperação entre os diferentes tipos de utilizadores, estando os 

mesmos igualmente favorecidos como estabelecido na Política Nacional de Recursos Hídricos (CAMPUS, 

2015).  

Em se tratando de bacia hidrográfica com grande número de usos, nem sempre os mecanismos de 

controle são articulados da melhor forma possível gerando frequentemente conflitos. A Agência 

Nacional das Águas vem alertando em seus relatórios a necessidade de uma melhor gestão no âmbito de 

bacia em decorrência principalmente do aumento no consumo e mudanças climáticas, sendo estes 
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descritos como desequilíbrio entre os usos da água em aspectos quantitativo e qualitativos (LANNA, 

2001). Assim faz se necessário a execução de medidas preventivas, visando a melhoria aos processos de 

tomada de decisões. 

A bacia do Rio Meia Ponte vem apresentando problemas relacionados a qualidade e quantidade de água 

em seu corpo hídrico, principalmente no trecho urbano da Região Metropolitana de Goiânia onde possui 

suma importância, pois abastece cerca de 52% da população (SANEAGO, 2018).  

Apesar da existência de vários estudos realizados nesta bacia voltados a aspectos hidrológicos e 

hidráulicos a presente pesquisa se propõem a identificar os conflitos referentes aos usos da água e de 

sua vulnerabilidade ambiental. 

OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como objetivo principal identificar os conflitos no uso múltiplo das águas na 

Região Metropolitana de Goiânia na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, para o período de 2012 a 

2017. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi baseada em pesquisas historiográficas documentais e bibliográficas que tem 

como principal referência (CAMPOS,2015). A principal fonte de coleta de dados para análise 

metodológica foi o Jornal “O Popular” no período de seis anos consecutivos (2012 a 2017). Tal jornal foi 

escolhido pois tem grande responsabilidade de  levar informação para a comunidade goianiense, além 

de possuir mais de 80 anos, sendo apenas cinco anos mais novo que a cidade de Goiânia, mantendo 

profunda história com o Estado e personagens que contribuíram para o desenvolvimento da capital onde 

se encontra grande parte da área deste estudo.  

Para realizar tais análises foram adotadas seis categorias para identificação dos conflitos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Meia Ponte, apresentados na Tabela 1. Essas categorias foram definidas por meio de 

testes realizados com os dados coletados do ano de 2017. A escolha do ano de teste foi feita sob 

influência da crise hídrica vivida naquela região no ano de 2017. A palavra chave utilizada na busca diária 

de matérias publicadas pelo Jornal também passou por fase de testes no mesmo período. O mesmo teve 

o intuito de comparar duas técnicas distintas para levantamento de dados diários no Jornal. Foram 

utilizadas duas palavras chaves diferentes na pesquisa (água e recursos hídricos) no mesmo período de 

tempo, após os dados coletados e pela comparação dos mesmos foi possível observar que as ocorrências 

relevantes para a pesquisa apresentadas nos resultados da palavra chave “Recursos Hídricos” também 

estavam presentes nos resultados da palavra chave “Água”, com isso  nos anos restantes usou-se a 

palavra “Água”. 

Tabela 1: Categorias utilizadas para identificar os conflitos publicados em matérias diárias do Jornal “O 

Popular” no período de 2012 a 2017. 
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Fonte: Próprio autor, 2018 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Gráfico1 é possível observar a quantidade de notícias em cada mês no período de 2012 a 2017. 

Classificando o gráfico em período de seca (do mês de abril até a  primeira quinzena de outubro) e 

chuvoso (segunda quinzena de outubro a março) é possível observar que conforme se aproxima ao 

período de seca, os conflitos tendem a aumentar, demonstrando forte influência sobre a escassez hídrica 

que afeta diretamente a grande maioria da população. Já no período de chuva a ocorrência de conflitos 

tendem a ser menores, sendo essas ocorrências relacionadas a chuvas e inundações que 

consequentemente atingem a população, porém de uma forma mais isolada. 

Gráfico 1: Quantidade de notícias por mês no período de 2012 a 2017. 

 

Fonte: Dados Jornal O Popular, 2018. 

Conforme o Gráfico 2 pode-se observar a quantidade de notícias por categorias de conflitos na bacia do 

Rio Meia Ponte, no mesmo período de estudo. 

No ano de 2012 observou-se que a categoria mais noticiada foi Planejamento e Gestão, com um total de 

40% em relação aos outros temas. Estando este, diretamente relacionado a manutenção nos 
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reservatórios. Desses 40% das notícias que foram classificadas na categoria de planejamento e gestão, 

35% acarretaram o desabastecimento de água, sendo este tema o segundo de maior ocorrência no ano, 

com 20% das notícias. Chuva e inundação, e descumprimento da legislação foram temas presentes no 

ano de 2012, porém com menos ocorrência quando comparado aos demais, tendo descumprimento da 

legislação 5% das notícias e chuva e inundação 10%. 

No ano de 2013 o tema de maior ocorrência continuou sendo planejamento e gestão, com um 

crescimento em relação aos outros. Como consequência o desabastecimento de água sofreu um 

incremento, assim como chuva e inundação e descumprimento da legislação. No mesmo ano foi possível 

observar o tema escassez hídrica que estava ausente no ano anterior. 

No ano de 2014 o tema planejamento e gestão apresentou queda, ficando pouco maior que no ano de 

2012. Porém o desabastecimento de água que até o momento vinha tendo relação direta com o 

planejamento e gestão, devido a manutenção dos reservatórios portou crescimento em relação aos anos 

anteriores, estando esse crescimento relacionado ao rompimento de tubulações, falta de energia 

elétrica nas estações de captação e distribuição de água, temperaturas elevadas e o clima seco. Sendo 

temperaturas elevadas e clima seco diretamente relacionados ao aumento no consumo de água, 

afetando grande parcela da população localizada mais distante do reservatório de distribuição. Em 

relação ao tema chuva e inundação houve um decaimento, já o descumprimento da legislação cresceu. 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997) especificamente no Art.1° onde se 

encontram os fundamentos em que se baseia, sendo no inciso III e IV estabelecido que em situação de 

escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, e a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Na pesquisa 

historiográfica no Jornal “O Popular” foi possível identificar a descrição de ações contra a companhia 

responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Goiânia, sendo essas ações consequência da 

constante falta de água para população. 

No ano de 2015 a gestão e planejamento se manteve nas proporções do ano anterior. Já o 

desabastecimento de água e o descumprimento da legislação tiveram um aumento, estando o 

descumprimento da legislação diretamente relacionado a poluição do Rio Meia Ponte na região 

metropolitana da capital. A pesquisa apontou nascentes degradadas, odores desagradáveis conforme 

relatos de moradores, lixo e águas turvas. Também foi possível observar o início da especulação na 

região de estudo, especificamente nas áreas do reservatório João Leite, afluente do Rio Meia Ponte.  

Gráfico 2: Quantidade de notícias por categorias no período de 2012 a 2017 
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Fonte: Dados Jornal O Popular, 2018. 

No ano de 2016 o tema gestão e planejamento apresentou um decaimento sendo o ano de menor 

ocorrência. Chuva e inundação obteve um aumento e consequentemente acarretou a redução do 

desabastecimento de água e ao descumprimento da legislação. A especulação imobiliária passou por 

uma queda juntamente com a escassez hídrica. 

No ano de 2017 houve o maior número de notícias em relação ao tema planejamento e gestão, chuva e 

inundação e escassez hídrica. O desabastecimento de água teve uma queda, equiparando-se ao ano de 

2012. O descumprimento da legislação e a especulação também tiveram redução.  

Este foi o ano de maior incidência no geral, com 164 notícias relacionadas aos temas de conflito, sendo o 

ano de maior crise hídrica no Estado de Goiás. Mesmo com o aumento de chuva e inundação a escassez 

hídrica se sobressaiu, assim como o planejamento e gestão, que neste ano esteve ligado a obras de 

interligação do Sistema de abastecimento Meia Ponte e do Ribeirão João Leite, campanhas relacionadas 

ao uso consciente da água e fiscalização mais eficientes sob influência do aumento da escassez hídrica. 

Como o número de maior ocorrência de notícias sucedeu na cidade de Goiânia e pelo fato da 

disponibilidade de dados em relação a precipitação nesta cidade, o Gráfico 3 mostra a variação da 

precipitação mensal no período de 2012 a 2017 em Goiânia. 

Gráfico 3: Precipitação mensal no período de 2012 a 2017 na cidade de Goiânia. 
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Fonte: Dados INMET. 

Ranqueando o gráfico partindo do menor volume de precipitação em ordem crescente tem-se: 2015; 

2016, 2017, 2014, 2012 e 2013. 

Comparando os gráficos, o ano de 2015 possui o menor volume de precipitação e o maior número de 

desabastecimento de água. Em 2016 houve a diminuição do desabastecimento de água, planejamento e 

gestão, e da escassez hídrica. 

 2017 foi um dos anos que mais se vivenciou a crise hídrica na região metropolitana. Mesmo com o 

aumento da chuva e inundação, a escassez hídrica se sobressaiu, fazendo com que o governo do Estado 

decretasse emergência hídrica (Decreto n° 9.041, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017). 

Para tal ação emergencial, levou-se em consideração a redução de 25% nos índices de precipitação anual 

no município entre 2014 e 2017, e ainda o fato de que, segundo dados do INMET durante 20 anos, os 

anos de 2015, 2016 e 2017 estão abaixo dos 1500 mm precipitados. Com isto, outorgas tiveram que 
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passar por adequações e a fiscalização foi intensificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) com o auxílio da Delegacia Estadual do Meio Ambiente (DEMA).  

Segundo Relatório da SANEAGO sua captação de água estava sendo afetada pela baixa vazão do rio. A 

mesma possui outorga de 2.300 L/s constante, no ano de 2017 só era possível captar entre 1.500 L/s e 

1.700 L/s.  

No início de 2018 o Estado publicou o Decreto de n° 9.176, DE 09 DE MARÇO DE 2018 onde declarou 

emergência nas Bacias do Rio Meia Ponte e João Leite. O fato se deu em decorrência ao baixo volume de 

precipitação nas cidades onde se encontra a Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode ser verificado através desta pesquisa que os maiores picos de conflitos relacionados aos temas 

escassez hídrica, planejamento e gestão, chuva e inundação e especulação imobiliária estão presentes 

no ano de 2017, onde o estado vivenciou um período de maiores conflitos relacionados aos múltiplos 

usos da água.  

Na grande maioria dos anos o planejamento e gestão esteve diretamente ligado ao desabastecimento de 

água, pois os reparos realizados nos reservatórios acarretavam a falta de água. Já no ano de 2017 o 

desabastecimento de água esteve diretamente relacionado a escassez hídrica que por sua vez 

influenciou uma maior gestão das águas. O desabastecimento de água teve o seu maior pico nos anos de 

2014 e 2015 sendo influenciados tanto pela falta de manutenção, quanto pela ocorrência dessa 

manutenção, já que para desinfecção e limpeza de reservatórios faz se necessário a interrupção do 

abastecimento de água. O descumprimento da legislação possui a sua maior incidência no ano de 2015, 

ano que se vivenciou o menor volume de precipitação na cidade de Goiânia quando comparado aos 

demais períodos de estudo, além das influências da degradação da Bacia do Meia Ponte.  A especulação 

teve o seu maior pico no ano de 2017 onde foi direcionada especificamente para a região do 

Reservatório João Leite, sistema este que complementa o Sistema Meia Ponte no abastecimento da 

Região Metropolitana de Goiânia. 

Como o ano de 2017 esteve presente na relação de anos que apresentaram redução de 25% no volume 

de precipitação e ao mesmo tempo apresentou o maior número de chuva e inundação e escassez hídrica 

em relação aos período da pesquisa, pode-se afirmar que o volume de precipitação possui relação direta 

com os conflitos que envolve os usos da água, no entanto a maior parcela de influência está na gestão 

dos recursos hídricos. Gestão que como observado na pesquisa, ocorre apenas em períodos de secas, se 

tornando ações de imprevidências e não mais preventivas para se evitar conflitos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Lei n. 9433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Poder Executivo, 

1997. 



 

A. C. L. SOUSA 

 

15 Segurança Hídrica: Os Conflitos De Uso Da Água Na Bacia Hidrográfica Do Rio Meia Ponte 

 

CAMPOS, F. C. A. Diagnóstico de conflitos de utilização de água ao nível local – um exemplo da região de Aveiro. 

Aveiro, 2015. Tese de Doutorado. Departamento de Ambiente e Ordenamento. Universidade de Aveiro. 120p. 

2015. 

GOIÁS. Decreto n. 9041, de 6 de setembro de 2017. Declara emergência na Bacia do Rio Meia Ponte e define 

ações para garantir os usos prioritários. Poder Executivo, 2017. 

GOIÁS, Decreto n. 9176, de 9 de março de 2018. Declara emergência nas Bacias dos Rios Meia Ponte e João Leite 

e define ações para garantir uso prioritário da água. Poder Executivo 2018. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET. Dados de Precipitação de 2012 a 2017 na cidade de Goiânia. 

Disponível em < http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_auto_graf> 

Acesso em 02 de abril de 2018. 

O POPULAR, Jornal. Coleta de Dados do Período de 2012 a 2017. Disponível em < https://www.opopular.com.br/> 

Acesso de 04 de setembro de 2018 a janeiro de 2016. 

LANNA, A. E. L. Introdução a gestão das águas do Brasil. Porto Alegre. 238p. 2001. Notas do autor. 

SANEAGO. Relatório de Gestão: 2017 e 2018. Companhia de Saneamento de Goiás. Goiânia – 90p 2017/18. 

 

 


