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RESUMO 

 

O mundo passa por uma crise ambiental que vem se agravando ao longo da história e 

um dos pontos de estrangulamento dessa crise parece ser o problema da escassez de 

água. Estudos apontam para uma realidade caótica num futuro bem próximo, onde a 

falta de água para consumo humano poderá se tornar a razão de grandes conflitos e até 

guerras. A água pode ser considerada o combustível da vida, pois sem sua ingestão os 

seres vivos perecem muito rapidamente. Com a redução crescente da oferta de água 

doce no planeta, a produção agrícola e industrial pode tornar insuficiente para o 

atendimento das demandas mundiais e provocar um quadro de elevação de preços, 

gerando fome e o início de um quadro que pode levar a humanidade a uma drástica 

redução da população ou mesmo levar à sua extinção. O município de Mozarlândia, 

situado no noroeste do Estado de Goiás vive uma situação de crise em relação ao 

abastecimento de água. A cidade tem 4 de seus 9 setores desprovidos do abastecimento 

de água tratada e nos bairros atendidos a cobertura deste abastecimento chega apenas a 

85% dos domicílios, que se valem de cisternas, em alguns casos muito  próximas das 

fossa sépticas onde são depositados os desejos da residência. O quadro se torna ainda 

mais preocupante com a percepção, através de estudos técnicos, de que o manancial que 

atende a cidade, o córrego Barreirinho, não tem capacidade de atender toda a demanda 

do município e corre sérios riscos, pois suas nascentes estão em situação de grande 

degradação, sem cobertura ou proteção ciliar e sofrendo o pisoteio e poluição por do 

gado bovino nas propriedade ribeirinhas. O presente trabalho se baseia em entrevistas 

com moradores, com o prefeito e no acompanhamento das ações do projeto “Ser 

Natureza”, do Ministério Público que iniciou trabalhos no município, visando 

conscientizar os ribeirinhos, alertar a sociedade sobre para a gravíssima situação do 

município e orientar o poder público municipal na adoção de medidas concretas para a 

proteção do córrego Barreirinho, com vistas à continuidade de atendimento da 

população com água tratada de boa qualidade para o consumo. 

 

Palavras-Chave: Demanda por água doce. Políticas públicas. Recursos hídricos.  

Escassez. Mananciais. Córrego Barreirinho.  

              

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The world is going through an environmental crisis that has worsened throughout 

history and one of the bottlenecks of this crisis seems to be the problem of water 

scarcity. Studies point to a chaotic reality in the near future, where the lack of drinking 

water could become the reason of major conflicts and even wars. Water can be 

considered the fuel of life, for without their intake living beings perish very quickly. 

With the increasing reduction in freshwater supply on the planet, agricultural and 

industrial production may become insufficient to meet the global demands and cause a 

price rise above, leading to starvation and the beginning of a framework that can lead 

humanity to a drastic reduction of the population or even lead to their extinction. The 

municipality of Mozarlândia located in the northwestern state of Goiás live a crisis in 

relation to water supply. The city has 4 of its 9 sectors devoid of treated water supply 

and neighborhoods served to finance the supply reaches only 85% of households, which 

use tanks in some cases very close to the septic tanks which are deposited the wishes of 

residence. The picture becomes even more worrying with the perception by technical 

studies that the source serving the city, the stream Barreirinho, is unable to meet all the 

city's demand and is in serious danger because its sources are in situation large 

degradation without coverage or riparian protection and suffering the trampling and 

pollution from cattle in riparian property. This study is based on interviews with 

residents, with the mayor and monitoring the activities of the project "Be Still", the 

public prosecutor who started work in the city, aiming to educate locals, alert society on 

to the very serious situation and county guide the municipal government in taking 

concrete measures to Barreirinho stream protection, with a view to continuity of care of 

people with treated water of good quality for consumption. 

 

 

Keywords: Demand for fresh water. Public policies. Water resources. Scarcity. Springs. 

Barreirinho stream. 
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1 – INTRODUÇÃO: 

 

 

O presente trabalho vem mostrar necessárias mudanças de atitude por parte da 

população e do poder público de abandonar medidas meramente paliativas e investir 

profundamente na busca e adoção de novas soluções para o uso sustentável e adequado 

da água um bem precioso e vital para a sobrevivência na Terra.  

O problema da água é tão sério que dentro de cerca de vinte anos no máximo, 

teremos no mundo uma crise semelhante a do petróleo, relacionada com a 

disponibilidade da água de boa qualidade. Esta perspectiva preocupante e bastante 

realista se deve a provável escassez da água no futuro. Conforme introduz o Relatório 

do Banco Mundial de 1995, afirmando que “as guerras do século 21 serão causadas 

pela luta por água”. 

 Segundo Rizzieri (1998, p.12), mesmo no Brasil, que conta com cerca de 12%  

da água doce disponível no mundo, não deverá escapar da crise hídrica que está sendo 

prevista. Em todo mundo, em média, o maior uso que se faz da água é na agricultura, 

através da irrigação e a atividade industrial é o segundo lugar entre os ramos de 

atividade que mais consomem água nos seus processos de produção.   

Problemas relacionados com a poluição da água se intensificaram após a 

Segunda Guerra Mundial, quando foram observados aumentos significativos nos 

processos de urbanização e industrialização, mas vale lembrar que a poluição das águas 

é fruto principalmente de um conjunto de atividades humanas. E os poluentes alcançam 

águas superficiais e subterrâneas de diversas formas. A grande preocupação mundial 

com a dificuldade de encontrar água com qualidade para o uso doméstico faz sentido.  

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a água, hoje 

se vive uma crise global. Especialistas afirmam que se os atuais meios de exploração 

dos recursos hídricos da terra não forem revistos, 2/3 da população mundial vai sofrer 

com a falta de água no planeta.  

 

1.1 – PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

Além do cenário de escassez, a irregularidade na distribuição da água e aumento 

da demanda, pouco se tem observado que houvesse melhorias para sanar o 

abastecimento de água e propiciar que novos setores fossem contemplados. 

Atualmente, a água é uma preocupação mundial e sua escassez é uma realidade 

iminente na vida das futuras gerações, que terão de sobreviver no Planeta Terra. Porém, 



algumas ações desenvolvidas em tempo hábil podem minimizar os efeitos catastróficos 

da falta deste precioso líquido que é vital para a sobrevivência de todos. 

 Desde o surgimento da vida na terra, a água é o elemento mais importante para a 

sobrevivência de todos os seres vivos. Sem ela, o planeta seria desabitado. Mesmo 

assim, a humanidade tem desperdiçado este recurso. Dados da Organização das Nações 

Unidas (ONU) de 2006 revelam que até 2050 mais de 45% da população mundial não 

terá acesso à água potável.  

 Uma estimativa da ONU é que cerca de 1,2 bilhões de pessoas vive sem acesso 

a água potável em todo o mundo e, 2,5 bilhões não têm acesso a saneamento básico, 

ficando vulneráveis a doenças tais como diarréia, cólera, febre tifóide e outras 

transmissíveis por picadas de insetos. Até 2020, a previsão é que cerca de 76 milhões 

de pessoas, a maioria crianças, morrerão de doenças relacionadas á disposição hídrica. 

 Enquanto uma pessoa precisa consumir cerca de 180 litros de água por dia para 

viver de maneira confortável. Este número inclui a utilização de produtos para cozinhar 

os alimentos, higiene pessoal e para beber. Em regiões onde a situação de falta d’água 

já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos países do Continente Africano, a 

média de consumo de água por pessoa é de dezenove metros cúbicos/dia, ou de dez a 

quinze litros/pessoa, segundo estatísticas divulgadas pela ONU em 2014. 

               De acordo com Viriato (1990), para se ter uma idéia da amplitude do 

problema, países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, por exemplo, 

apresentam um consumo de 300 litros por dia, ou seja, muito superior ao estimado para 

cada individuo. A destinação da água doce é de aproximadamente, 70% à agricultura, 

20% para as indústrias e 10% às residências.  

 Embora o Brasil concentre em torno de 12% da água doce do mundo disponível 

em rios e abriga o maior rio em extensão e volume do Planeta, o Amazonas. Além 

disso, o mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e 

as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede 

de rios, com exceção do Semi-Árido, onde os rios são pobres e temporários. Essa água, 

no entanto, é distribuída de forma irregular, apesar da abundância em termos gerais. 

               Tudisi (2008) destaca que a Amazônia, onde estão as mais baixas 

concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no 

Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do País tem 

disponível 6% do total da água. São Paulo têm de buscar outras alternativas para 



viabilizar o abastecimento para a população, bem como se municiar de ações e 

campanhas para conscientizar as pessoas sobre o uso racional da água.  

  Nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente 

relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à urbanização descontrolada, 

que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são 

explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da bacia (mata 

ciliar) se destruída para a realização de atividades como agricultura e pecuária. Não 

raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por 

poluir a água. Segundo o Almanaque Brasil Socioambiental, a baixa eficiência das 

empresas de abastecimento se associa ao quadro de poluição: as perdas na rede de 

distribuição por roubos e vazamentos atingem entre 40% e 60%, além de 64% das 

empresas não coletarem o esgoto gerado. O saneamento básico não é implementado de 

forma adequada, já que 90% dos esgotos domésticos e 70% dos afluentes industriais 

são jogados sem tratamento nos rios, açudes e águas litorâneas, o que tem gerado um 

nível de degradação nunca imaginado.   

 Além do cenário de escassez à irregularidade na distribuição da água e ao 

aumento das demandas, o que muitas vezes pode gerar conflitos de uso e também ao 

fato de que, nos últimos 50 anos, a degradação da qualidade da água aumentou em 

níveis alarmantes. Atualmente, grandes centros urbanos, industriais e áreas de 

desenvolvimento agrícola com grande uso de adubos químicos e agrotóxicos já 

enfrentam a falta de qualidade da água, o que pode gerar problemas de saúde pública.  

A água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência do homem e 

demais seres vivos no planeta.  Apesar disto, ela é limitada na natureza e essa realidade 

não é diferente no município de Mozarlândia, Goiás. Mesmo sendo uma cidade 

localizada no vale do Rio Araguaia, o mais importante rio do Estado de Goiás e um dos 

maiores do país.  

O homem, sem se preocupar em ter os cuidados necessários para a preservação 

do meio ambiente e dos mais diversos tipos de recursos naturais, vem causando grandes 

prejuízos às bacias hidrográficas, causando a sua degradação através de 

desmatamentos, do lançamento de esgotos industriais e domésticos em rios, córregos e  

lagos, e até mesmo no lençol freático.  

Com o crescimento da população e a falta de investimento para a distribuição da 

água tratada no município, Mozarlândia está vivenciando um problema que a cada dia 

se torna mais sério. 



A realidade hídrica de Mozarlândia não é diferente da situação mundial. Os 

mananciais não estão sendo devidamente cuidados, a estrutura de fornecimento é 

precária e a demanda aumentou consideravelmente nas últimas décadas, dado ao 

crescimento populacional que a cidade vem experimentando depois da instalação de 

uma unidade do então frigorífico Bertin, que posteriormente adquirido pelo grupo JBS 

e gera cerca de dois mil empregos diretos. 

Município e rico em recursos hídricos, Mozarlândia é cercada por dois rios: o 

Rio do Peixe e o Rio Tesouras e tem 55 córregos passando dentro de seu território, 

sendo que destes, o córrego conhecido como Barreirinho é o principal fornecedor de 

abastecimento de água no município. A situação da bacia do Córrego Barreirinho, 

apresenta uma ocupação do solo predominante pela pecuária.  

 

 
Imagem 1 – Nascente do córrego Barreirinho exposta e sem proteção contra o acesso do gado.     

Fonte: Foto tirada pela autora, setembro de 2014. 

 

 Essa ocupação atinge todas as nascentes e cursos hídricos dentro da 

bacia de abastecimento, afetando direta e indiretamente a qualidade da água do 

manancial, devido à degradação das matas ciliares. As pastagens já atingiram a área de 

preservação permanente que em alguns pontos está sendo degradada pelo pisoteio de 

animais que se dirigem ao córrego para dessedentação. 

Diante dessa situação, que muitas vezes torna-se problemática pela falta de 

abastecimento e recursos hídricos, no presente artigo será enfocado como está à 

situação dos mananciais, o investimento e a distribuição da água tratada ao município. 



Com o avanço e desenvolvimento existente no município de Mozarlândia houve 

também um aumento demográfico da população humana. Devido o crescimento da 

mesma o consumo de água aumentou, e nenhum investimento foi feito em prol, por 

isso, acarreta um problema de escassez e diminuição da qualidade da água útil 

disponível em nosso município. 

 As atividades de desmatamentos conduzem a um aumento excessivo no 

escoamento superficial da água no solo, com um conseqüente aumento na taxa de 

erosão e empobrecimento do mesmo. Outro impacto que vem prejudicando a qualidade 

da água no município de Mozarlândia é o lançamento de resíduos nos mananciais 

causando assim poluição. A poluição, a falta de preservação das matas ciliares e a falta 

de investimento em Saneamento podem trazer prejuízo principalmente á saúde da 

população.  

 Mozarlândia tem nove bairros e somente quatro deles conta com abastecimento 

de água tratada, o número de domicílios sem abastecimento de água por parte da rede 

geral de distribuição cresceu muito, e nenhum investimento esta sendo feito. Ficando 

assim muitas residências sem acesso a água tratada. 

 Mudar hábitos e comportamentos em relação ao uso da água. Atitudes de 

respeito e ações na sustentabilidade são importantes para a defesa e preservação dos 

mananciais hídricos. 

                       Um dos fatores a serem argumentados cabe a pergunta: Por que não 

foram restabelecidas metas de abastecimento em vista do crescimento populacional da 

cidade? O que está sendo feito para a conservação dos mananciais? A falta de políticas 

públicas e planejamento urbano têm contribuído para que novos setores não possuam 

acesso ao abastecimento de água? 

 

1.2 – Hipótese: 

 

                A ocupação de forma cada vez mais desordenada as bacias hidrográficas, 

através de atividades de desmatamentos, lançamento de esgotos industriais e 

domésticos nos rios e lagos, e até mesmo no lençol freático com o aumento da 

população e a falta de investimento para a distribuição da água tratada no município 

esta ocasionando um problema cada vez mais sério. Mudar hábitos e comportamentos 

em relação ao uso da água, investimentos na área de capacitação e projetos de políticas 

públicas a atender a demanda da população sem acesso ao abastecimento, podem ser 

alternativas a solucionar um problema que vem agravando consideravelmente nos 



últimos cinqüenta anos deste município, bem como atitudes de respeito e ações na 

sustentabilidade são importantes para a defesa e preservação dos mananciais e o 

sistema hídricos. 

 

1.3 – Objetivo geral: 

 

Analisar a situação das nascentes do Córrego Barreirinho, os problemas de 

captação, distribuição e qualidade da água fornecida através da rede de distribuição de 

Mozarlândia.  

 

1.3.1 – Objetivos específicos: 

 

 Identificar a qualidade da água distribuída a população; 

 

 Relacionar a importância de políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável e preservação ambiental; 

 

1.4 – Localização da área de estudo: 

               Localizado no Vale do Araguaia, o município de Mozarlândia teve a 

sua origem com a abertura de um loteamento urbano no local onde hoje está situada a 

cidade, demarcada pelo então agrimensor do Estado, Mozar Andrade Mota, em 1953. 

Com a abertura do loteamento, os fazendeiros da região colaboraram na ocupação dos 

terrenos. José Crispim foi o primeiro habitante do povoado. Dois anos após a formação 

do novo núcleo populacional e da abertura de uma estrada pioneira ligando a região ao 

Distrito de Baunilha, em 30 de janeiro de 1958, o povoado foi elevado a Distrito. Em 23 

de outubro de 1963 ganhou a condição de Município. Mozarlândia possui um dos 

maiores rebanhos bovinos do Estado de Goiás, com cerca de 250 mil cabeças. A cidade 

dispõe de posto de resfriamento de leite e fábrica de queijo. Na agricultura, produz arroz 

e milho e caminha para se tornar uma das grandes produtoras de soja do Estado, com 

ampliação crescente da área plantada nos últimos 4 anos. Mozarlândia está a 300 

quilômetros de Goiânia. Sua altitude é de 309 m e sua área total é de 1.740 km
2
.  

Aos 51 anos de idade, Mozarlândia conta com razoável infra-estrutura. Possui 

quatro agências bancárias (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú); 

é Comarca, com moderna sede do Judiciário e do Ministério Público; nos setores mais 

antigos todas as ruas são pavimentadas, quer seja com asfalto, quer seja com calçamento 

de bloquetes; tem cerca de 85% das residências dos setores mais antigos abastecidos de 



água tratada pela SANEAGO, apesar de não contar com rede de esgoto e as residências 

depositarem resíduos e dejetos em fossas sépticas; conta com duas Escolas Estaduais, 

sendo que uma oferece Ensino médio nos três turnos; três Escolas Municipais, que 

oferecem educação básica até o 9.º ano do Ensino Fundamental, tem delegacia da 

Polícia Civil e destacamento da polícia militar, além de ponto de atendimento da 

Secretaria da Fazendo (SeFaz) e do DETRAN (CIRETRAN). 

A cidade conta ainda com uma subestação de energia elétrica e tem uma unidade 

de indústria frigorífica do grupo JBS, a maior da América latina, que emprega, de forma 

direta, aproximadamente  2 mil pessoas. 

O crescente desenvolvimento econômico do município vem ocasionando o 

surgimento de novos setores, e nestes novos setores a infra-estrutura ainda é bastante 

precária, faltando pavimentação asfáltica nas ruas e principalmente faltando a 

implantação da rede de abastecimento de água tratada, sendo que a população desses 

novos setores usam água retirada de cisternas e muitas delas na época de maior estiagem 

ficam com seu nível de água muito baixo ou chegam até mesmo a secar.       

 

                              
Imagem 2 – Mapa do Município de Mozarlândia - GO   

                              Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mozarl%C3%A2ndia 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mozarl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Goias_Municip_Mozarlandia.svg


1.5 – Metodologia 

 

  Este estudo, de caráter exploratório, se baseou na revisão de literatura aplicada ao 

tema, bem como coleta de documentos e dados em órgãos oficiais, como a Companhia de 

saneamento do estado de Goiás (SANEAGO), além de um conjunto de normas legais, de 

âmbito federal, estadual e municipal.  

Na fase da pesquisa de campo aconteceram entrevistas e foi realizado um amplo 

registro fotográfico. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários 

respondidos por duas moradoras de diferentes bairros de Mozarlândia abordando aspectos 

relativos à qualidade do abastecimento de água. 

Na fase da pesquisa de campo foi verificado como se dá o abastecimento e consumo 

de água de duas fazendas que praticam a atividade pecuária.  

 Os mananciais que abastecem a cidade também foram objeto de visita para 

verificação “in loco” da situação dos mesmos, e de que forma está sendo conduzido o 

abastecimento pela SANEAGO. 

Foi realizada uma entrevista com o Prefeito Municipal de Mozarlândia na qual  se 

buscou subsídios para compreender e discutir as políticas públicas que vem sendo 

implementadas para garantir o atendimento de toda  a população pela rede de 

abastecimento de água tratada.  

As imagens fotográficas retiradas “in loco” foram de grande importância para a 

conclusão da pesquisa, visto que servirão de referência ao conteúdo explanado e 

permitiram a constatação de algumas questões que foram levantadas.  

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – A relação da humanidade com a água: evolução e importância histórica 

A água, dada a sua importância para a manutenção da vida, além de todas as demais 

utilidades exerceu, ao longo dos tempos, grande atração sobre o homem, tornando-se 

objeto de crenças, teorias, de estudos e nos dias atuais de grande preocupação, graças a 

uma consciência cada vez mais de que ela é um recurso natural que se torna escasso a cada 

dia e que poderá faltar, num futuro muito próximo. A água, nas mais diferentes formas, 

está presente em todas as partes do planeta. 

Inicialmente a água é considerada um dos quatro elementos formadores da natureza, 

juntamente com os outros elementos (terra, fogo e ar). Tales de Mileto, (624 a 546 a.C.), 



matemático e um dos precursores da escola de grandes filósofos gregos da natureza, 

mesmo com idéias desprovidas de qualquer base científica, mas apoiado na grande 

importância da água, já a apontava como princípio criador de tudo, ou como a matéria 

primeira, a partir da qual se separam posteriormente a terra, o ar e os seres vivos.  

Desde o século XI a.C a água é um bem dos mais preciosos vistos nos tempos 

romanos, assegurando que nas fontes públicas estivesse disponível a todos, com 

assiduidade. Nesse sentido  

Em Roma existiam 13 aquedutos que forneciam 750 milhões de litros de água 

por dia a 1352 chafariz públicos, 11 banhos térmicos e 926 casas. Este padrão de 

abastecimento-aproximadamente de 1000 litros por habitantes/dia pode ser 

comparado com os 330 litros distribuídos a cada italiano, diariamente, no século 

XX. (VICTORINI, 2012, p.32). 

 

Com o avançar da história e o desenvolvimento do conhecimento científico, ela 

passou a ser entendida como uma substância formada basicamente pela associação de dois 

elementos: oxigênio e hidrogênio. Estudos e explicações sobre a natureza da associação 

desses dois elementos químicos acompanharam a evolução do conhecimento científico. 

Ainda hoje, diversos aspectos do comportamento, composição e tratamento da água 

continuam sendo alvo de estudos, assim como seu papel na história da humanidade sobre a 

Terra revisto, com um novo enfoque e acima de tudo com grande preocupação quanto a 

sua extinção e temas como escassez da água, estresse da água e deterioração da qualidade 

da água ganham espaço e começam a fazer parte das discussões mais sérias sobre essa 

temática.      

Desde as primeiras lições na escola se aprende que cerca de dois terços do planeta 

Terra é coberto de água. Essa proporção levou a crer durante muitas décadas, talvez até 

séculos, que esse recurso natural era inesgotável e que jamais em sua história a 

humanidade passaria por uma crise em razão de sua falta.  

O planeta possui segundo Martins (2003, p. 2A), um volume de aproximadamente 

1,4 bilhão de km
3 

cobre cerca de 71% da superfície da Terra, porém desta imensa 

quantidade apenas 2,5% é água doce; desta pequena porção de água doce existente no 

planeta 68,9% existe na forma sólida, 30,8% são águas subterrâneas ou de reservatórios de 

difícil acesso, o que vale dizer que a água acessível ao consumo humano, encontrada em 

rios, lagos e alguns reservatórios subterrâneos representa apenas 0,3% de toda a água doce 

existente na Terra.  



A realidade é que o cenário atual mostra que dentre tantos outros problemas 

ambientais que assolam a Terra nos dias atuais a escassez de água começa a se tornar uma 

das grandes mais graves, pois além da diminuição das fontes, muitas localidades nas mais 

diversas regiões do planeta ainda não têm acesso a quantidades de água com características 

de potabilidade adequadas às necessidades do consumo humano, e se mostram 

insuficientes para o atendimento da demanda.  

Ao longo da história, ao redor do mundo, as cidades foram se estabelecendo e 

crescendo próximas a grandes cursos d’água que atendessem suas demandas domésticas e 

agrícolas; prova disso é a chamada Mesopotâmia – de que significa terra entre rios – que se 

desenvolveu entre os rios Tigres e Eufrates e o antigo Egito, que teve seu crescimento 

econômico, cultural, político graças às cheias do Rio Nilo que fertilizava as terras e 

possibilitava grandes produções agrícolas, fazendo com que em certo ponto da história se 

tenha afirmado que o “Egito é uma dádiva do Nilo”.  

A água é elemento essencial para a produção agrícola, uma vez que culturas 

importantes como soja, milho, arroz, feijão, etc., dependem da água para seu 

desenvolvimento e para a qualidade da produção, essa água pode ser oriunda das chuvas ou 

de processos mecânicos de irrigação ou até mesmo de irrigação manual, no caso de 

pequenas hortas e demais plantações do que se convencionou chamar de agricultura 

familiar. Assim, a agricultura ocupa o primeiro lugar absoluto no consumo de água. 

Segundo Martins, (2003, p 2A) a produção de uma tonelada de milho requer o consumo de 

algo em torno de 1,6 milhão de litros de água.    

Ainda segundo Martins, (2003, p. 2A) na atividade pecuária a água é indispensável 

para a oferta e qualidade dos pastos, principal e mais barata fonte de nutrição para a 

criação de alguns tipos de gado; no caso do gado bovino, estima-se que para cada 

quilograma de carne produzido corresponde ao consumo de 18.000 litros de água que 

foram fornecidos à rês, de forma direta ou indireta desde o seu nascimento até sua carne 

ficar pronta para os padrões de consumo; com os frangos, acrescenta Martins, “o consumo 

de água por cada quilograma de carne produzida é de 20 litros” (2003, p. 2A).  

Com o desenvolvimento de tecnologias e com a criação dos processos de mecânicos 

de produção, a água corrente passou a ser utilizada também na movimentação moinhos de 

grãos, de máquinas que serviam para o corte de madeira e mais modernamente em 

processos industriais. Além de todos esses usos a água ainda se configura como solvente 

universal capaz de transportar praticamente todos os resíduos gerados pelo homem, o que a 

faz indispensável para a limpeza de ambientes e máquinas.  



A água é também largamente utilizada na produção de bens materiais, medicamentos 

e alimentos industrializados, na geração de energia nas usinas hidrelétricas, etc. 

A água, além de toda a sua utilidade e importância para a vida é uma referência 

cultural e um bem indispensável para que as populações tenham a uma qualidade de vida 

adequada. Mais que um insumo imprescindível à produção, ela é um recurso de 

importância estratégica para o desenvolvimento econômico e um elemento vital para o do 

equilíbrio de diversos ecossistemas, pois os ciclos biológicos, geológicos e químicos que 

mantém tal equilíbrio dependem da existência e disponibilidade de água. 

O uso da água   

“[...] se dá de duas formas: consuntiva e não consuntiva. O uso consuntivo se dá 

quando, durante o uso, é retirada uma determinada quantidade de água dos 

mananciais e depois de utilizada, uma quantidade menor e/ou com menor 

qualidade é devolvida, ou seja, apenas parte da água retirada é consumida 

durante seu uso. O uso não consuntivo se dá quando uma parte das águas dos 

mananciais, depois de utilizada, é devolvida a esses mananciais na mesma 

quantidade e com a mesma qualidade, ou ainda quando a água é utilizada apenas 

como veículo para uma determinada atividade, ou seja, á água não é consumida 

durante seu uso”.  (CARVALHO E SILVA 2006, p. 10), 

 

A água enfim, é de fundamental importância para a vida no planeta, pois dela 

depende a produção mundial de alimentos na agricultura, na pecuária e na industrialização 

dos alimentos produzidos no campo.  

Estima-se que no planeta cerca de 70% do consumo de água se dê na produção 

agricultura e pecuária; algo em torno de 23% seja consumido na atividade industrial e 

apenas 7% do consumo se dê através do uso doméstico, conforme mostra o gráfico abaixo. 

Assim, a falta de água através da anunciada crise de abastecimento que se avizinha 

não ameaça a terra apenas pela queda da qualidade de vida devido a um racionamento, o 

aumento de seu custo para o atendimento das necessidades do seu consumo, mas também 

pela grande redução na produção de alimentos, o que pode levar a humanidade a uma crise 

sem precedentes e produzir uma realidade que até hoje só foi vista em filmes futuristas de 

ficção científica.      

 

Imagem 3: Quadro demonstrativo da distribuição do consumo de água no planeta.  

                      Fonte: http://trabalhoserrano.blogspot.com.br.  

http://trabalhoserrano./


2.2 – O abastecimento de água e conflitos internacionais: 

Na América, países como o México, Espanha, Argentina, Inglaterra sofrem grandes 

conflitos, pois dependem de rios de outros países para seus abastecimentos, visto que 

necessitam de negociações internacionais para sanar as dificuldades enfrentadas quanto ao 

abastecimento.  

Segundo Grassi (2001), acrescenta que tão importante quanto à questão de 

quantidade distribuída é a questão da própria qualidade de água disponível. A qualidade da 

água tem se deteriorado de forma crescente nos últimos 50 anos, principalmente com o 

aumento das indústrias e urbanização.  

O século XXI vem destacando-se pelo amplo contexto social, econômico e ambiental 

em contrapartida problemas relevantes a crise da água tomam destaque.  

Dieguez (2003) refere-se ao Relatório do Banco Mundial prevendo que fica ainda 

mais sombria a situação da luta por água quando se sabe que atualmente vinte e nove 

países, a maioria no Oriente Médio e na África, apresentam problemas de escassez 

permanente. Para superar tal situação é necessária toda uma gestão com motivação política 

proporcional à escassez. 

Sendo assim, qualquer poluição das águas é principalmente fruto de um conjunto de 

atividades humanas. Os poluentes alcançam as águas superficiais e subterrâneas. A maior 

preocupação são as “fontes difusas”, que se espalham por diversos locais, incluindo o 

escoamento superficial urbano, escoamento superficial de áreas agrícolas e a deposição 

atmosférica (seca e úmida).  

Define o órgão fiscalizador o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM 

que o Brasil é um país privilegiado, possuindo 12% das reservas mundiais, além de deter o 

maior volume de água disponível para o consumo humano, porém utilizam água das bacias 

hidrográficas, não dando valor as águas subterrâneas, aos aqüíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – O PANORAMA DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

O Brasil é um país de dimensões continentais, ocupando uma área total de cerca de 

8.512.000 km
2 

e tem uma população que ultrapassa os 200 milhões de habitantes, segundo 

informa o site oficia do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Segundo dados da ONU – Organização das Nações Unidas, o Brasil concentra algo 

em torno de 12 e 13% da água doce disponível em todo o planeta. Um dos problemas é a 

distribuição dessa água, pois 68,5% se no norte do país, onde vive apenas 7% da 

população; os demais 31,5% da água se concentram no restante do país, que abriga a 

esmagadora maioria, 93% da população, conforme mostra o gráfico abaixo.  

 

 Imagem 4: Distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Fonte: http://trplanetaagua.blogspot.com.br. 

 

Essa grande concentração de água doce nessa região do país se deve a presença da 

chamada Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, na qual se destaca o Rio 

Amazonas, maior do mundo em volume de água e seus afluentes, como o Rio Negro, o Rio 

Solimões, o Rio Madeira, o Rio Jarí, o Rio Branco, o Rio Tocantins todos eles rios que 

possuem considerável extensão e volume de água.    

Apesar de quase todos os municípios brasileiros contarem com abastecimento de 

água através de rede geral de distribuição, mais de 12 milhões (21,4%) de residências no 

país não tem acesso a essa rede, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008). 

Segundo a PNSB (2008), apenas 33 dos 5.564 municípios brasileiros, espalhados em 

nove Estados, ainda permanecem sem abastecimento de água por rede geral de 

distribuição, que é a retirada da água bruta da natureza, adequação de sua qualidade, 

transporte e fornecimento à população, o déficit na prestação de serviços continua elevado, 

com cerca de 12,4 milhões de residências no País sem acesso à rede geral. 

http://trplanetaagua.blogspot.com.br/
http://1.bp.blogspot.com/-Rn1smttcLvg/TmGU6UoI9sI/AAAAAAAAAAU/AOh-83iz8xQ/s1600/004_tema1b


Dos municípios que não dispõem de rede geral de água 21 são da região Nordeste, 

com destaque para a Paraíba (11 municípios) e Piauí (5); e sete na região Norte, a maioria 

de Rondônia com quatro municípios. 

Dados atualizados obtidos no site oficial do IBGE em 2014 afirmam que a maior 

parte dos municípios (87,2%) a distribuição da água é tratada, no entanto, em 6,2% a água 

é apenas parcialmente tratada e, em 6,6%, não há nenhum tratamento. Parece uma pequena 

porcentagem, mas soma-se os 12,4 milhões de brasileiros que não são contemplados com a 

rede geral de água. 

Outro fator que agrava a situação dos recursos hídrico no Brasil são as questões 

relacionadas ao saneamento, tanto nas áreas urbanas como no meio rural. Em 2010, um 

levantamento efetuado pela Fundação Getulio Vargas, 81 municípios do país revelou que 

60% da população não tem acesso ao saneamento básico adequado causando prejuízo de 

500 milhões de reais para as empresas, devido a queda de produtividade de seus 

trabalhadores que não tem acesso ao saneamento em suas residências.  

Tundisi (2008) acentua a necessidade de uma abordagem sistêmica, integrada e 

preditiva na gestão das águas com uma descentralização para a bacia hidrográfica. 

Segundo o autor, uma base de dados consolidada e transformada em instrumento de gestão 

pode ser uma das formas mais eficazes de enfrentar o problema de escassez de água, 

estresse da água e deterioração da sua qualidade.                              

Tundisi et. al (2008) destaca problemas e processos quanto a crise da água relevantes 

a escassez e estresse.  

Estresse e escassez de água em muitas regiões do planeta em razão das alterações 

na disponibilidade e aumento da demanda. Infra-estrutura pobre e em estado 

crítico, em muitas áreas urbanas com até 30% de perdas na rede após o tratamento 

das águas. Problemas de estresse e escassez em razão de mudanças globais com 

eventos hidrológicos extremos aumentando a vulnerabilidade da população 

humana e comprometendo a segurança alimentar (chuvas intensas e período 

intenso de seca). (TUNDISI ET al , 2008, pág 7). 

 

Esses problemas podem ser apresentados em âmbito local, regional, continental e 

planetário. Tais problemas contribuem para que haja o aumento das fontes contaminadas, 

alteração dos recursos hídricos, escassez de mananciais, fontes de água indisponíveis e 

aumento da contaminação por poluentes. Tudo isso gera um processo de vulnerabilidade e 

a população humana enfrenta cada vez mais, maiores dificuldades para ter acesso a água 

potável e tratada.  



3.1 – Qualidade das águas no Brasil 

A poluição atinge diretamente o ar (poluição atmosférica), a água (poluição hídrica) 

e o solo, trazendo prejuízos e conseqüências graves para a flora e a fauna, e para os seres 

humanos, tornando-se um problema sério, em face do descaso com o tema. 

No Brasil, poluição é um termo definido por Lei. O Artigo III da Lei n.º 6.938/81, a 

define, in verbis, como: 

“A degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou 

indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 

desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos”. 

 

 Ainda dentro de uma abordagem focada no ponto de vista do Direito, Meireles 

assim define poluição:   

“[...] toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente, causada por 

agente de qualquer espécie prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem-estar 

da população sujeita aos seus efeitos”. (MEIRELES, 1994, p. 164).  

 A poluição das águas ou poluição hídrica pode atingir não somente as águas 

superficiais, mas também as águas subterrâneas. A poluição das águas ou poluição hídrica 

não é um conceito novo, e é assim definida Decreto n.º 73.030 de 1973, no seu Artigo art. 

13, § 1°:   

“[...] poluição da água é qualquer alteração de suas propriedades físicas, 

químicas ou biológicas, que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança 

e ao bem-estar das populações, causar dano à flora e à fauna, ou comprometer 

o seu uso para fins sociais e econômicos”.    

Muitas são as formas de poluição da água e diversas são as suas fontes de 

contaminação, tornando-a imprópria para uso por torná-la potencialmente nociva à saúde e 

ao equilíbrio ecológico.  

Os poluentes mais comumente despejados nos corpos de água são fertilizantes 

agrícolas, pesticidas agrícolas ou agrotóxicos (pesticidas, fungicidas e herbicidas), esgotos 

domésticos e industriais, compostos orgânicos sintéticos, plásticos, petróleo e metais 

pesados.  

A qualidade da água é diretamente ligada ao uso a que ela se destina. Assim, a água 

que possui boa qualidade para um determinado uso pode ser absolutamente imprópria para 

outro, não apresentando boa qualidade.  



Para o consumo humano a qualidade da água é definida como potabilidade. Essa 

potabilidade depende de características organolépticas, ou seja, não pode possuir odores e 

sabor objetáveis; físicas: ser de aspecto agradável; não ter cor e turgidez acima do padrão 

de potabilidade; químicas, não conter substâncias nocivas ou materiais tóxicos acima dos 

limites de tolerância para o homem; biológicas, não conter microorganismos e/ou germes 

patogênicos. 

3.2 - Políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos  

O histórico das políticas públicas relacionadas aos recursos hídricos é antigo. Inicia-

se em 1934, com o Código das Águas, o Decreto, que estabelece a utilização da água, 

como bem difuso da população, além do aproveitamento das hidrelétricas como fonte 

energética renovável. 

Em 1997, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei 

Federal n° 9.433/97, que disciplina a cobrança pelo uso direto da água, a criação de 

sistemas de informações nas bacias hidrográficas brasileiras, e a gestão descentralizada dos 

recursos hídricos, através das múltiplas utilizações da águas.  

 Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I. A água é um bem de domínio público;  

II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico; 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 

é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas; 

V. A Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 

com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

(BRASIL, 1997) 

Nesse sentido, verifica-se que apesar de uma legislação que busca tratar as questões 

hídricas de forma sistêmica, ainda persistem problemas relacionados a poluição dos corpos 

d’água e de abastecimento adequado para as populações, a exemplo do que será pesquisado 

em Mozarlândia.  

 

 



4 – MOZARLÂNDIA FRENTE AO PROBLEMA DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA  

A água doce é um recurso natural finito que vem se tornando menos abundante a 

cada dia nos últimos tempos e começa se tornar raro não apenas em locais de seca extrema, 

como em algumas regiões do nordeste brasileiro, por exemplo.  

O crescimento vertiginoso da população mundial, que ultrapassa os 7,5 bilhões de 

habitantes se dá de forma inversamente proporcional à disponibilidade de água para 

atender a essa demanda cada vez maior. A grande verdade é que enquanto a demanda por 

água para consumo humano se torna cada vez maior os mananciais como córregos, rios, 

lagos e outras fontes de água doce vem deixando de existir. 

A água sabidamente é um recurso natural fundamental para a sobrevivência da 

espécie humana e para a continuidade da vida dos demais seres vivos do planeta, mas 

mesmo diante da sua importância e da crescente redução da sua oferta na natureza, mesmo 

diante dos estudos e alertas dos especialistas para o risco real de falta de água própria para 

consumo humano nas próximas décadas os governos e as entidades e organizações 

ambientalistas ainda não adotaram medidas efetivas ou ações consistentes e eficazes para a 

que os mananciais sejam preservados. Sem essas ações e sem políticas de educação e 

sensibilização da população, dificilmente se chegará a uma conscientização quanto ao uso 

racional da água.   

O problema da água é tão sério que dentro de cerca de vinte anos no máximo, 

teremos no mundo uma crise semelhante a do petróleo, relacionada com a disponibilidade 

da água de boa qualidade. Esta perspectiva preocupante e bastante realista se deve a 

provável escassez da água no futuro. Conforme introduz o Relatório do Banco Mundial de 

1995, afirmando que “as guerras do século 21 serão causadas pela luta por água”. 

  Existem diversas evidências da redução da oferta de água doce na natureza dentro 

dos limites do município de Mozarlândia, noroeste do Estado de Goiás, por exemplos dois 

importantes córregos: Córrego do Gato e Córrego São João, que no início da década de 

1980 tinha curso d’água corrente o ano todo, em certos locais com poços de profundidade 

superior a 2,5 metros hoje não passam de um leito vazio, onde restam apenas areia e as 

margens cobertas pela vegetação nativa. Infelizmente apesar de ser parte da realidade não 

existem estudos que expliquem as razões que levaram esses dois córregos a secarem.    

 O córrego da Fogueira, que na década de 2000 foi represado para se tornar um “lago 

ambiental” e se tornar uma atração turística do município de Mozarlândia também tem 

hoje na parte do seu curso que corre até o lago menos de 20% (vinte por cento) do volume 



de água que possuía cerca de 30 anos atrás, talvez pela falta de cuidado com suas nascentes 

e o desmatamento de suas margens a fim de dar acesso para gado beber de suas águas . O 

córrego Barreirinho, que empresta seu nome ao primeiro bairro da cidade e talvez o mais 

importante de todo o município não tem hoje, pelo que afirmam os pioneiros da cidade e 

pelo que todos que o conheceram há cerca de trinta, quarenta anos, não tem sequer 30% 

(trinta por cento) do volume de água que possuía na não muito distante década de 1980.  

O Rio Tesouras que marca as divisas entre os municípios de Mozarlândia e Nova 

Crixás e entre Mozarlândia e Crixás também perdeu muito do seu volume de água nas 

ultimas três ou quatro décadas e hoje, durante a estação da seca tem seu curso d’água 

interrompido em vários pontos, ficando reduzido apenas a poços sem grande profundidade 

e extensos bolsões de areia, totalmente secos. 

 

4.1 – Mozarlândia, crescimento populacional e desabastecimento: 

   A cidade vem experimentando grande desenvolvimento desde o início dos anos 

2000, quando se instalou no município uma unidade frigorífica do grupo Bertin, com 

capacidade de abater cerca de dois mil animais por dia. A instalação dessa indústria gerou 

cerca de 2000 empregos diretos e causou uma grande mudança econômica e social no 

município, como crescimento populacional e o surgimento de problemas como aumento da 

violência, crise no abastecimento de água tratada e mesmo desabastecimento em setores 

criados a partir desse surto de desenvolvimento. 

 Diversas famílias vieram de várias regiões do país para trabalharem na indústria 

frigorífica da cidade e mesmo as que já vivam na cidade e que passaram a ter emprego  e 

renda fixa adquiram lotes e começaram a construir suas casas, o que inicialmente criou e 

depois acelerou a expansão imobiliária no município, sendo criados os loteamentos e em 

seguida de forma rápida esses loteamentos se tornaram os setores Nova Mozarlândia I e II, 

Jaçanã, Morada do Sol, Paranoá, Sol Nascente e Setor dos Lagos. 

Esses setores foram criados sem a infra-estrutura mínima necessária, pois apenas 

foram abertas as ruas e colocados postes para a iluminação pública, sem a preocupação 

com pavimentação asfáltica dessas ruas, tampouco com o saneamento básico.  

Enquanto as moradias eram erguidas em grande quantidade e os setores se tornavam 

mais habitados a cada dia a construção de uma rede para o fornecimento de água tratada 

ficou relegada ao esquecimento.  

As famílias que vivem nesses setores, com exceção do Setor Paranoá, que dada à 

proximidade com o centro da cidade é atendido pelo abastecimento da SANEAGO, retiram 



água de cisternas, que coexistem com as fossas sépticas, muitas vezes dentro do mesmo 

lote, que na grande maioria possuem forma retangular e de dimensões de 15x25 ou 15x30 

metros.  Ana Paulo Matos Mesquita, moradora do setor Nova Mozarlândia, dois filhos, diz 

em entrevista (anexo 3) que usa água de cisterna somente porque a SANEAGO não 

abastece o seu setor de água tratada, mas que não confia na qualidade da água para beber e 

compra água mineral para esse fim.    

Nas épocas mais secas ano, quando as cisternas secam ou reduzem muito seu nível 

de água não atendendo totalmente as necessidades dos moradores, a prefeitura atende esses 

setores com caminhões pipa que retiram água do lago municipal e enchem tambores de 200 

litros colocados em locais estratégicos em cada quarteirão.  

A realidade do abastecimento de água tratada em Mozarlândia não é apenas a de 

desabastecimento nos setores recém criados, mas também de crise no abastecimento dos 

setores atendidos, pois há faltas de água constantes. Essas faltas, segundo informações da 

gerencia local da SANEAGO decorrem de períodos de falta de energia elétrica ou de 

problemas técnicos, o que gera um clima de incerteza sobre a real capacidade de 

atendimento da população pela estação de captação e tratamento existente na cidade.  

Toda a água que é captada, tratada e fornecida aos mais de 3.500 domicílios 

atendidos pela SANEAGO em Mozarlândia é retirada do córrego Barreirinho, que vem 

tendo seu volume de águas reduzido drasticamente nas últimas décadas, devido a 

problemas como o assoreamento do leito e das nascentes decorrente da devastação das 

matas ciliares, do pisoteio do gado, etc.  

 

Imagem 5: Uma das nascentes do córrego Barreirinho de onde é captada a água para o abastecimento da 

cidade. Fonte: Foto tirada pela autora, setembro de 2014. 

 



A cidade tem muitos domicílios que possuem cisternas, não apenas nos setores 

novos, onde não há abastecimento de água tratada pela SANEAGO, mas no centro e em 

todos os setores, e em muitos casos há concomitância do uso da água de cisterna e da água 

fornecida através da rede de abastecimento. Cleyde Rosa de Oliveira, moradora do Setor 

Nobre afirma em entrevista (anexo 2) que possui água encanada em casa para beber e água 

de cisterna para lavar roupas, tomar banho e demais usos domésticos.    

 

Figura 6: Cisterna na casa de umas das moradoras entrevistadas. 

 Fonte: Autora, setembro de 2014. 

 

A vigilância sanitária do município monitora a qualidade da água das cisternas 

existentes no município e existe a garantia de que sua qualidade é boa e que seu consumo 

não representa riscos para a saúde dos munícipes, mas existem diversos casos em que 

moradores relatam que usam a água das cisternas para limpeza doméstica, banho, para 

lavar roupas e outros fins, mas que para beber compram água mineral em galões de 20 

litros.  

4.2 – Medidas para solucionar os problemas de abastecimento de água em 

Mozarlândia: 

O quadro do abastecimento de água tratada em Mozarlândia é de verdadeira crise, 

com expectativas de agravamento, pois conforme informação do Prefeito João Soares de 

Oliveira em entrevista (anexo 1), foram feitos estudos técnicos e ficou constatada a 

impossibilidade do córrego Barreirinho atender totalmente a demanda de água para toda a 

cidade de Mozarlândia.  

Ainda em entrevista (anexo 1), o chefe do executivo municipal de Mozarlândia 

afirmou que existe outro manancial, o córrego do Alagado, distante aproximadamente 16 



quilômetros da sede de município e que está sendo elaborado um projeto para a captação 

de água desse manancial pela SANEAGO, sendo que inclusive já foi aprovado um Projeto 

de Lei dando concessão à empresa estatal para a exploração comercial dessa nova fonte de 

captação, o que segundo o prefeito deverá acabar com o problema de falta de água em 

Mozarlândia. 

Estão sendo perfurados próximo ao Setor Nova Mozarlândia I, segundo informou o 

prefeito em entrevista, poços artesianos que vão somar dois mil e dez metros lineares de 

profundidade para o atendimento emergencial dos setores que não possuem abastecimento 

de água tratada. O chefe do poder executivo municipal em entrevista reconheceu inclusive 

que existem setores não integrados à rede de abastecimento e que, portanto, não recebem 

água tratada, como é o caso do dos setores Nova Mozarlândia I e II, Jaçanã, Setor dos 

Lagos, Morada do sol e Sol nascente. 

Um dos problemas apontados pelo prefeito é a pouca consciência da população em 

relação ao uso sustentável da água, por outro lado as entrevistas realizadas com duas 

moradoras de setores diferentes da cidade, um atendido pela rede de água tratada outra não, 

contradizem essa opinião do chefe do executivo municipal, pois as moradoras mostram 

grande preocupação com o uso racional da água e severa preocupação com a falta de água 

no futuro, conforme se percebe na seguinte afirmação, em entrevista: 

 

“Mesmo tendo cisterna, que é uma fonte que considero minha, eu uso a água de 

forma racional e procuro não desperdiçar, pois sei que no futuro pode vir a faltar 

água para meu filho e quem sabe até para meus netos e bisnetos”. (Resposta dada 

em entrevista realizada pela autora com a moradora Cleyde Rosa de Oliveira – 

Anexo 2)         

 

Algumas ações que apontam para a conscientização da população quanto ao uso 

racional da água estão sendo tomadas por alguns educadores da cidade que começam a 

trabalhar de formas mais efetiva a importância da preservação e o uso consciente da água 

através de projetos que visam a conscientização das crianças e jovens. 

A cidade de Mozarlândia recentemente passou a fazer parte do projeto “Ser 

Natureza”, instituído pelo Ministério Público de Goiás e que tem como objetivo a 

recuperação e a preservação de nascentes de cursos d’água.  

No dia 16 de setembro de 2014, dentro do Projeto Ser Natureza, foi feita uma visita 

às nascentes do córrego Barreirinho. Participaram diversas algumas autoridades locais, 



estudantes, professores, proprietários rurais ribeirinhos, técnicos e membros do Ministério 

Público que trabalham com o projeto ser natureza. 

 O objetivo visitar as nascentes do córrego Barreirinho, foi um momento importante, 

pois todos puderam observar de perto a real situação em que se encontram as nascentes do 

principal fornecedor de água em nossa cidade.   

 

 

Imagem 7: Equipe de autoridades, técnicos e participantes do Projeto “Ser Natureza” em visita à 

nascentes do córrego Barreirinho. Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014.  

 

No período das chuvas são cinco as nascentes responsáveis pelo abastecimento da 

água em toda cidade, mas nessa época do em que predomina a seca, somente duas 

nascentes continuam fazendo o processo de abastecimento. 

 

 

Imagem 8: Visita à nascente do Córrego Barreirinho. 

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014 



 

Imagem 9: Visita à nascente do Córrego Barreirinho. 

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014 

 

Neste local de água enlameada, sem qualquer proteção ciliar, totalmente pisoteado 

pelo gado começa o córrego Barreirinho. A nascente se localiza na Fazenda Alvorada, de 

propriedade da senhora Silvia Maria. O pisoteio torna a superfície do solo próximo as 

nascentes compactado, o que diminui sua capacidade de infiltração e o torna mais 

suscetível à erosão, o que pode provocar o soterramento da nascente, além da 

contaminação pela urina e fezes dos animais.  

 

 

Imagem 10: Fezes de animais às margens de nascente do Córrego Barreirinho. 

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014.  

 



  Em outra nascente, ainda na Fazenda Alvorada, onde a proprietária fez uma 

canalização da água com o intuito de conter a erosão e impedir que o gado se aproxime da 

nascente. 

 

Imagem 11: Canalização feita em uma das nascentes do córrego Barreirinho na Fazenda Alvorada.     

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014.  

 

 

Imagem 12: Canalização feita em uma das nascentes do córrego Barreirinho na Fazenda Alvorada.        

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014. 

 

 A vista continuou até a fazenda Santa Mônica, de propriedade da Senhora Nair 

Alves de Assis. Nessa fazenda o cenário é ainda mais preocupante e aterrador, pois apesar 

de ter locais em que o córrego Barreirinho apresenta poços de bom volume de água, há 

trechos totalmente secos e resta apenas o leito vazio, onde no período das cheias     

 

 

 



 

 

Imagem 13: Trecho do córrego Barreirinho na Fazenda Santa Mônica com razoável volume de água  

durante a seca. Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014. 

 

 

 

 

Imagem 14: Trecho do córrego Barreirinho totalmente seco na Fazenda Santa Mônica.  

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014.    



 

Imagem 15: Trecho do córrego Barreirinho totalmente seco na Fazenda Santa Mônica.  

Fonte: foto tirada pela autora, setembro de 2014.   

  

   A visita feita às nascentes do Córrego Barreirinho mostraram de forma clara que a 

situação hídrica do município de Mozarlândia não é diferente da realidade mundial e que 

em breve poderá haver um colapso e a população virá a sofrer graves conseqüências. As 

medidas devem ser adotadas com urgência para evitar aquilo que uma das entrevistadas 

alertou em uma de suas respostas quando questionada sobre a ameaça de escassez de água: 

 

“Eu e minha família vivemos isso todos os anos. Minha mãe sempre morou em 

fazendas e eu vejo desde crianças represas e córregos secarem. Eu creio que 

meus filhos não, mas meus netos vão viver num mundo onde a água vai custar 

caro igual refrigerante custa hoje.” (Resposta dada pela moradora Ana Paula 

Matos Mesquita em entrevista realizada pela autora. Anexo 3)         

 

Portanto, é primordial que se busquem novas fontes para o abastecimento da cidade, 

mas é de igual importância que haja ações efetivas para proteger os mananciais da cidade, 

assim como é necessário que a população, não apenas de Mozarlândia, mas de todo o 

planeta se conscientize da necessidade de preservação do meio ambiente e dos recursos 

hídricos e do seu uso racional, a fim que sua extinção seja evitada e com isso as novas 

gerações encontrem um mundo no qual não haja falta de água, onde todos possam viver 

com dignidade e qualidade de vida, sobretudo contando com aquele que é um dos bens  

naturais mais importantes para a existência de vida no planeta Terra e para a  sobrevivência 

da espécie humana: a água.   

 



5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante quase toda a sua existência na Terra o homem considerou os recursos 

naturais como infinitos e até bem recentemente não havia preocupação com sua extinção e 

os gravíssimos problemas decorrentes de tais recursos. Hoje, apesar de em alguns casos 

parecer um pouco tarde já existe preocupação e ações dos governos, de ONGs e de grupos 

ambientalistas no sentido de conscientizar a população e se preservar o meio ambiente e 

usar de forma consciente e racional recursos naturais. 

A extinção das reservas de petróleo, das matas e florestas naturais, a extinção de 

algumas espécies da fauna e da flora, a poluição do ar, a destruição da camada de Ozônio, 

entre outras são pauta de discussão em todos os eventos relacionados à natureza e até 

mesmo relacionados à economia.  

Existem iniciativas como o protocolo de Kyoto, que visa reduzir as emissões de CO2 

e reduzir as causas do aquecimento global e temas como a sustentabilidade, que é o 

desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, passaram a fazer parte das plataformas 

de governo, do discurso de políticos e das ações de diversos segmentos da indústria e da 

agropecuária e principalmente do turismo.   

A energia solar e energia eólica fazem parte do que se convencionou chamar de 

energia limpa e que são importantes fontes alternativas de geração de energia sem 

utilização de petróleo e sem o funcionamento de usinas termoelétricas e nucleares. 

Os séculos de devastação do meio ambiente e mau uso dos recursos naturais trazem a 

tona muitos problemas, mas segundo os especialistas estimam o mais grave e mais 

iminente é a escassez de água. A água é um recurso natural imprescindível para a 

manutenção da vida no planeta, quer consumo dos seres vivos, quer para a atividade 

industrial, para as atividades agropecuárias, para a geração de energia, etc. 

Até recentemente se acreditava que esse problema fosse exclusividade de países 

reconhecidamente dominados pela seca e que fosse algo isolado, mas estudos de 

especialistas e o próprio conhecimento da realidade mundial mostra que a crise hídrica é 

fortemente presente em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, que concentra 

grande parte do volume de água doce disponível no planeta.  

A verdade é para que não haja grande escassez e até mesmo falta de água em 

diversos países e cidades da Terra são necessárias medidas eficazes e urgentes para a 

preservação das fontes de água doce do planeta, bem como conscientização da população 

quanto ao uso racional deste precioso líquido.                           



O problema da escassez de água não se restringe a regiões altamente industrializadas, 

ou grandes centros urbanos, com população numerosa e problemas ambientais mais 

severos do que as pequenas cidades, comuns ao interior da maioria dos Estados brasileiros.  

Mozarlândia, uma pequena cidade de Goiás, com população inferior a 20 mil 

habitantes, vive o limiar de uma crise gravíssima no que tange o abastecimento de água 

para seus munícipes. De vocação pecuária desde sua origem, banhada por dois rios (Rio 

Tesouras e Rio do Peixe) e 55 córregos a cidade se vê na desconfortável situação de ter seu 

principal manancial definhar diante da degradação à qual foi submetido ao longo da 

história da sua exploração como fonte de água para tratamento e distribuição pela 

SANEAGO.  

A cidade tem apenas cinco de seus nove bairros atendidos pelo abastecimento de 

água tratada da SANEAGO, sendo que as demais usam água de cisternas, que na sua 

maioria não tem água suficiente para a demanda no período das secas. 

A situação tende a mudar com a conscientização dos comandantes do poder público 

para a gravidade do problema que vitima a cidade e das conseqüências do seu agravamento 

caso não sejam tomadas medidas efetivas para a revitalização e proteção dos mananciais.   

A chegada do projeto “Ser Natureza” do Ministério Público do Estado de Goiás na 

cidade de Mozarlândia começa a trazer bons frutos e aponta para a adoção de medidas 

concretas de conscientização da população e de proteção das nascentes como a colocação 

de cercas de arame ao longo do curso do Córrego Barreirinho, visando proteger do pisoteio 

do gado e o plantio de mudas nas margens, visando a renovação da mata ciliar, vital para a 

sobrevivência dos cursos d’água.                 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

CARVALHO, Daniel Fonseca; SILVA, Leonardo Duarte Batista. Introdução à 

Geologia. Disponível em http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/.../hidro-cap1-

introdução. acessado em 08 de novembro de 2014. 

 

IBGE. Censo demográfico de 2010 

 

GEO MUNDI. Fontes de energia e poluição 

 

GOIAS, Governo. Governo de Goiás fazendo o melhor para você. Revista, 2012. 

 

GRASSI, Marcos Tadeu. As águas do Planeta Terra. Cadernos temáticos de Química 

Nova na Escola. 2001. 

 

MARTINS, A. O planeta está sedento. Folha Universal, 16 de novembro, de 2003, p. 

2ª. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 

1994. 

 

MUNICIPAL, Prefeitura. Biblioteca Pública, acervo municipal. 

 

TUCCI, C.E.M .Águas urbanas. Estudos Avançados, v22, n-63, 2008. 

 

TUNDISI, J.G; MATSUMURA-TUNDISI. Limnologia. São Paulo: Oficina de textos, 

2008. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. acessado em 20/05/2014.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/.../hidro-cap1-introdução
http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/.../hidro-cap1-introdução
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm.%20acessado%20em%2020/05/2014


ANEXOS 

ANEXO 1: Entrevista com o prefeito municipal de Mozarlândia. 

Senhor Prefeito, 

A presente entrevista procurar colher subsídios para um trabalho de conclusão do 

Curso de Geografia de Universidade de Brasilia/UAB – Modalidade à Distância, que vai 

fazer uma análise sobre o atual estágio dos recursos hídricos na cidade de Mozarlândia, 

bem como as formas de sua utilização nas áreas de expansão recente da cidade; 

Desejamos contar com a vossa colaboração no sentido de responder as perguntas a 

seguir que serão de grande importância para que realizemos um estudo embasado que pode 

servir no futuro para auxiliar a tomada de decisões e as ações políticas para melhora dos 

serviços de abastecimento hídrico de Mozarlândia.        

Entrevista com o prefeito: 

1 – O fornecimento de água tratada no município de Mozarlândia é de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento do Estado de Goiás (SANEAGO). De que 

forma o poder público municipal tem acompanhado a situação da captação e da 

distribuição de água na cidade? 

 

2 – Nos últimos anos há relatos de interrupções no fornecimento de água para alguns 

bairros. O poder público municipal foi informado oficialmente das razões de tais 

interrupções no fornecimento e das providências tomadas para evitá-las? 

 

3 – Nos últimos 15 anos a população de Mozarlândia parece ter aumentado muito. 

Foram criados novos setores e novas moradias. Esses setores e moradias são atendidos pela 

rede de abastecimento de água tratada da SANEAGO? Existe previsão para que isso 

aconteça? 

 

4 – A água fornecida pela SANEAGO é captada no córrego Barreirinho. De que 

forma o município tem acompanhado essa retirada, de forma a garantir uma utilização 

racional do recurso frente à demanda do município? Existe algum estudo técnico da 

prefeitura para acompanhar essa retirada? 

 

5 – A SANEAGO ou o poder público municipal tem adotado medidas efetivas de 

proteção e conservação das nascentes do córrego Barreirinho? Se tem, quais são elas? 



6 – O poder público municipal possui na sua estrutura uma Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos? Em caso positivo essa secretaria desenvolve em parceria 

com os donos das propriedades cortadas pelo córrego Barreirinho alguma ação ou projeto 

de proteção do córrego ao longo de seu curso? 

 

7 – O poder público municipal ou a SANEAGO consideram a possibilidade do 

córrego Barreirinho não conseguir atender a demanda do município nos próximos anos ou 

essa possibilidade não existe? Há algum estudo nesse sentido? 

 

8 – Caso o córrego Barreirinho não suporte atender a demanda, no município há 

algum outro manancial capaz de atender a necessidade local? Se houver outra fonte, o que 

será necessário fazer para explorá-la?  

 

9 – Existe no contrato com a SANEAGO alguma cláusula relativa a investimentos, 

por parte da empresa, na busca de incorporação de novas fontes para atendimento da 

demanda ou existe algum estudo técnico que garante a continuidade do abastecimento até o 

término da vigência do contrato? 

 

10 – A prefeitura tem acompanhado a instalação de cisternas e outras formas de 

abastecimento, como poços artesianos nas áreas de expansão recente da cidade? Se sim, de 

que forma? Se não, há alguma preocupação em fazer isso no futuro, de que forma? 

 

11 – Existem alguns corpos d’água na cidade que apresentam traços de poluição. Há 

alguma medida por parte da prefeitura para conter esses processos? 

 

12 – Em relação às questões ambientais, relacionadas aos recursos hídricos, quais as 

maiores dificuldades que o poder público municipal enfrenta na atualidade? 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: Entrevista com a Sra. Cleyde Rosa de Oliveira, divorciada, um filho, 

moradora do Setor Nobre. 

Senhora Moradora: 

A presente entrevista procurar colher subsídios para um trabalho de conclusão do 

Curso de Geografia de Universidade de Brasilia/UAB – Modalidade à Distância, que vai 

fazer uma análise sobre o atual estágio dos recursos hídricos na cidade de Mozarlândia, 

bem como as formas de sua utilização nas áreas de expansão recente da cidade; 

Desejamos contar com a vossa colaboração no sentido de responder as perguntas a 

seguir que serão de grande importância para que realizemos um estudo embasado que pode 

servir no futuro para auxiliar a tomada de decisões e as ações políticas para melhora dos 

serviços de abastecimento hídrico de Mozarlândia.        

Entrevista com a Sra. Cleyde Rosa de Oliveira: 

1 – A Senhora mora num dos setores que contam com abastecimento de água pela 

SANEAGO. Qual seu grau de satisfação com o serviço prestado? 

 

2 – É comum a presença de cisternas nesse setor, sua residência também tem esse 

tipo de fonte de água? 

 

3 – Por que razão a Senhora usa as duas fontes de água na sua residência? 

 

4 – A senhora tem alguma preocupação com a tão falada escassez de água ou essa 

não é uma de suas preocupações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 3: Entrevista com a Sra. Ana Paula Matos Mesquita, casada, dois filhos, 

moradora do Setor Nova Mozarlândia. 

Senhora Moradora: 

A presente entrevista procurar colher subsídios para um trabalho de conclusão do 

Curso de Geografia de Universidade de Brasilia/UAB – Modalidade à Distância, que vai 

fazer uma análise sobre o atual estágio dos recursos hídricos na cidade de Mozarlândia, 

bem como as formas de sua utilização nas áreas de expansão recente da cidade; 

Desejamos contar com a vossa colaboração no sentido de responder as perguntas a 

seguir que serão de grande importância para que realizemos um estudo embasado que pode 

servir no futuro para auxiliar a tomada de decisões e as ações políticas para melhora dos 

serviços de abastecimento hídrico de Mozarlândia.        

Entrevista com a Sra. Ana Paula Matos Mesquita: 

1 – A Senhora mora num dos setores novos de Mozarlândia, que não conta 

abastecimento de água pela SANEAGO. Qual a fonte da água usada em sua residência? 

 

2 – E a água da cisterna é de boa qualidade? 

 

3 – A senhora acha que a rede de água tratada faz falta para os moradores do setor? 

 

4 – A Cisterna consegue atender as necessidades da sua residência durante todo o 

ano? 

 

5 – E nesses casos? Como esses moradores fazem? 

 

6 – A senhora tem alguma preocupação com a tão falada escassez de água ou essa 

não é uma de suas preocupações? 

 

 

 

 

 

 

 


