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RESUMO 

 
 Cultivada inicialmente para a produção de garapa e rapadura, a cana-de-
açúcar, contribuiu de forma significativa para a formação econômica brasileira. Foi 
introduzida no país durante o século XIV, sendo cultivada até os dias atuais. Hoje, 
ganha destaque no cenário agrícola do país, sendo produzida em larga escala, 
principalmente para a produção do álcool combustível em atendimento às demandas 
internacionais por essa nova fonte de energia. Essa expansão do setor 
sucroalcooleiro no Brasil, com destaque para o Estado de Goiás, tem contribuído 
para a intensificação de problemas sociais, econômicos e, de consequência, 
ambientais. Dentre os problemas ambientais está o conflito pelo uso da água. A 
cultura da cana exige alta demanda por água para a irrigação. Em contra partida, a 
disponibilidade de água para o abastecimento humano, que já sofre outras 
consequências pelo uso inadequado dos recursos hídricos tais como assoreamento, 
lançamento de efluentes, entre outros, tem se tornado ainda mais incipiente, uma 
vez que a água para irrigação constitui um tipo de uso consuntivo, não retornando 
esse bem para as reservas hídricas. Em Goiás, a bacia mais afetada é a do Rio 
Meia Ponte por comportar 50% da população do Estado e 50% da produção agro-
industrial. A solução proposta é o gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Meia 
Ponte como um todo, levando em consideração a capacidade de suporte dessa 
bacia e, ainda o sinergismos de novos empreendimentos com os já existentes. 
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SUGAR-ALCOHOL SECTOR EXPANSION AND CONFLICT GENERATED BY THE 
USE OF WATER IN THE RIVER BASIN HALF BRIDGE 
 

ABSTRACT 
 

 Primarily cultivated for sugar cane juice and brown sugar production only, the 
sugar cane earned significant contribution to Brazilian economy formation. It was 
introduced in the country in the fourteenth century, being still cultivated nowadays. 
Today it gained a highlight position in the agricultural scenario of the country, being 
cultivated on large scales, mainly for ethanol production in a response to international 
demands for expansion of the bio fuels. The expansion of the sector in the country, 
especially in the state of Goiás, has contributed to the intensification of social 
economic problems and environmental consequences as well. Among the 
environmental problems there is the conflict over water use. The sugar cane culture 
requires a high water demand for irrigation. On the other side, the water availability 
for human supply, already suffering the consequences of inappropriate use of water 
resources (sedimentation, effluent discharges, etc.), has become even more 
incipient, since irrigation water systems seems to be an advisory type of use, not 
returning the resource to water reserves. In Goiás, the most affected one is River 
Meia Ponte's watershed, standing 50% of the state's population and 50% of the agro-
industrial production. The proposed solution is the management of River Meia 
Ponte's watershed as a whole, considering its carrying capacity and also some 
synergism efforts of new business projects alongside with the existing ones. 

 
KEY WORDS: Sugar cane, human supply, irrigation. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A cana-de-açúcar, espécie utilizada inicialmente para a produção de 

garapa e rapadura, foi introduzida no Brasil, oficialmente, em 1532 por Martin Afonso 
de Souza, trazida da Ilha da Madeira com o foco inicial na produção, em grande 
escala, apenas o açúcar. (FIGUEIREDO, 2008) 

A difusão da produção da cana se deu diante da necessidade de Portugal 
consolidar a posse da nova colônia, tendo início onde hoje se encontra a região 
nordestina e posteriormente se difundindo pelos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro. 

Posteriormente, com a produção do açúcar a partir da beterraba na 
Europa, o açúcar brasileiro entrou em crise que só foi sanada com o incentivo 
imperial para produção de açúcar de melhor qualidade. A partir de então, a cana se 
consolidou no cenário agrícola brasileiro. 

Durante a década de 70, com a crise do petróleo, o governo brasileiro 
criou programas, dentre eles o Proálcool, de incentivo à produção do álcool a partir 
da cana o que proporcionou um aumento ainda maior na produção canavieira. 

Vários fatores como a queda no preço do petróleo, a escassez de 
recursos públicos e o atraso na entrega da produção da cana contribuíram para a 
estagnação do referido programa. 

Com a introdução dos carros bicombustíveis no mercado brasileiro na 
década de 90, ocorreu, novamente, o aumento na demanda de álcool anidro, 
impulsionando a expansão do setor sucroalcooleiro. 

Na atualidade, essa expansão tem gerado vários impactos sociais, 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.2



econômicos e, consequentemente ambientais e dentre esses últimos está o 
comprometimento do abastecimento humano pela alta demanda de água utilizada na 
irrigação da cana-de-açúcar. 

De modo geral, a utilização dos recursos naturais no Brasil ao longo dos 
tempos se deu de forma discriminada e sem preocupações com a sustentabilidade 
ambiental. 

Em Goiás, devido os fatores climáticos, disponibilidade hídrica e 
incentivos fiscais, essa expansão vem ocorrendo de forma ainda mais intensa, 
promovendo impactos ambientais significativos. 

A Bacia Hidrográfica mais importante do Estado é a do Rio Meia Ponte 
por concentrar aproximadamente 50% da população e das atividades agroindustriais 
desenvolvidas no Estado. Assim como ocorre com os recursos hídricos do País, 
essa bacia sofre impactos ambientais significativos como perda de solo devido a 
falta de manejo adequado, além da diminuição da oferta disponível de água em 
decorrência da falta de gerenciamento integrado. 

Com a expansão do setor sucroalcooleiro ocorrida nos últimos anos no 
Estado, motivada pelo aumento na demanda, principalmente internacional, de álcool 
combustível produzido a partir da cana, tem ocorrido o agravamento dos impactos 
ambientais dentre eles a diminuição da água disponível para abastecimento 
humano, haja vista que se pode observar crise de abastecimento público em áreas 
com alta concentração de pivôs centrais. 

 
2. A INFLUÊNCIA DA CANA-DE-AÇÚCAR NA ECONÔMICA BRASILEIRA 

  
O primeiro contato do homem com a cana-de-açúcar se deu onde hoje é 

a Nova Guiné, uma ilha que compõe a Oceania, sendo posteriormente disseminada 
pela Índia, conforme aduz JUNQUEIRA (2006). 

Existem relatos de que a cerca de oito mil anos, essa espécie foi 
introduzida como planta de jardim (BARBOSA, 2006). Em função de sua doçura, 
utilizavam-na como garapa e posteriormente como açúcar e aguardente, expandindo 
para outros continentes. 

A cana-de-açúcar só foi chegar às Américas com Cristóvão Colombo 
introduzindo o plantio no Continente em 1493, onde atualmente encontra-se a  
República Dominicana.  

Com a invasão espanhola às civilizações Incas e Astecas estabelecidas 
na América do Sul e Central, o cultivo da cana e a produção de açúcar passaram por 
um período de estagnação devido à exploração da prata e do ouro que eram 
utilizadas em abundância por estas civilizações. 

Dados oficiais afirmam que Martim Affonso de Souza foi quem introduziu 
a primeira muda de cana no Brasil, no ano de 1532, iniciando seu cultivo na 
Capitania de São Vicente, na baixada santista, e dando origem ao primeiro engenho 
de açúcar do Brasil. No entanto, conforme preleciona Machado, foi na região 
nordestina da colônia, principalmente, nas Capitanias de Pernambuco e da Bahia 
que se concentraram a maior quantidade de engenhos da época (MACHADO, 
2003).  

Na primeira metade do século XVI, a formação econômica brasileira foi 
consolidada devido a combinação dos imperativos de povoamento e defesa do litoral 
brasileiro com a necessidade da implantação e desenvolvimento de estrutura 
econômica baseada no sistema colonial, devido as ameaças de invasão por parte de 
outras nações (BARBOSA, 2006). 
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Para PRADO, a “produção em larga escala, especialização produtiva e 
exploração de extensos tratos fundiários impuseram o emprego de grande 
contingente de trabalhadores” (PRADO, 1962 apud GODOY, 2007)), contribuindo 
para o povoamento e consolidação da colônia.  

Dessa forma, a produção canavieira provocou uma reorganização em 
todo o território, uma vez que essa foi a cultura utilizada para promover o 
povoamento e o aproveitamento das novas terras e a consolidação da posse 
portuguesa em relação ao território brasileiro, sustentando a economia emergente 
estabelecida na colônia. 

Inicialmente o cultivo da cana voltou-se essencialmente para a produção 
de açúcar e outros produtos secundários como rapadura e garapa, utilizando-se para 
isso a mão-de-obra indígena e posteriormente escrava. 

O alto preço do açúcar no mercado europeu propiciou o aumento do 
cultivo da cana e da produção do açúcar brasileiro, favorecendo a modernização do 
processo produtivo. 

No entanto, com a concorrência do açúcar da beterraba, produzido na 
própria Europa, a situação do mercado produtor brasileiro passou por grandes 
períodos de crise. 

Na tentativa de solucionar tal crise, os engenhos centrais foram 
substituídos através de financiamentos concedidos pelo governo imperial por meio 
de concessão de exploração para que pudessem produzir açúcar de melhor 
qualidade  

Surge então um período usineiro que passa a contar com infra-estrutura e 
também expansão da área cultivada, possibilitando cada vez mais o aumento da 
produção. 

O final do século XVIII foi marcado por um período que trouxe aumento 
aos preços do açúcar, com consequente crescimento do número de engenhos e 
expansão da produção. 

Com a abolição da escravatura e o declínio da produção nas Antilhas, o 
governo brasileiro incentivou a vinda de europeus para suprir a mão-de-obra 
necessária às fazendas de café, no interior paulista. 

Esses imigrantes, de maioria italiana, com passar do tempo adquiriram 
terras e grande parte optou pela produção de aguardente a partir da cana. Dessa 
forma, ocorreu o aumento da produção da cana e consequentemente o número de 
engenhos instalados que passaram a se concentrar nos Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo. De acordo com FERLINI (1988 apud GODOY, 2007)., esses Estados 
destacaram-se como regiões canavieiras, expandindo, consideravelmente, o número 
de unidades produtivas e o volume da produção. 

O Estado de São Paulo, a partir de 1910, tornou-se, então, o maior centro 
produtor de açúcar do país. Estimulados pelo crescimento econômico os engenhos 
de açúcar foram se transformando em usinas de açúcar, consolidando os grupos 
produtores que hoje são os mais tradicionais do país. 

Essa expansão da produção também ocorreu no Nordeste, concentrada 
em Pernambuco e Alagoas. As usinas nordestinas eram responsáveis por toda a 
exportação brasileira e ainda complementavam a demanda dos estados do sul. 
Todavia, a superprodução dos derivados da cana provocada pela rápida expansão 
das usinas paulistas e nordestinas ofereciam um risco a economia do país. 

Diante deste risco, em 1933, foi criado pelo governo Vargas, o Instituto do 
Açúcar e Álcool – IAA, que adotava o regime de cotas, atribuindo a cada usina uma 
quantidade de cana a ser beneficiada para a produção de açúcar e também a de 
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álcool (MACHADO, 2003). 
Com a desorganização territorial provocada pela Segunda Guerra 

Mundial, de 1939 a 1945, e a difícil circulação de produtos através da navegação 
costeira, houve uma flexibilização, por parte do governo brasileiro, com relação à 
instalação de novas usinas e destilarias. 

Contrariando as políticas adotadas pelo IAA, o governo brasileiro passou 
a fornecer incentivos para o desenvolvimento de programas como o Planalsucar – 
Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar – e o Proálcool – 
Programa  Nacional do Álcool. 

Com tais programas, o foco da produção da cana-de-açúcar voltou-se 
para a produção do álcool combustível e não mais para a produção do açúcar que 
passou a ser um insumo, ou seja, produto secundário do beneficiamento da cana. 

Esse Programa de incentivo à produção e uso do álcool como 
combustível em substituição à gasolina, criado em 1975, alavancou o 
desenvolvimento de novas regiões produtoras como os Estados de “Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul e Maranhão”, como pondera Barbosa (BARBOSA, 
2006). Dessa forma, o Proálcool caracterizou-se como o maior programa de energia 
renovável, ainda conforme o autor. 

Decorridos trinta anos de implementação e desenvolvimento do Proálcool, 
o Brasil vive agora uma expansão dos canaviais motivada pela valorização do etanol 
nos mercados interno e externo, representando um aumento expressivo da cultura 
que avança além das áreas tradicionais para as áreas de Cerrado, como em Goiás. 

No Estado, áreas de cultivo de cana-de-açúcar são proporcionalmente 
maiores do que a própria ocupação nacional. De acordo com o levantamento 
realizado pela UNICAMP Goiás poderá sair do quarto para o primeiro lugar no 
ranking de produção de álcool no Brasil, posição atualmente ocupada por São Paulo, 
considerando a velocidade no aumento das áreas de produção de cana. 

O clima favorável ao cultivo da cana, a baixa concorrência por áreas para 
o plantio, o baixo valor do arrendamento de terras e a disponibilidade de água para 
irrigação e o posicionamento geográfico estratégico (centro do país) são os 
principais atrativos de Goiás para a instalação de usinas sucroalcooleiras. 

Atualmente, Goiás conta com um total de 18 unidades cadastradas, de 
acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

 
 2.1 EVOLUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL – PROÁLCOOL 

 O Proálcool foi um programa criado em 1975 pelo Decreto n.º 
76.593/75, no Governo de Ernesto Geisel, em resposta à crise do petróleo ocorrida 
pelo aumento do preço do barril desse produto, determinado pela Organização dos 
Produtores e Exportadores de Petróleo – OPEP (HOBSBAWN, 2008). 

Esse programa teve como objetivo a substituição em larga escala dos 
derivados de petróleo, além de estimular a produção do álcool, visando o 
atendimento das necessidades de mercado e da política de combustíveis 
automotivos, dirigindo-se, sobretudo, em fase inicial, à produção de álcool anidro 
para a mistura com gasolina. Os primeiros carros movidos exclusivamente a álcool 
surgiram em 1978. 

Essa produção deveria ser incentivada por meio da expansão da oferta 
de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção agrícola, na 
modernização e ampliação das destilarias existentes e na instalação de novas 
unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades armazenadoras 
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BIODIESELBR, (2009). 
Na década de 80 os barris de petróleo tiveram seus preços triplicados 

fornecendo subsídios para a afirmação do Programa Nacional do álcool. A partir de 
então criaram-se organismos como o Conselho Nacional do Álcool – CNAL e a 
Comissão Executiva nacional do Álcool – CENAL, para agilizar o programa. 

A retomada do mercado petrolífero aliada ao período de escassez de 
recursos públicos para subsidiar os programas energéticos alternativos, ocorreu um 
decréscimo no volume de investimentos nos projetos de produção interna de energia 
e, assim, caracterizando a fase de estagnação do Proálcool. 

Já na década de 90 o mercado de álcool combustível (anidro e hidratado), 
passou por uma fase de redefinição quando sua produção, distribuição e revenda 
foram totalmente liberados, sendo seus preços determinados pelo livre mercado. 

A introdução no mercado dos carros movidos a gasolina, álcool ou 
mistura dos dois combustíveis – bicombustíveis – aumentou consideravelmente o 
consumo interno de álcool e consequentemente provocou uma expansão da cultura 
canavieira uma vez que a corrida para ampliar as unidades e construir novas usinas 
foi movida por decisões de iniciativa privada; convicta de que o álcool teria, a partir 
de então, um papel cada vez mais importante como combustível, no Brasil e no 
mundo. 

A velocidade de aceitação pelos consumidores dos carros bicombustíveis, 
ou “flex-fuel”, foi muito mais rápida do que a indústria automobilística esperava. 

As vendas desses veículos já superaram as dos automóveis movidos a 
gasolina e, o maior incentivo ao uso do álcool como combustível automobilístico 
reside no fato de ser um produto renovável, ao contrário dos derivados do petróleo. 
 

3. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 
3.1 BREVE HISTÓRICO 

  
Ao longo dos séculos, o homem adquiriu a capacidade de modificar as 

paisagens naturais, passando a adaptá-las de acordo com suas necessidades. 
Dentre essas modificações, estão as diversas intervenções no ciclo hidrológico, que 
no território brasileiro têm sido feitas através da substituição da vegetação natural 
pela agricultura, desvio de grandes quantidades de água para a irrigação dessas 
culturas, além de construção de barragens, drenagem de áreas úmidas, utilização 
de rios e lagos para diluição de esgotos urbanos e efluentes industriais (SCHUBART, 
2000). 

O uso da água na irrigação torna a agricultura mais intensiva, 
principalmente para culturas anuais, porém, tem sido utilizada de maneira 
descuidada e inadequada reduzindo a disponibilidade dos recursos hídricos. Dentre 
os manejos inadequados estão a localização de sistemas de irrigação em pontos de 
nascente e a falta de manejo criterioso da água, além do mau dimensionamento dos 
equipamentos para a redução na eficiência de uso da água e, em alguns casos, 
gerado conflitos entre usuários (GAMA, 2002). 

A região Centro-Oeste, utiliza principalmente a chamada irrigação 
profissional, que é aquela que o agricultor investe em moderna tecnologia de 
irrigação, visando o aumento da produtividade, ou à obtenção de duas ou mais 
colheitas no ano. 

No bioma Cerrado, a ocupação progressiva das últimas décadas pelas 
várias atividades socioeconômicas, dentre elas, as agropecuárias, principalmente a 
criação de gado (pastagens), o cultivo de soja e mais recentemente o cultivo da 
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cana-de-açúcar, “tem causado diversos impactos sobre os recursos hídricos da 
região, tanto em seus aspectos quantitativos, como qualitativos” (GAMA, 2002). 

Entre esses impactos ambientais significativos adversos, estão o 
rebaixamento dos níveis dos rios e dos lençóis freáticos e a limitação da 
disponibilidade de água para abastecimento humano causados, principalmente, 
pelo crescente uso de sistemas de irrigação como o pivô central, e outros fatores 
secundários (lançamento de esgotos, mau gerenciamento do uso dos solos). 
 

3.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA 
 

 O Rio Paranaíba nasce na serra da mata da corda, no Estado de Minas 
Gerais, a uma altitude de 1.140 m. Depois de percorrer uma extensão de 1.120 km, 
desemboca no Rio Paraná. Sua bacia de captação e drenagem totaliza 220.195 
Km2, estando 67,89% desta área localizada no Estado de Goiás. 

Seu percurso possui três trechos distintos que compreende o Alto 
Paranaíba (até o km 370), Médio Paranaíba (do km 370 até a barragem de 
Cachoeira Dourada), e o Baixo Paranaíba (da barragem de Cachoeira Dourada até a 
sua foz). 

No Estado de Goiás, a Bacia do Rio Paranaíba ocupa uma área de 
147.761 Km2. Seus principais afluentes são o Rio Aporé, Rio dos Bois, Rio Claro, Rio 
Corrente, Rio Corumbá, Rio Meia Ponte, Rio Piracanjuba, Rio São Marcos, Rio 
Turvo, Rio Verde, Rio Verdão, Rio Veríssimo. 

É a bacia que apresenta maior demanda hídrica, principalmente com a 
crescente utilização de pivôs centrais para irrigação de culturas. 
 

3.3 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte possui uma área de 12.180 Km², 
aproximadamente, e localiza-se no centro-sul do Estado de Goiás, abrangendo 37 
municípios goianos. 

O Rio Meia Ponte nasce no município de Itauçu, percorrendo uma 
extensão aproximada de 471 km até desaguar no rio Paranaíba, abaixo de 
Cachoeira Dourada, na divisa com o Estado de Minas Gerais. 

Dessa forma, a Bacia ocupa cerca de 10% do território goiano, abrigando 
atualmente quase 50% da população do Estado. 

De acordo com dados da Secretaria do Meio Ambiente e dos recursos 
Hídricos do Estado de Goiás, órgão responsável pela concessão da outorga de uso 
dos recursos hídricos no Estado, a concentração humana, nesta Bacia, deve-se ao 
processo acelerado de urbanização e de crescimento demográfico causados pela 
mecanização do campo e desenvolvimento industrial ocorridos na região a partir da 
década de 60 (SEMARH, 1998). 

Esse processo de ocupação econômica traz problemas ambientais, tais 
como uso indiscriminado da água, “perdas de solo devido à falta de manejo 
adequado, uso indiscriminado de agrotóxicos, erosão e retirada de argila e areia”, 
refletindo no atual cenário estabelecido na Bacia. 

Dentre os uso indiscriminado da água está a implantação, em fundos de 
vales, de indústrias que usam os mananciais como receptores para os efluentes 
industriais. 

Além disso, a agricultura, da forma que tem sido implantada, é 
responsável pelo uso de boa parte da água disponível na bacia. Sabe-se que no 
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Brasil 59% dela vai para a agricultura, enquanto a indústria fica com 19% e os 22% 
restantes vão para o consumo doméstico.  

Na Bacia do Meia Ponte, os principais usos da água são para irrigação, 
abastecimento humano, dessedentação de animais, lazer, geração de energia e 
atividades industriais (SEPLAN, 2003). 

A utilização desses recursos se dá pelo meio da outorga que é o 
documento que assegura ao usuário o direito de uso das águas de domínio do 
Estado de Goiás, no local, fonte, vazão, período e finalidade determinada, devendo 
ser solicitada por meio de formulário próprio que contém as informações mínimas 
necessárias a avaliação técnica na SEMARH, como citado anteriormente. 

De acordo com dados de 1998, levantados pela Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, municípios como Morrinhos, Panamá 
e Goiatuba apresentam grandes concentrações de pivôs e, consequentemente, 
inúmeros conflitos de uso da água. 

Atualmente, na Bacia Hidrográfica do Paranaíba (somente no Estado de 
Goiás e da qual faz parte a bacia hidrográfica do rio Meia Ponte) estão 
concentrados, aproximadamente, 75% dos pivôs de irrigação instalados no Estado 
de Goiás (SEMARH, 1998). 

 
 

4. EXPANSÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO E A INTERFERÊNCIA NA 
DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE 
 

 Ao contrário da visão tradicionalista, de que os recursos hídricos podiam ser 
utilizados de forma indiscriminada, pregada até meados da década de 70, a água 
constitui um recurso finito, pelo menos no que tange à sua qualidade, e sua 
disponibilidade diminui gradativamente devido a vários fatores, dentre eles o 
crescimento populacional, a expansão das fronteiras agrícolas e, principalmente à 
degradação ambiental. 

Conforme aduz CARVALHO, o histórico de ocupação do território 
brasileiro tem como característica a destruição dos biomas e ecossistemas e, 
consequentemente a deterioração dos corpos hídricos que os permeiam 
(CARVALHO, 2006). 

É o que ocorre com o Bioma Cerrado, principalmente no Estado de Goiás, 
como corrobora os ensinamentos de GAMA (2002). 

No Estado de Goiás, o poder de polícia dos recursos hídricos é efetuado 
pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, órgão da 
administração pública estadual direta, criado pela Lei do Estado de Goiás, n.º 
12.603, de 07 de abril de 1995, em cujo rol de competências está a emissão de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos. 

Já o crescimento populacional exige um aumento considerável na 
quantidade de solo agricultável e, ainda, um melhor aproveitamento das áreas já 
agricultáveis. Esse aproveitamento é baseado na complementação das 
necessidades hídricas (pouca quantidade de água disponível no solo) através da 
irrigação em regiões úmidas e na transformação de regiões áridas e semi-áridas já 
degradadas em regiões agricultáveis. 

A irrigação é o nome que se dá ao conjunto de técnicas destinadas a 
deslocar a água no tempo e no espaço para modificar as possibilidades agrícolas de 
cada região (LIMA et. al.). Esse recurso antrópico é de extrema importância na 
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correção do déficit hídrico provocado pelo regime natural de distribuição das chuvas, 
promovendo dessa forma o atendimento relativo das demandas de consumo 
(produção de alimentos). 

A irrigação consome cerca de 70% da água doce do mundo, retendo a 
maior parte da água utilizada pela população mundial, levando em consideração 
seus múltiplos usos. Porém, com as atuais técnicas utilizadas pela irrigação, grande 
parte deste recurso, que é retirado para este uso se perde pela evapotranspiração 
(GETIRANA, 2005). 

Além disso, a irrigação é uma forma de uso consultivo da água, ou seja, 
parte da água utilizada para este fim não retorna ao corpo d’água original devido a 
fatores como a compactação e impermeabilização dos solos, desmatamentos de 
grandes áreas vegetadas, principalmente matas ciliares que são excelentes 
reguladores hídricos (CARVALHO, 2006). Portanto, dessa forma, há redução da 
disponibilidade hídrica do manancial (PHILIPPI et al, 2004). 

GETIRANA (2005), aduz que aproximadamente 97% da água destinada à 
irrigação se perde devido à evapotranspiração das plantações e, somente 3% a 5% 
da água utilizada na irrigação é efetivamente aproveitada pelas plantas. 

Dentre as culturas que necessitam de irrigação e contribuem para o 
consumo de grande parte da água disponível para a utilização humana está a cana-
de-açúcar.  

Com o aumento da demanda do biocombustível produzido a partir da 
cana-de-açúcar, principalmente no mercado internacional, e pelo clima favorável 
para este tipo de cultura existente em quase todo o país, aumentou 
significativamente as áreas utilizadas para cultivos dessa espécie. Em Goiás, esse 
aumento foi ainda mais significativo devido ao clima, à disponibilidade de recursos 
hídricos e também aos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado. 

Conforme demonstra CASTRO et. al. (2007), no Estado de Goiás, das 
100 usinas de beneficiamento da cana-de-açúcar existentes, nas mais diversas 
fases, 74 concentram-se na mesorregião do Sul Goiano sendo que em três das 
microrregiões dessa área, quais sejam o Meia Ponte, Sudoeste e Vale do rio dos 
Bois, há 63 delas. 

Em 2005 existiam menos de 20 usinas instaladas no Estado, passando 
esse número para 34 usinas instaladas e quatro em fase final de licenciamento em 
2006, totalizado um crescimento de 100% em dois anos (CASTRO, 2007). 

A introdução intensiva e em larga escala dessa cultura no Estado, tem 
gerado muitos conflitos sociais, econômicos e, consequentemente na área 
ambiental. Nesta última, destaca-se o aumento no desmatamento das áreas 
remanescentes de cerrado nativo e o conflito pelos usos múltiplos da água, como o 
gerado entre o uso da água para irrigação e para o abastecimento humano. 

O conflito pelo uso de um bem difuso, como a água, segundo HOBAN 
(2001), é uma divergência natural, decorrente do convívio de pessoas ou de grupos 
que diferem em atitudes, crenças, valores ou necessidades (PINHEIRO et. al., 
2005). O mesmo autor ainda classifica esses conflitos em “conflitos privados” e 
“públicos”. Os conflitos privados são oriundos do convívio social e profissional. Já os 
conflitos públicos, tratam-se daqueles gerados em uma Bacia Hidrográfica, durante 
sua gestão e negociações para distribuição da água, com o objetivo de equilibrar o 
desenvolvimento social e econômico com a proteção ambiental e criação de 
empregos. 

Outra classificação é a usada por Gleick que traz o termo “Disputas sobre 
Desenvolvimento (PINHEIRO, 2005), que ocorrem quando os recursos hídricos 
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configuram uma fonte importante de contenda no contexto do desenvolvimento 
econômico e social. 

       HOBAN (2001) conclui que os conflitos gerados pelo uso desigual e mal 
distribuído dos recursos hídricos podem provocar disputas em relação ao 
desenvolvimento, aumentar a importância da água como objeto estratégico e, ainda 
causar uma degradação da fonte de água de outro. 

Durante o ciclo do Proálcool, a ocupação da cultura da cana-de-açúcar 
ocorreu basicamente em áreas utilizadas pela pecuária extensiva e pelas culturas 
agrícolas anuais. Este processo, não impulsionou o deslocamento de outras culturas 
para novas fronteiras agrícolas. 

Já a produção emergente da cana-de-açúcar nos últimos anos para 
produção do bio-combustível em atendimento, principalmente, da demanda 
internacional, pode provocar a ocupação direta de novas áreas naturais, quanto o 
deslocamento de parte da pecuária e de produções agrícolas para regiões de 
fronteira agrícola, como consequente destruição de habitat e impactos relevantes 
sobre a biodiversidade (RODRIGUES, 2006).  

Em Goiás, a situação se agrava. Já existem “várias cidades que estão 
com ameaças de déficit hídrico porque a quantidade de água que está sendo 
retirada do rio é maior do que a disponibilidade de água para abastecer a população. 
As áreas onde há uma grande instalação de pivôs centrais estão passando por crise 
de abastecimento público (MARTINS, 2003). 

Dessa forma, a solução para o conflito apresentado é a apresentada por 
GETIRANA (2005), ou seja, o uso ordenado das reservas de água doce do país, 
estabelecendo mecanismos de gerenciamento da oferta e demanda e reduzindo as 
chances do surgimento de conflitos potenciais ou conversão destes conflitos reais. 

Para a redução dos conflitos em torno dos múltiplos usos da água, faz-se 
necessário, realizar o gerenciamento e a gestão dos recursos hídricos de forma 
sistêmica, considerando as interações entre as intervenções humanas e o meio 
natural e, também, o sinergismo entre as diversas atividades exercidas, tomando a 
Bacia Hidrográfica como um todo (SCHUBART, 2000). 

Isso é o que estabelece a Lei que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei 9.433/97), onde são apresentadas mudanças em relação à gestão dos 
bens de uso difuso como a água, tal como a descentralização da gestão entre os 
diferentes atores, dentre eles o Poder Público, instituições privadas, sociedade em 
geral, entre outros, ainda conforme o autor. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Ante o exposto, conclui-se que a Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte é de 
fundamental importância para o Estado de Goiás por abrigar aproximadamente 50% 
da população do Estado e ainda concentrar grande quantidade das atividades 
agroindustriais geradoras de divisa. Entretanto a utilização de água dessa bacia 
ocorre de forma desordenada e indiscriminada, gerando conflitos significativos em 
relação ao uso deste bem difuso. 
 A expansão do setor sucroalcooleiro e, consequentemente da área de cana-
de-açúcar irrigada, que também vem ocorrendo de forma indiscriminada, tem 
contribuído para o acirramento dos conflitos pelo uso dos recursos hídricos. Algumas 
cidades do Estado de Goiás já sofrem as consequências devido ao aumento desses 
conflitos, visto que a disponibilidade de água para abastecimento humano tem 
diminuído gradativamente, principalmente nas regiões com alta concentração de 
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pivôs centrais. 
 Para a redução desses conflitos, faz-se necessário, a realização do 
gerenciamento e a gestão dos recursos hídricos de forma holística, considerando as 
interações entre as intervenções humanas e o meio natural e, também, o sinergismo 
entre as diversas atividades exercidas, tomando a Bacia Hidrográfica como um todo. 
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