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Resumo – A relação gênero e água revela o papel desempenhado pelas mulheres como principal 
responsável na busca e acesso da água voltada para o consumo, alimentação, higiene doméstica e 
produção. No entanto, nota-se que as mulheres têm, historicamente, exercido menor influência do 
que os homens, na análise dos problemas, na tomada de decisões e na definição das políticas 
públicas, incluindo aquelas relacionadas aos recursos hídricos e saneamento.  A permanência delas 
nos espaços em que tradicionalmente ocuparam no interior da família limitou sua inserção nos 
processos de planejamento e na reivindicação de políticas públicas que lhes garantissem tanto 
autonomia econômica e financeira, quanto qualidade ambiental de vida. Agrava esta situação de 
vulnerabilidade social, a ausência ou insuficiência de ações voltadas para o acesso à água potável e 
saneamento, principalmente, para aquelas localizadas em comunidades rurais, periféricas ou 
distantes dos centros urbanos. Considerando este contexto, o artigo aborda a relação gênero e água 
visando identificar suas implicações em áreas rurais de Goiás e apontar diretrizes e estratégias para 
o planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos e saneamento em assentamentos de reforma 
agrária.  
 
Abstract – The relationship between gender and water reveals the role played by women as mainly 
responsible for searching and accessing the water facing the consumer, food, household and 
production. However, note that women historically have exerted less influence than men in the 
analysis of problems, making decisions and setting public policies, including those related to water 
and sanitation. The permanence of these spaces that traditionally occupied within the family has 
limited their inclusion in planning processes and public policies that claim to guarantee both their 
economic and financial autonomy, the environmental quality of life. Aggravates this situation of 
social vulnerability, the absence or lack of actions for access to water and sanitation, especially 
those located in rural, remote or distant from urban centers. Considering this context, the article 
addresses the relationship gender and water in order to identify their implications in rural areas of 
Goiás and point guidelines and strategies for planning and integrated management of water 
resources and sanitation in agrarian reform settlements. 
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1. INTRODUÇÃO 

A relação Gênero e água ficou devidamente cunhada em 1992 na Conferência Internacional 

de Dublin sobre Água e Meio Ambiente devido a afirmação exposta no Princípio 3º da declaração 

final da conferência em que afirma o papel fundamental desempenhado pelas mulheres no 

abastecimento, na gestão e na proteção da água. A problemática da escassez dos recursos hídricos e 

a demanda por água levou famílias inteiras e comunidades a adotares diferentes estratégias para 

suprir essa necessidade em regiões extremamente áridas e, invariavelmente, pobres. 

Cenários de mulheres e crianças andando percursos de três, quatro, cinco ou mais horas 

diárias em regiões áridas em busca de água para consumo foram registrados demonstrando quão 

afetado é esse público em termos de ausência desse recurso e, o papel que assumem na procura pelo 

mesmo. Furtado (2008, p.38) explana que as relações entre homens e mulheres no domínio dos 

recursos hídricos mostra que, globalmente, cabe às mulheres, coadjuvadas pelas crianças e 

essencialmente raparigas, assegurar o aprovisionamento em água para o consumo doméstico.  Em 

comunidades rurais indianas, por exemplo, Kappor (2007) denuncia o esforço realizado pelas 

mulheres, “disputando” com animais, o acesso às cacimbas e outras fontes de água, que por vezes, 

se encontram em situação não adequada ao consumo humano.  

No Brasil, tal realiadade ainda é visualizada em regiões semi-áridas do Nordeste, embora, 

também, possa ser identificadas, com distinções, nas demais regiões. O fato é que, quanto mais 

carente e longe de grandes centros urbanos dotados de infra-estrutura, for a comunidade, verifica-se 

maior dificuldade no acesso à água potável. Tal realidade, afeta, assim, comunidades rurais 

longínquas, em que os sistemas de produção de água potável dificilmente chegam, uma vez que os  

custos de implantação e operação dos sistemas aumentam em regiões menos adensadas. 

Em face desse contexto, este artigo apresenta os resultados preliminares alcançados pelo 

projeto: Mulheres do Cerrado - Gênero e Gerenciamento de Recursos Hídricos em Assentamentos 

de Reforma Agrária em Goiás cujo objetivo é refletir sobre os processos e instrumentos de 

planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos e saneamento e sua interface com as 

estratégias de desenvolvimento econômico das mulheres em comunidades rurais em Goiás. 

O projeto analisa as estratégias adotadas pelos atores locais para suprir suas demandas por 

água, bem como, sugere elementos para reflexão sobre o planejamento e gestão de recursos hídricos 

e saneamento em áreas de reforma agrária. Para compreender tais elementos, diagnostica a 

qualidade dos recursos hídricos na área de estudo e a situação de saneamento ambiental partindo do 

pressuposto que as comunidades rurais possuem como característica instrínseca, a relação direta 

entre moradia e trabalho ocorrendo simultaneamente na mesma propriedade, diferentemente da 

lógica urbana, em que, normalmente, tais ambientes localizam-se em áreas distintas.  
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O procedimento metodológico adotado é o estudo de caso, tomando-se como objeto de 

pesquisa o Assentamento Canudos (PA Canudos). Esta localidade situa-se nos municípios de 

Palmeiras de Goiás, Campestre de Goiás e Guapó cuja área mede aproximadamente 13 mil hectares 

e abriga 329 famílias e dista, aproximadamente, 110 km de Goiânia no seu ponto extremo. Esta área 

foi escolhdia em função de ter adotado o conceito de microbacias para delimitação e parcelamento 

das unidades de produção familiares. Segundo Hora (2003), o planejamento focado na participação 

social, resultou na definição e implantação de “núcleos de moradias” como condição para 

aproximação social das parcelas rurais e otimização dos custos na instalação de infra-estruturas 

básicas e produtivas, além de incorporação da componente ambiental.  

O assentamento está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, importante recurso 

hídrico pertencente à mesorregião Sul Goiano, e abriga uma Reserva Particular de Proteção Natural3 

(RPPN) situação, esta, singular na realidade da reforma agrária. 

Para expor os resultados parciais da pesquisa, o artigo está dividido em quatro partes: (a) 

Introdução; (b) Pressupostos Teóricos - onde resgata a relação gênero e água pactuada em 

Conferências Internacionais das Organizações das Nações Unidas (ONU), discorre sobre o conceito 

de gênero, descreve as principais características na vida da mulher rural, destaca alguns programas 

brasileiros com interface gênero e água e contextualiza o planejamento ambiental proposto para a 

área de estudo; (c) Abordagem e Métodos -  discorre a metodologia e procedimentos de investigação 

adotados e, (d) Resultados – destaca as conclusões parciais em termos de diagnóstico da condição 

sócio-econômico e produtivo das mulheres e da situação ambiental dos recursos hídricos e suas 

implicações na qualidade de vida ambiental. Apresenta, ainda, o item Considerações Finais em que 

discorre elementos para reflexão futura quanto ao planejamento de recursos hídricos e saneamento 

na reforma agrária. O trabalho anseia produzir orientações que abarquem o universo de 924.263 

famílias distribuídas em 8.763 assentamentos, abrangendo 85,8 milhões de hectares no Brasil, 

segundo dados estatísticos de 2010 (INCRA, 2010). 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 Compromissos internacionais 

O reconhecimento da participação das mulheres na busca pela água na Declaração de Dublin 

(1992) foi reafirmado na Conferência das Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

UNCED/92 ou Rio/92. As diretrizes apontadas na III Seção do documento destinado ao 

                                                           
3 A RPPN é uma unidade de conservação de uso sustentável. O art. 21 da Lei N° 9985 refere-se a ela como  área 
privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica podendo ser desenvolvido 
atividades de pesquisas e visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais (BRASIL. Lei N° 9985 de 18 de 
julho de 2000). 
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Fortalecimento do Papel dos Grupos Principais, Capítulo 24, denominado de Ação Mundial pela 

Mulher, com vistas a um Desenvolvimento Sustentável e Eqüitativo resgata a relação gênero e água 

mediada pela contribuição delas na preservação dos recursos naturais.  Nele, foram pactuados e 

propostos aos Governos adotarem medidas visando implementar as estratégias prospectivas de 

Nairóbi para o Progresso da Mulher, particularmente em relação à participação da mulher no 

manejo nacional dos ecossistemos e no controle da degradação ambiental; aumentar a proporção de 

mulheres nos postos de decisão, planejamento, assessoria técnica, manejo e divulgação no campo do 

meio ambiente e desenvolvimento. 

Como sequencia desse diálogo, em 2009, o Seminário Internacional sobre Gênero e Água 

realizado na Espanha voltou a afirmar que o cumprimento das Metas estipuladas pelos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), perspassam, em grande parte, por superar as desigualdades de 

gênero no mundo (AECID, 2009). 

A posição do Brasil neste temário ficou registrada no compromisso assumido por ocasião do 

III Fórum Mundial da Água em Kyoto, Japão, em 2003, no qual o país se comprometeu a incorporar 

a perspectiva de gênero na gestão dos recursos hídricos. Pacto este, reafirmado na Conferência de 

Bonn sobre Água Doce, conhecida como Dublin +10, realizada na Alemanha em 2001 e 

reafirmados na Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, África do Sul, 

em 2002. O Princípio 18, do documento final, cujas Metas para Água Potável e Saneamento, 

conhecidas respectivamente como Metas do Milênio e de Joanesburgo, visam reduzir à metade o 

número de pessoas sem acesso à água potável e saneamento, bem como garantir o suprimento para 

atender às necessidade de água para a agricultura e alimento, permitindo às mulheres equidade no 

acesso ao suprimento de água e outros recursos, sendo fatores determinantes para a inclusão social e 

mitigação da pobreza (FRANCO et al, s/d). 

2.2. Implicações gênero e água 

Estudar as relações de gênero pressupõe a avaliação das implicações para mulheres e 

homens de qualquer ação planejada, incluindo legislação, políticas e programas em todas as áreas e 

em todos os níveis. Gênero não se limita a compreender mulheres ou homens independemente, mas 

analisar como os comportamentos e identidades são determinados pelo processo de solialização. As 

distinções de sexo, geralmente, são associadas ao estabelecimento de poderes desiguais no acesso a 

diferentes recursos. E, tais posições, refletem aspectos históricos, religiosos econômicos e culturais; 

não devendo, portanto, serem tratados como situações naturais (GWA, 2006).  
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Aspecto importante na análise de gênero é o entendimento de como se manifesta a divisão 

sexual do trabalho no interior da família. Por ela, se revela os distintos papéis exercidos por homens 

e mulheres, computando-se o tipo de atividade e o tempo dedicado para sua realização. Estas 

investigações apontam que as mulheres, comumentemente, são responsáveis pelo trabalho 

reprodutivo e os homens pelo trabalho produtivo. No primeiro estão inseridas as atividades 

domésticas e os cuidados familiares, representadas pelo preparo de alimentos; a higiene familiar; os 

serviços domésticos; a produção de alimentos voltados para o autoconsumo familiar, como hortas e 

criação com pequenos animais (galinhas, porcos etc.); e as atividades de cuidados com crianças 

menores, doentes e idosos. Estas atividades, por suas características e valoração na sociedade, não 

geram renda monetária. No segundo, estão inclusos atividades em que há geração de renda 

monetária envolvendo a venda de produtos ou da força de trabalho. Em razão das atribuições 

assumidas, os homens participam mais do que as mulheres, dos espaços públicos, sendo, portanto, 

um trabalho melhor valorado pela sociedade. Por conseguinte, as mulheres, acabam sendo 

analisadas e concebidas segundo a posição que ocupam no interior das famílias. As relações de 

gênero, portanto, refletem as relações hierárquicas de poder estabelecidas entre homens e mulheres 

e tendem a apresentar as mulheres em desvantagem4. 

Observa-se que as desigualdades de gênero constituem prejuízos para o estabelecimento de 

mecanismos de participação efetiva e igualitária nos processos decisórios, limitando, ainda mais, a 

inserção das mulheres em atividades coletivas externas ao círculo doméstico e familiar e, por 

conseguinte, impactando nas suas demandas e reivindicações pelo igual acesso aos recursos 

naturais, entre eles, a água. As mulheres exercem menor influência, do que os homens, na análise 

dos problemas, na tomada de decisões e na definição das políticas públicas. Isto contribui para a 

permanência delas nos espaços em que tradicionalmente participam, ou seja, na esfera privada, 

responsáveis pelos cuidados com a casa e a família.  

Butto e Hora (2008a) analisam que a pouca inserção e participação das mulheres rurais na 

definição das políticas públicas são agravadas pela forma como as políticas de assistência e 

assessoria técnica (Ater) foram aplicadas no meio rural. Segundo as autoras, tradicionalmente, as 

atividades de Ater compreendiam a família como uma unidade coesa e sem conflitos, não 

observando as manifestações de desigualdades de gênero e geração no interior da mesma. O 

planejamento das ações recebia “formatos” específicos, segundo o sexo do agricultor ou agricultora 

beneficiário da ação. As orientações de caráter tecnológicas e aplicação de créditos financeiros 

                                                           
4 Deve-se destacar que tais diferenciações no trabalho exercido no meio familiar, não ocorrem de forma homogênea e 
harmoniosa. Diferentes estudos apontam  para a existências de conflitos de gênero e geracional na família, resultando na 
invisibilidade do trabalho feminino e na sua ausência de autonomia econômica e financeira das mulheres., relegando a 
elas, inclusive, a ausência de direitos em termos patrimoniais em relação a processos de herança  (NOBRE, 1999). 
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produtivos eram dirigidas, frequentemente, aos agricultores (homens), enquanto as agricultoras 

(mulheres) recebiam informações sobre procedimentos no campo da economia doméstica e saúde da 

mulher. 

Sem acesso às informações e inovações tecnológicas ou com restrição a estas, observa-se 

uma dupla penalização das mulheres; primeiro relacionado à ausência de autonomia financeira e 

limitação de sua atividade produtiva; segundo, associado à baixa qualidade de vida ambiental 

devido à precariadade e/ou ausência de infra-estrutura adequadas, tão comum nas áreas rurais. 

 Ademais, a ausência de ações voltadas para o acesso à água potável e saneamento contribui 

para agravar a situação de vulnerabilidade social que muitas mulheres se encontram, 

principalmente, aquelas localizadas nas periferias urbanas, comunidades rurais ou assentamentos 

precários (FURTADO, 2008). Tais distinções levam as mulheres a se responsabilizarem quanto à 

busca e acesso à água para o consumo humano, visando garantir a provisão e realização das 

atividades que estão sob seu comando.  Logo, a disponibilidade de água potável, em quantidade e 

qualidade significa não apenas mais saúde como também liberta as mulheres para outras 

atividades geradoras de rendimento e de aumento de conhecimento (FURTADO, 2008, p. 39) 

2.3 Mulheres Rurais e acesso à água e saneamento no Brasil 

 A formação social e econômica do Brasil é marcada por uma visão masculinizada da 

economia e da relação público-privado. As mulheres, frequentemente, são analisadas a partir de sua 

inserção na família e no lar, concebidos como espaços domésticos e privados e, na maioria das 

vezes, atribuído uma visão romantizada de seu papel como esposa e mãe. A participação delas nas 

esferas políticas e públicas quase não é revelada e, quando expostas, grande parte delas está 

associada a figuras masculinas em razão de determinado grau de parentesco5. 

No meio rural, apesar das mudanças estruturais da sociedade, ainda, prevalece o contexto-

idéia do patriarcado, sendo que, a concepção do homem como chefe da família ainda é 

predominante. Esta concepção enxerga o papel da mulher como complementar ao do homem, 

exemplificado na expressão: a mulher ajuda o marido na roça e o homem ajuda a mulher em casa. 

Apesar disto, as políticas públicas têm reconhecido, recentemente, o papel igualitário 

desempenhado por mulheres e homens na sociedade e, no meio rural, isto se reflete num conjunto 

de mudanças normativas, entre elas no reconhecimento da chefia familiar feminina e na instituição 

da titulação conjunta obrigatória para o acesso e regularização de parcelas rurais.  

                                                           
5 Sobre isto ver: PRIORI, May del (org.) e BASSANESI, Carla (coord. Texto). História das Mulheres no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2008. 
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No Brasil, apesar de 84,35% da população morar nas áreas urbanas, tem-se quase 30 milhões 

de pessoas habitando o meio rural, distribuídas em pouco mais de oito milhões de domicílios 

(IBGE, 2010). As mulheres representam 43,98% da população rural; e são, em grande parte, negras 

ou pardas, possuem nível de escolaridade relativamente superior ao dos homens, mas, 

significativamente, mais baixos que as mulheres urbanas. Possuem jornada de trabalho produtivo e 

reprodutivo igual e superior à masculina e encontra-se em maior situação de pobreza, com 

agravamento das condições para as famílias monoparentais com chefia feminina, segundo Lombardi 

(2009). Em termos de chefia familiar feminina, segundo o Ipea (2009), entre 2001 e 2009, elas 

passaram de 27% para 35% nas famílias brasileiras. Nos assentamentos, as mudanças na forma de 

ingresso e reconhecimento da titularidade feminina permitiram identificar 23,06% mulheres chefes 

de família junto ao total de beneficiários da reforma agrária em 2007 (BUTTO & HORA, 2008b). 

Na esfera produtiva, as mulheres dedicam-se, prioritariamente, a atividades econômicas 

voltadas para o autoconsumo e localizadas no entorno da residência, destacando-se atividades de: 

criação de pequenos animais, seguidas do cultivo de horticultura, floricultura e de atividades na 

lavoura. Nesta última, 54,5% o fazem sem remuneração e, provavelmente, “ajudando” na produção 

familiar (LOMBARDI, 2009).  

A maior presença das mulheres em atividades localizadas no entorno da casa, também, pode 

ser explicado pela ausência de assistência do Estado no cuidado com as crianças menores de três 

anos ou no apoio aos idosos. Considerando, apenas, a oferta de educação infantil (0 a 3 anos) 

verifica-se que 18,1% das crianças eram atendidas em creches no Brasil, em 2008 . Na área rural, 

para o mesmo período, somente 7,2% eram atendidas (Inep, 2007). A falta de acesso a creches ou a 

políticas de amparo à terceira idade induz as mulheres a tornarem-se cuidadoras, comprometendo 

sua participação em atividades econômicas exercidas fora de casa. Isto, também, é externalizado na 

análise dos tempos dedicados aos diferentes trabalhos, por homens e mulheres. Mesmo as mulheres 

dedicando-se às atividades produtivas tanto ou mais tempo que os homens, estes participam muito 

menos do que elas nas atividades de reprodução social (Lombardi, 2009). 

Consequência das condições desiguais de homens e mulheres no meio rural tem implicado 

na maior migração campo-cidade entre elas. Os dados do censo de 2010 apresentam que os homens 

são em maior número do que as mulheres, no meio rural e, comparando-se os levantamentos 

estatísticos dos últimos anos, a migração feminina tem aumentado, resultando na diminuição 

percentual próximo a 5% de sua presença nas áreas rurais entre 2007 e 2010. Para Abramo (2000) a 

migração feminina está associada, na maioria das vezes, na busca por educação e no acesso a 

empregos, mesmo que de forma precarizada em casas de família. Na pesquisa, acredita-se, que a 
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permanência da precariedade no meio rural, principalmente, no que tange à existência de infra-

estrutura básica contribui para este fenômeno, no qual o acesso a água é um elemento central.  

 Em termos de acesso à água e ao saneamento, observam-se desigualdades entre o 

atendimento nas áreas urbanas e rurais. Os dados do IBGE (2009) revelam que 93,1% dos 

domicílios urbanos eram atendidos com a rede de abastecimento no ano de 2009, enquanto na zona 

rural, era 32,8%. Predomina no meio rural, o acesso à água por meio de poço ou nascente, 

representando 55% dos domicílios. Em termos de saneamento, registra-se cobertura de 58,8% dos 

domicílios ligados à rede coletora nas cidades e, apenas, 5,4% no meio rural. 

Nas áreas de reforma agrária, estudos realizado por Medeiros et al (2004) indicam que, em 

92 assentamentos investigados, apenas cinco não apresentam dificuldades no acesso à água, nos 

demais, constatou-se a existência de lotes com problemas de falta d’água ou má qualidade da água 

destinada ao consumo humano; sendo que, a cobertura de poços artesianos nas áreas era de 27% dos 

projetos analisados. Em termos de esgotamento sanitário, a situação não era diferente, apenas três 

assentamentos possuíam esgoto tratado nos lotes e 80% dos casos, era comum a inexistência de 

qualquer tipo de destino final adequado dos efluentes (MEDEIROS et al 2004). 

2.4 Experiências de projetos de Gestão Integrada de Recursos Hídricos com reconhecimento 

do enfoque de gênero no Brasil 

Estimulados pelos compromissos internacionais e pela meta de universalização do acesso à 

água potável, bem como, a necessidade de proteção dos recursos hídricos, diferentes programas 

foram estruturados visando a implementação das recomendações aportadas a partir de Dublin 

(1992). Dentre as políticas recentes, pode-se destacar: o projeto demonstrativo do Programa Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2); o Programa Bomba D'Água Popular (BAP); o Programa Um Milhão 

de Cisternas (P1MC), todos coordenados pela Articulação do Semi-Árido (ASA)6.  Tais programas 

primam por levar água para consumo humano, na região do Semi-árido brasileiro, por meio do uso 

de tecnologias adequadas e sustentáveis de convivência com o semi-árido. Os projetos visam 

debater o uso sustentável da terra e o manejo adequado dos recursos hídricos para produção de 

alimentos. Elemento importante dos programas, adotado no P1MC, foi a incorporação da 

componente de gênero, privileginado a participação das mulheres, especialmente, daquelas chefes 

de família. 

                                                           
6 A Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA) é um fórum de organizações da sociedade civil, que atual em prol do 
desenvolvimento social, econômico, político e cultural do semi-árido brasileiro, desde 1999. Congrega mais de 700 
instituições, de diferentes segmentos (ASA, 2011).  
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Se no Nordeste, os eixos condutores dos projetos centram-se na captação da água e geração 

de renda, na região Centro-Oeste, especificamente Goiás, registrou-se experiências de planejamento 

ambiental e gerenciamento de recursos hídricos cujo foco era a conservação e utilização sustentável 

do Cerrado (Rede Cerrado, 2000). As ações, coordenadas por redes produtoras, apóiam-se na 

difusão e valorização de frutos do cerrado, tais como as experiências protagonizadas pela 

PHYTOBRASIL / AGROTEC – Centro de Tecnologia Agroecológica de Pequenos Agricultores; 

Rede PACARI – Associação do Ipê entre outros.  

 Destacam-se, também, os projetos de planejamento ambiental em assentamentos rurais, em 

que são ressaltados a: aproximação dos lotes e moradias, definição dos mecanismos de coleta e 

armazenamento de água, adoção de técnicas e tecnologias para disposição final de resíduos e 

efluentes; re-aproveitamento e reuso de dejetos e água na produção etc. Tais elementos orientam a 

melhoria ambiental, qualidade de vida e desenvolvimento econômico nestas áreas (BORGES, 2007; 

HORA, 2003). Interessante notar que, muitas das propostas em questão trazem uma componente de 

gênero ao orientar as ações aos grupos produtivos de mulheres, ou às famílias chefiadas por 

mulheres. 

2.5 A experiência de Planejamento de Recursos Hídricos do Assentamento Canudos 

O Projeto de Assentamento Canudos (PA Canudos) foi planejado no período de 2000-2002 e 

efetivamente implantado no ano de 2003, com a conclusão do Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA) pela Universidade Federal de Goiás (CALAÇA, 2002?) e do parcelamento das 

unidades de produção familiares.  

O planejamento da área, focado no conceito de Microbacias, envolveu a participação das 

famílias homologadas e de diferentes instituições, tais como: Incra, Ministério do Meio Ambiente e 

Universidade Federal de Goiás (HORA, 2003). Na ocasião buscou-se implantar um “modelo de 

assentamento” que fosse referência ambiental, em termos de planejamento de recursos hídricos e 

proteção florestal, planejamento de áreas na reforma agrária. Para viabilizar esta intencionalidade, 

aspectos como: formação de corredores de biodiversidade, demarcação das áreas de preservação 

permanente, planejamento de micro-bacias, proteção de recursos hídricos, identificação de áreas de 

proteção e conservação ambiental, proposição de infra-estruturas adequadas e diretrizes para o 

desenvolvimento sócio-economico e ambiental das famílias foram analisados, debatidos e 

acordados durante a definição do modelo de parcelamento a ser adotado (HORA, 2003).  

O PA Canudos, em razão da complexidade do planejamento proposto e executado, somado à 

peculiariade das condições física-ambientais da área, tornou-se referência para o planejamento 
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ambiental e de recursos hídricos de outros assentamentos no Brasil. A figura 1 apresenta a 

localização da área.  
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Figura 1- Mapa de Localização do Assentamento Canudos 

 

A mobilização e participação social, o comprometimento de diferentes atores, a análise 

técnica e detalhada da área resultou numa proposta de organização espacial que integrou diferentes 

aspectos físico-ambientais, às demandas e anseios sociais e a possibilidade de implantação de infra-

estruturas básicas e produtivas com menor custo operacional. O nível de participação social dos/as 

beneficiários foi constatado pela presença frequente e numerosa dos diferentes membros das 

famílias com destaque para a participação feminina nas reuniões referentes à unidade habitacional e 

à definição dos elementos de infra-estrutura básica (HORA, 2003).  

O projeto de parcelamento foi realizado sobre a proposta de re-ordenamento territorial 

previamento definido pelos beneficiários, que originou a delimitação de nove sub-áreas. Este 

arranjo prévio adotou o conceito de microbacias, mas identificando-o a partir da delimitação dos 

cursos d’água e não de suas cumeeiras. Apesar da aplicação distorcida do conceito, a idéia original 
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foi preservada no planejamento, resultando num processo de debate e parcelamento que considerou 

as sub-áreas, os curso d’água e as unidades de consevação existentes dentre e fora7 do assentamento.   

Diferentes estudos técnicos foram realizados, envolvendo pesquisas sobre análise e 

qualidade dos solos, taxonomia de planas e animais, estudos de mercado e caracterização sócio-

econômica dos beneficiários e entorno. O resultado final, foi o parcelamento da área em 329 

unidades de produção familiares com dimensão média de 18ha ocupando 45,92% dos 12.771,45ha 

total da áreas. Segundo Hora (2003) os lotes foram organizados em 29 núcleos de famílias – 

agrupamementos de lotes/moradias contornando uma área coletiva de uso comum - abrangendo 224 

famílias; outras 105 famílias foram distribuídas em loteamentos do tipo eixo ou misto. Os 55, 08% 

da área foram classificadas como áreas de preservação permanente, reserva legal, reserva particular 

do patrimônio natural (RPPN), corredores ecológicos ou mata, conforme figura 2. 

 
Figura 2 – Plano de Parcelamento do Assentamento Canudos. 

 

Embora todos os esforços apreendidos no sentido de se ter um planejamento sustentável para 

o assentamento, passados oito anos do parcelamento, constatam-se a existência de inúmeros 

desafios a superar no que tange aos aspectos de disponibilização de infra-estruturas e sua adequação 

às necessidades ambientais e produtivas.  

3. ABORDAGEM E MÉTODOS 

                                                           
7 Este assentamento está localizado próximo à Área de Proteção Ambiental da Serra da Jibóia. 
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Para realizar o estudo de caso, o projeto foi subdivido em três aspectos: (1) caracterização do 

perfil sócio-econômico e da situação de habitabilidade e saneamento ambiental do público 

envolvido; (2) avaliação dos aspectos ambientais e seus impactos sobre os recursos hídricos; (3) 

avaliação da qualidade das águas e fontes de abastecimento para consumo humano. 

Segundo Furtado (2008) a análise de gênero aplicado aos recursos hídricos deve abordar, 

pelo menos: (i) o condicionamento da água para consumo doméstico; (ii) o uso da água para as 

atividades produtivas, industriais e serviços; (iii) a gestão dos sistemas de abastecimento; (iv) 

participação nas instituições de gestão dos recursos hídricos e de definição de políticas. 

Para atender tais quesitos e atingir o objetivo foi realizado um estudo de caso e 

levantamentos junto aos órgãos responsáveis pela política, além de proceder a realização de 

pesquisa documental visando reunir os atos normativos relativos ás políticas de recursos hídricos e 

saneamento em áreas rurais.   

A abordagem metodológica combinou aspectos do planejamento local participativo com 

ferramentas do geoprocessamento visando diagnosticar os problemas relacionados à água e ao 

saneamento ambiental e caracterizar a sua relação frente às demandas e práticas produtivas 

realizadas pelas mulheres assentadas, a exemplos de trabahos desenvolvidos por Wijk-Sijbesma 

(1998) e Garcia (2006).  

3.1. Análise sócio-econômica e condições de habitabilidade, acesso à água e ao saneamento 

Para levantamento dos dados de campo utilizou-e a aplicação de questionários de 

caracterização social e preenchimento de formulário sobre a situação do saneamento ambiental das 

unidades de produção familiar e reuniões com as mulheres e seus grupos produtivos. 

O questionário foi organizado buscando-se identificar os seguintes campos: (1) característica 

sócio-econômica (dados da família, idade, escolaridade, renda, outros); (2) condição da habitação 

(situação da casa, material construtivo, número de ambientes, existência de ventilação, nível de 

acabamento, outros); (3) aspectos saúde ambiental (principais doenças, existência e localização da 

fossa e cisterna, tipo de armazenamento e disposição final de lixo, outros); (4) atividades produtivas 

e sua relação com o ambiente (atividade produtiva principal - caracterização trabalho, renda, 

tecnologia, uso do solo, outros); (5) condições físico-ambientais do lote (existência de erosão, app, 

declividade do terreno, vegetação nativa, presença de animais silvestres, outros). 

O formulário identificou a situação ambiental da propriedade caracterizando os resíduos, 

salubridade das moradias e construções rurais com vistas ao saneamento, práticas produtivas 

geradoras de resíduos e sua relação com os cursos d’água na propriedade, identificação das APP’s, 
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açudes, e outras formas de captação, armazenamento e distribuição de água nas unidades familiares. 

Registrou-se, também, a forma de condicionamento dos dejetos, em especial àqueles ligadas ao 

trabalho produtivo e das mulheres e às atividades domésticas. Na execução dos trabalhos, as 

participantes da pesquisa assinaram os termos de consentimento de livre esclarecido (TCLE) 

autorizando a realização da mesma.  

Estipulou-se a meta de 20% de propriedades investigadas, segundo os critérios de: ser, 

preferencialmente, chefiada por mulheres ou com chefia conjunta entre homem e mulher em 

situação marital; proporcionalidade de lotes em cada uma das nove sub-áreas existentes;  ter, pelo 

menos, um propriedade, pertencentes a alguma das vinte sub-bacias delimitadas do pa canudos, e 

presença de recurso hídrico na propriedade. 

3.2 Análise da situação ambiental e qualidade da água 

A análise da situação ambiental prevê a realização o mapeamento das mudanças no perfil de 

uso e ocupação da área no período de dez anos, envolvendo e estabelecimento do pré-assentamento 

em 2000 até período recente, em 2010. Para tal optou-se por delimitar as áreas de uso e de 

preservação ambiental como principais elementos da análise. 

 Para efeito de delimitação das APP`s, foi usada como referencia a Resolução CONAMA Nº 

303, de 20 de março de 2002 e as definições estabelecidas no Código Florestal pela Lei n° 4.771 de 

1965.  RIBEIRO et al (2005) afirma que para mapeamento das áreas de preservação permanente, 

deve-se adotar as bacias hidrográficas como unidade de aplicação da legislação. Para tanto, foi 

necessário obter dados de elevação da área de estudo a fim de extrair de forma automática a 

delimitação destas bacias. 

Os dados de elevação de superfície usados neste estudo foram os do Global Digital 

Elevation Model (GDEM), obtidos pelo sensor ASTER, vinculado ao METI (Ministério de 

Economia, Comércio e Indústria do Japão), disponibilizados gratuitamente 

(http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp), e com resolução espacial de 30m, no sistema de coordenadas 

Lat/Long e Datum WGS84, ANDRADES FILHO et al. (2009). 

Foram usadas nesse trabalho as imagens digitais de duas épocas diferentes. A primeira, com 

passagem na data de 05/05/2000, obtidas pelo satélite Landsat 7 sensor ETM, órbita e ponto 

222/072, com as bandas 3, 4 e 5, resolução espacial de 30 m, georreferenciada no Datum WGS84, 

disponibilizada no sítio da internet http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp. A segunda, com 

passagem na data de 26/04/2011, satélite Landsat 5 sensor TM, mesma órbita e ponto, também nas 

bandas 3, 4 e 5 e resolução espacial de 30m, disponibilizada no sitio da internet www.inpe.br. 
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O perímetro da área estudada, assim como o delineamento dos cursos d’água no interior do 

assentamento, foi obtido por meio de um arquivo digital em formato CAD (Computer-aided 

design), fornecido pela superintendência regional do INCRA em Goiás, e serviu de subsidio para o 

mapeamento das APP`s. O próximo passo, após obter os dados, foi convertê-los para  a projeção 

cartográfica UTM, fuso 22 ao sul da linha do equador, e datum SAD 69, para que se adequassem à 

planta topográfica fornecida pelo INCRA. 

Posteriormente, iniciou-se o processo de delimitação das bacias hidrográficas na região do 

assentamento e áreas do entorno. Com a utilização de um SIG (Sistema de Informações 

Geográficas), algumas operações sobre o modelo digital de elevação foram realizadas em sequência. 

Primeiramente foi realizado o mapeamento da direção de fluxo, seguido do mapeamento de 

acumulação de fluxo, e delimitação da rede de drenagem. Esses mapas foram associados para então 

obterem-se as bacias hidrográficas.  

O passo seguinte foi mapear as APP`s referentes aos topos de morros e linhas de cumeada, 

sempre considerando as bacias como unidades de gerenciamento territorial. Um mapa de 

declividade foi gerado para obter as áreas com inclinação igual ou superior a 17 graus. Produziram-

se também curvas de nível com equidistância de 10 metros (em desnível), que combinadas com o 

mapa de declividade, possibilitaram identificar os morros, assim como as linhas de cumeada, como 

define a legislação. 

A hidrografia do assentamento Canudos é bastante rica em cursos d`água de pequeno porte, ou 

seja, com largura igual ou menor que 10 metros, além do Rio dos Bois, este com cerca de 60 metros 

de largura em seu nível mais alto. Com isso, identificou-se também uma grande quantidade de 

nascentes e represas. A base cartográfica com os vetores da hidrografia foi cedida pelo INCRA, e 

possibilitou o mapeamento das APP’s de forma automática pelo software de SIG, por meio de 

análises espaciais.  

Em seguida, efetuou-se uma classificação digital nas imagens já citadas. Dainese (2001) cita 

que a classificação digital de imagens consiste em estabelecer o processo de decisão, pelo qual um 

grupo de pixels é definido como pertencente a uma determinada classe ou tema que descreve um 

objeto no mundo real. Foi aplicado nesse estudo o método de classificação supervisionada, onde são 

retiradas amostras consistentes de pixels que correspondem a uma determinada classe, conforme 

apresentaremos a seguir. 

4. RESULTADOS 

Os primeiros resultados obtidos em termos do perfil sócio-econômico, pode-se constatar que 

77,42% das mulheres entrevistadas são casadas ou vivem em situação marital, e 22,58% são 
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solteiras, viúvas ou divorciadas; possuem faixa etária predominante entre 20 e 59 anos, 

representando 2/3 das entrevistadas; mais da metade são evangélicas e 45,2% declaram-se pardas. A 

renda monetária mensal estimada declarada está entre um e dois salários mínios (R$545,00), 

representando 35,5%, sendo que 35,1% declararam receber entre 301 e 545 reais e, 16,1% afirmam 

receber menos de 300 reais.  

A situação no Assentamento Canudos reflete um pouco da precariedade que se opera no 

meio rural em relação à infra-estrutura básica. Em relação ao acesso à água, 77,4% das propriedades 

tem como fonte de origem principal a cisterna, enquanto 22,6% possuem mini-poço. A água é 

utilizada para todas as atividades na propriedade, desde o consumo humano, dessedentação de 

animais e apoio às atividades produtivas de pequeno porte realizadas pelas mulheres, como criação 

de galinhas, produção de hortas e plantas medicinais. Além desta fonte, 22,6% das entrevistadas 

declararam usar uma segunda fonte de água, sendo, a cisterna (quando a fonte principal é o mini-

poço), ou mina (nascente), ou curso d’água próximo (para aquelas que possuem cisternas). Relatam 

frequentemente a ausência ou diminuição de água no período da seca. Em termos de esgotamento 

sanitário, 51,6% possuem banheiro com saída para fossa (negra) e 32,3% possuem banheiro com 

despejo dos efluentes direto no quintal.  

A moradia é organizada e planejada em função da relação do trabalho produtivo realizado na 

propriedade, daí denotar-se a presença de pocilgas, currais e galinheiros no entorno da habitação 

representando 32,3%, 38,7% e 45,2%, respectivamente, das propriedades visitadas. Isto se reflete, 

também, no tipo de destino final dos resíduos sólidos e sua relação com os cursos d’água. Nas 

propriedades, 61,3% das mulheres separam o lixo seco, do lixo orgânico e, este último, em 74,2% 

dos casos é utilizado na alimentação de animais e/ou em processos de compostagem. 

A localização da casa na propriedade revela que a cisterna se encontra próximo dos 

estábulos ou locais de abrigo dos animais em 6,5% dos casos; em 19,4% a cisterna encontra-se na 

cota inferior da habitação e, em muitos casos, significa cota inferior onde são despejados os 

efluentes do banheiro e, em 9,7% dos casos, ela não é protegida ou tampada. 

 As propriedades possuem, em sua maioria, cursos d’água em seus limites, representando 

77,4% dos lotes visitados. Segundo 91,7% das entrevistas, são lâminas d’água perenes e 70,8% 

afirmam que a mata está totalmente preservada. A representatividade das áreas de preservação 

permanente no assentamento é reflexo do amplo debate realizado no período de elaboração que 

antecedeu o Plano de Desenvolvimento do Assentamento. 

 A situação ambiental do assentamento permite afirmar que as áreas encontram-se protegidas, 

com pouca alteração no uso do solo. 
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Em termos de resultados de eventos entre o período de 2000 a 2010 foram produzidas as 

figuras 3, 4, 5 e 6. Para efeito do presente estudo, foram selecionadas apenas as bacias que o projeto 

de assentamento estava inserido, como demonstra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Mapa das bacias hidrográficas da região do Projeto de Assentamento Canudos.  

Os mapas de declividade, curvas de nível e APP’s em topo de morro representados na Figura 4, 

permitem identificar que as áreas mais vulneráveis foram destinadas à alocação da Reserva Legal e RPPN.  

 

 
Figura 4 – a) Mapa de declividade. b) Mapa de curvas de nível. c) Mapa das APP’s em topo de morros. 
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A figura 5 permite quantificar um total de 1.154, 8189 hectares de APP, não sendo 

identificadas grandes alterações entre o período de 2000 a 2010, conforme se denota na figura 6. 

 
Figura 5 – a) Base cartográfica. b) Áreas de preservação permanente em torno da hidrografia. 

Quanto ao uso do solo, o mapeamento, nas duas épocas, utilizou duas classes de uso: vegetação 

remanescente e demais usos, sendo identificados 54,45% de cobertura vegetal em 2000 com pouca 

alteração em 2010; sem expressar significativos conflitos de uso.  

 
Figura 6 – a) Mapa de uso do solo no ano 2000; b) Mapa de uso do solo no ano 2010 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados preliminares da pesquisa indicam que o Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento é uma peça fundamental no planejamento de recursos hídricos dos assentamentos, 

desde que, oriente-se por premissas de sustentabilidade e indique formas de parcelamento que 

incorpore preocupações com a preservação dos mananciais, manutenção e recuperação de áreas já 
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degradadas. Ademais deve apontar a viabilidade em termos econômicos e de qualidade de 

habitabilidade como acesso ao saneamento ambiental. 

O processo de planejamento realizado na área possibilitou melhor ocupação das áreas 

destinadas ao uso agrícola, bem como, permitiu otimização de recursos na implantação de infra-

estrutura. Porém, denota-se que em relação ao saneamento básico, as mulheres sofrem pela ausência 

ou deficiência de ambientes adequados para a disposição final dos resíduos e efluentes, quer na 

unidade habitacional, quer na produção. O mesmo pode ser observado em relação aos resíduos 

sólidos domésticos e produtivos. A ausência de um descarte adequado acaba por comprometer as 

condições de salubridade da moradia e de seu entorno e, muitas vezes, a consequência final pode ser 

a contaminação de solos e do recurso hídrico, principalmente quando se refere às embalagens 

plásticas e/ou de agrotóxicos. 

Apesar dos esforços, em oito anos, as alternativas para água e saneamento ainda vinculam-se 

à capacidade econômica dos seus demandantes, implicando em alternativas, por vezes emergenciais 

e precárias. Indica-se a necessidade de maior integração entre os órgãos gestores do espaço rural 

para municípios com população inferior a 20 mil habitantes, e adoção de estratégia diferenciada 

para comunidades assentadas, incluindo-se aí, a disponibilização de recursos complementares para o 

saneamento. Para oferta de água, devem-se revisar os procedimentos atuais adotados, visando suprir 

as demandas com garantia de qualidade na oferta deste recurso, não penalizando os usuários. 

Denota-se, também, a necessidade de incorporar os atores da reforma agrária nos debates dos 

Comitês de Bacias, em que estas áreas estão inseridas, a fim de garantir a aplicação de recursos com 

fins à melhoria da qualidade ambiental de vida, dentre elas o acesso à água e saneamento e proceder 

ao controle social das áreas de preservação protegidas por lei. Tal nível de compartilhamento das 

reflexões e cuidados com o meio ambiente deve incorporar necessariamente a presença e 

participação ativa das mulheres. 
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