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Resumo 
 
A região da Barragem do Apertado, parte integrante do Pólo Agrícola localizado entre 
os municípios de Mucugê e Ibicoara, na região da Chapada Diamantina, Bahia, tem uma 
configuração espacial consequente do processo histórico de alteração da estrutura das 
terras brasileiras que se inicia com o regime de sesmarias e que chega aos dias atuais 
como êxodo rural, industrialização do campo e alteração do modo de vida rural, fatores 
estes que determinam e que são determinados pela concentração de água e de terra. Para 
dar continuidade à sua expansão, as empresas buscam ampliar seu modelo agrícola para 
a microbacia do rio Capãozinho, que mantém as mesmas características da Barragem do 
Apertado, antes de sua construção. Para isto, compram as terras dos agricultores 
familiares e planejam construir outra barragem, a da Casa Branca. Este artigo resgata a 
história de acumulação de terras brasileiras pelos capitalistas, denuncia as 
consequências da Barragem do Apertado e indica, através de estudos, os problemas que 
podem ocorrer caso a construção da nova barragem seja efetivada. 
 
Palavras-chave: Histórico das terras brasileiras. Barragem. Pólo Agrícola Mucugê - 
Ibicoara. Concentração de terra e água. Chapada Diamantina. 
 
 
Abstract 
 
The region Barra do Apertado (in English “Tight Dam”), part of the Agricultural Pole 
located between the municipalities of Mucugê and Ibicoara in the ChapadaDiamantina, 
Bahia, has a spatial configuration of subsequent historical process of changing the 
structure of Brazilian land. This process begins with the regime of allotments and that 
comes to today as rural exodus, industrialization of the field and change the rural way of 
life, factors that determine and are determined by the concentration of water and land. 
To continue its expansion, companies seek to expand their agricultural model for the 
watershed of the river Capãozinho that maintains the same characteristics Barra do 
Apertadobefore its construction. For this, these companies buy the land from the 
farmers and plan to build another dam, the Casa Branca (“White House”). This article 
recalls the history of Brazilian land accumulation by capitalists, denounces the 
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consequences Barra do Apertadoand indicates, through studies, problems that can occur 
if the construction of the new dam is committed. 
 
Keywords: History of the Brazilian lands. Dam.Agricultural Pole Mucugê - 
Ibicoara.Concentration of land and water.ChapadaDiamantina. 
 
 

Introdução 

 

A Geografia é uma ciência ampla, dinâmica e que se apropria de diversas 

categorias para o entendimento dos fenômenos que ocorrem no espaço, este como uma 

categoria que, segundo Lefebvre 

 

comanda a reprodução da estrutura global da sociedade a partir da reprodução 

das relações de produção. Isto é, o espaço como a categoria do real que se 

aqui é determinado, emerge logo a seguir do vir-a-ser como determinante, 

numa dialética de relação sociedade-espaço que faz do espaço uma categoria 

estruturante e dinâmica da sociedade na história.” (LEFEBVRE apud 

MOREIRA, 2007, p. 26) 

 

Muitas vezes, o espaço é reduzido à categoria de lugar, desconsiderando as 

diversas relações entre ambos, em uma dinâmica de causa-efeito-causa entre o local e o 

global. Milton Santos fala do espaço como um “produto-produtor da existência do 

homem na sociedade” (SANTOS apud MOREIRA, p. 33).  

Porém, a mútua interferência entre a geografia humana e a geografia física 

configurando uma unidade teórica em torno da geografia, associada ao reconhecimento 

da necessidade desta disciplina em compreender fenômenos como as mudanças na 

configuração de uma microbacia hidrográfica como um todo, pede a contribuição, por 

exemplo, da economia, do direito agrário e da história para explicar o conteúdo e a 

forma do espaço ali produzido pelo uso da terra e da água.  

Nesse contexto, resgatar as diversas ciências e o espaço como objeto de estudo 

da Geografia em sua essência é a base para o aprofundamento da questão agrária do 

Pólo Agrícola Mucugê-Ibicoara e sua atual expansão de concentração de terra e água 

atingindo a microbacia do rio Capãozinho, resultado da conseqüente produção histórica 

do espaço e reprodução agrária no presente. 
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A estrutura fundiária brasileira atual tem raízes históricas em Portugal. As 

mesmas leis que regiam a metrópole eram direcionadas para a colônia e, neste contexto, 

surge a concessão de sesmarias, sendo esta a primeira forma que assumiu o 

ordenamento jurídico das terras brasileiras (SILVA, 1996). Deu-se então início ao 

latifúndio, pois não se podia utilizar o mesmo sistema de distribuição de terras adotado 

em Portugal, que tinha uma minúscula dimensão territorial, no Brasil, com sua extensa 

dimensão continental. Assim, foi permitido o acesso de colonizadores portugueses a 

grandes extensões de terra nas terras recém “descobertas” (TORRES, 2011). 

Para se efetivar o processo de colonização das terras brasileiras, Portugal 

instituiu o sistema de Capitanias Hereditárias, “cujos capitães possuíam poderes 

majestáticos de comando administrativo, econômico e jurídico, recebendo, para seu 

domínio privado uma área de dez léguas e o direito de distribuir as demais terras, 

utilizando o sistema de sesmarias” (FERES, 1990 apud TORRES, 2011, p. 28). 

Em 1822, o regime de sesmarias foi suspenso até a convocação da Assembléia 

Geral, Constituinte e Legislativa (VALENTE, 1983), que só ocorreu em 1850, com a 

criação da Lei de Terras de 18 de setembro de 1850. Até isto ocorrer, a colônia ficou 28 

anos sem nada definido, deixando as terras à mercê da sua acumulação pelos senhores 

de escravos e proprietários de terra, limitando a maioria da população a pequenas 

extensões de terra, período este que ficou conhecido como de “livre apossamento” ou de 

“regime de posses” (TORRES, 2011). A Lei de Terras, segundo Rezende e Guedes 

(2008, p.16), tinha como objetivos: “ordenar a apropriação territorial no Brasil; acabar 

com a posse; fazer um cadastro de terras”. 

Com a Lei de Terras, surgiu o primeiro conceito de terras devolutas, como sendo 

“aquelas terras que não estavam aplicadas a uso público nas três esferas da 

administração, que não se encontravam no domínio e na posse de particulares. [...] as 

sesmarias existentes e todas as posses adquiridas naquele período” (TORRES, 2011, p. 

33), o que legitimou as sesmarias. 

A Constituição Republicana de 1891 transferiu para os Estados “as terras 

devolutas existentes nos seus domínios, o que permitiu que a Bahia regulasse as suas 

através das constituições e leis que se seguiram.” (TORRES, 2011, p. 112). Apesar da 

Constituição Federal de 1988 definir que terra devoluta é uma espécie de bem público 

(CF, 1998) e da Constituição Estadual de 1989 estabelecer que estas áreas “se 
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destinarão, preferencialmente, ao assentamento de trabalhadores rurais sem terra ou 

reservas ecológicas” (CEB, 2005, p. 88), o que assistimos historicamente é a grilagem e 

a concentração de terras cada vez mais marcantes, enquanto 186 mil famílias sem terra 

encontram-se hoje acampadas na beira das estradas do Brasil (MST, 2012). 

Em 1964, surge o Estatuto da Terra, definindo imóvel rural, propriedade 

familiar, módulo rural, minifúndio e latifúndio. Nesse período, a mecanização e a 

quimificação da agricultura elevou a produção em um tempo cada vez mais curto. O 

grande crescimento econômico da época é conhecido como “’milagre econômico’, 

quando se registrou o maior Produto Interno Bruto (PIB), mas, centenas de pequenas 

unidades produtivas desapareceram” (MURITIBA, 2008, p. 38). 

Após períodos de críticas ao latifúndio, à má distribuição de terras no Brasil e às 

ocupações de latifúndios por trabalhadores sem terra, surge a Lei Federal 8.629/93, 

regulamentando os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 

conceituando e normatizando pequena e média propriedades onde, enquanto a primeira 

é compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, a segunda é compreendida entre uma área 

superior a 4 até 15 módulos fiscais (BRASIL, 1993). A partir deste limite de área, 

considera-se legalmente a grande propriedade, o latifúndio. “Nos anos que se seguem, a 

estrutura fundiária mantém-se intocada e intensifica-se o processo de modernização 

tecnológica da grande propriedade” (MURITIBA, 2008, p. 37). 

Em 1983 houve a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Durante este evento, foi produzido o relatório “Nosso futuro comum”, onde RAMOS 

(2001) critica o fato do relatório mencionar a água e o ar como recursos livres, sem se 

pronunciar com relação à terra. Enquanto os processos tecnológicos no campo vão se 

desenvolvendo na perspectiva do crescimento econômico, observamos que a água e o ar 

também deixam de ser livres, à medida que grandes barragens vão sendo construídas 

para a irrigação de latifúndios em várias regiões do Brasil, enquanto o pequeno produtor 

não tem acesso à água. Sobre o ar, o mesmo encontra-se envenenado pelas quantidades 

incontroláveis de agrotóxicos lançados na atmosfera pelo agronegócio e contaminando 

as plantações de populações vizinhas, que cada vez ficam mais isoladas e sem estrutura 

para lidar com os “novos” problemas do campo, uma vez que o agronegócio  “é um 

novo tipo de latifúndio, ainda mais amplo, que não apenas concentra e domina a terra, 

mas, também, a tecnologia de produção e as políticas públicas, vendendo a idéia de que 
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seu modelo de desenvolvimento é a única via possível” (FERNADES, 2005 apud 

MURITIBA, 2008, p. 42). 

Analisando a estrutura fundiária brasileira a partir do Censo Demográfico do 

IBGE (2006), TORRES (2011) diz que “as propriedades de até 10 hectares representam 

quase 50% dos imóveis rurais estendidos numa área de 2,36% do território, enquanto as 

propriedades acima de mil hectares ocupam 44% da área rural do país, representando 

apenas 46.911 imóveis, com menos de 1% de proprietários” (IBGE, 2006 apud 

TORRES, 2011, p 95). Este fenômeno expressa a concentração da propriedade privada 

de imóveis rurais. 

No âmbito estadual, a partir dos anos 1990, o governo do estado deu um grande 

incentivo ao agronegócio, que introduziu largamente a monocultura de grãos, frutas e 

celulose na Bahia, mudando significativamente o setor agropecuário estadual, com um 

crescimento da produção agrícola acima da média nacional (MURITIBA, 2008). 

Continuando o seu apoio ao agronegócio o governo do estado lançou, em 2012, o 

Programa de Desenvolvimento do Agronegócio da Soja, Algodão, Milho e Café – 

Prodeagros, trazendo em seu escopo “a instituição de um amplo Fundo para a 

agricultura baiana, composto de recursos de renúncia fiscal e contrapartida dos 

produtores rurais.” (AGRO AMAZÔNIA, 2012). A aliança do agronegócio com o 

estado, ou seja, do setor público e privado, vem ganhando sucesso, e o estado transfere 

ao agronegócio a responsabilidade por fomentar sua própria política no estado, na 

medida em que “os fundamentos e subsídios técnicos desse programa foram construídos 

em parceria com a Aiba1, que contratou uma consultoria especializada para elaborar um 

estudo, utilizado como plataforma na discussão com a área técnica das Secretarias de 

Estado”. (AGRO AMAZÔNIA, 2012). Apesar disso, diversos estudos mostram a 

importância da agricultura familiar para o estado na produção e distribuição de 

alimentos no Brasil, em uma lógica diferente do agronegócio, que produz, em grande 

parte, commodities e alimentos para a exportação e industrialização. Muritiba (2008) 

exemplifica estes estudos através de sua dissertação de mestrado, quando diz que “na 

contra-hegemonia desse modelo de ‘desenvolvimento rural’, estudos [...] revelam a 

viabilidade da agricultura familiar baiana, analisando o perfil do setor rural em 1996, 

que ocupava posição estratégica na oferta de diversos alimentos” (MURITIBA, 2008, p. 

55). Dados do Censo Agropecuário de 2006 revelam que grande parte dos trabalhadores 
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agropecuários do estado da Bahia são familiares, representando 82% dos trabalhadores 

do campo (IBGE, 2006), em consonância com os dados do Brasil, conforme Figura 01. 

Para tentar minimizar o impacto do apoio ao agronegócio, nem mesmo o Programa 

Nacional da Agricultura Familiar – Pronaf equilibrou as contas, já que o “governo tem 

gasto mais com a renegociação da dívida do agronegócio, do que com subsídios da taxa 

de juros do crédito para a agricultura familiar” (MURITIBA, 2008, p. 50-51). 

 
Figura 01 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários 

Brasil, 31.12.2006 
Percentual da mão-de-obra familiar em relação ao pessoal ocupado - 2006 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 

 

Dentro desta conjuntura nacional e estadual e em outra escala, está a reprodução 

deste fenômeno na microbacia do rio Capãozinho, no município de Mucugê, estado da 

Bahia, situado dentro da poligonal do Pólo Agrícola Mucugê – Ibicoara. Esta 
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reprodução no local é intrínseco ao que ocorre no espaço, como diz Silva (1991): 

“Quando falamos em momentos (totalidades) do espaço geográfico queremos dizer que 

a produção-reprodução desse espaço não ocorre em um lugar específico da sociedade 

capitalista”. (SILVA, 1991, p.25). 

Atualmente, a microbacia do rio Capãozinho tem sua estrutura fundiária alterada 

pela venda das terras planas aos grandes proprietários do agronegócio que já tem a 

consolidação de suas atividades às margens do rio Paraguaçu, do qual o rio Capãozinho 

é afluente. Assim, este artigo busca investigar e trazer respostas à seguinte questão: a 

nova geografia da microbacia do rio Capãozinho é um aumento da apropriação 

concentrada da terra e da água no município de Mucugê? 

 

 

Material e métodos 

 

A Chapada Diamantina é constituída por uma unidade de relevo própria, 

localizada no centro do estado da Bahia, sendo o prolongamento da serra do Espinhaço, 

que se inicia em Minas Gerais e penetra o território baiano com o nome de serra Geral. 

Ocupando uma área de 41.751km2 e englobando 33 municípios, tem clima caracterizado 

por alternância de estações chuvosas curtas e irregulares com estações secas 

prolongadas. Em seu ambiente ocorre grande número de nascentes contribuintes dos 

rios de Contas e Paraguaçú, além de tributários da margem direita do rio São Francisco 

(ICMBIO, 2007). 

As primeiras passagens de bandeirantes pela Chapada Diamantina são do Século 

XVI, quando estes buscavam pedras preciosas, e índios para serem escravizados, em 

meio a guerras e massacres induzidos aos indígenas. As terras das nascentes do rio 

Paraguaçu e da serra do Sincorá foram ocupadas através do massacre aos índios 

Maracás. Na segunda metade do século XVI, com o processo de sesmarias, surgiram as 

primeiras fazendas de gado e arraias ao longo do curso de vários rios. “Na última 

década do século XVII, toda a bacia do Paraguaçú estava doada a proprietários 

privados. Fechava-se, assim, um cinturão em torno da Chapada Diamantina, sem, 

porém, desbravá-la” (ICMBIO, 2007, p. 44). 
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A partir do início do século XVIII, foi-se descobrindo ouro em Jacobina e Rio de 

Contas, formando os primeiros núcleos urbanos do sertão baiano, e com a exploração de 

pedras preciosas - um dos mais importantes objetivos da Coroa portuguesa - em 1844 é 

descoberto diamante onde hoje se situa o município de Mucugê. Isto ocasionou a 

imigração de mais de 50 mil pessoas vindas de diversas partes do país, sendo a maior 

parte de Minas Gerais e do Recôncavo Baiano (ICMBIO, 2007). 

Mas o auge da exploração de diamantes, responsável pela formação dos 

aglomerados humanos de Mucugê, Andaraí, Lençóis e Palmeiras, não perdurou por 

muito tempo. Apesar de até hoje a atividade continuar na região, o período de maior 

efervescência foi na segunda metade do Século XIX, com o seu declínio iniciado em 

1871. Vários foram os motivos de seu declínio, a exemplo da descoberta de novas 

minas em Cabo, na África do Sul. Mas a decadência econômica não foi maior devido ao 

repentino valor atribuído ao carbonado2, que era comprado pelos europeus por preços 

quase iguais ao do diamante, pois a Bahia era o único produtor mundial. Em 1944, o 

advento das brocas de tungstênio fez o carbonado perder valor, ocasionando outro 

declínio populacional. (ICMBIO, 2007). 

Com a decadência da atividade garimpeira, surgem novas alternativas para a 

região, alterando a estrutura social, mas mantendo a classe dominante em seu poder. 

Inicialmente 

 

novas atividades econômicas que chegam à região irão promover algumas 

modificações na estrutura social destes municípios. [...] neste período, o setor 

dominante é formado por proprietários de terras, herdeiros dos coronéis, que 

se reciclam e passam a se dedicar ao cultivo do café, à horti-fruticultura 

irrigada, à pecuária e mais tarde ao turismo.” (BRITO, 2005, p.95).  

 

Mucugê, município situado na porção centro-sul da Serra do Sincorá e objeto de 

estudo deste artigo era um povoado, chamado Santa Isabel do Paraguaçu, parte 

integrante do município de Rio de Contas, quando a criação de gado era a sua principal 

atividade econômica. Com a descoberta de diamantes no rio Cumbucas e a consequente 

imigração, Mucugê se emancipou em 1847 como município.  

Com a queda econômica da exploração de diamantes, a emigração foi grande e, 

somente em 1950, a escassa população de Mucugê achou nos campos de sempre-viva a 
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sua saída econômica, com a extração da Syngonanthus mucugensis Giulietti, espécie 

endêmica do município de Mucugê. 

 
Figura 02 – Mucugê - localização 

 
Fonte de dados: ICMBIO / Parque Nacional da Chapada Diamantina (2007) e CPRM 

(2008). Organização do autor. 
 

Após a descoberta de diamante na África e o declínio da produção de 

diamantes na região, a coleta de sempre-viva e suas variedades ocorrentes na 

região, passou a ser fonte de renda para os moradores de baixa renda da 

cidade e do entorno, e mesmo com sua alta resistência ela quase foi dizimada 
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em apenas quatro décadas devido a retirada indiscriminada com a finalidade 

de exportação para os Estados Unidos, Japão e Europa, essa era a alternativa 

de sustento para o município e seus arredores nesse período, o que levou a 

dizimação em alguns campos e o risco de seu desaparecimento total. (LIMA; 

CARVALHO; ALVA, 2011, p. 4-5).  

 

Nos anos 80, o garimpo mecanizado instalou-se na região sendo, logo após 

(1985), proibido com a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina através do 

Decreto 91.855 de 17 de setembro de 1985. Além do garimpo, a extração da sempre-

viva e outras atividades foram proibidas na Unidade de Conservação (ICMBIO, 2007) e 

em seu entorno. 

No final dos anos 90 foi construída a barragem do Apertado no rio Paraguaçu, 

aumentando a oferta de água para os irrigantes da região de Cascavel, em terras planas 

dos municípios de Mucugê e Ibicoara, e intensificando a produção agrícola capitalista, 

com mais concentração de terra e alterando a dinâmica local. 

Atualmente o setor do agronegócio visa construir uma outra barragem, da Casa 

Branca, na microbacia do rio Capãozinho. Para isto, alguns latifundiários compraram as 

terras planas desta localidade, que tem uma dinâmica social, cultural, econômica e 

ambiental diversa através da forma de vida e dos valores construídos nas 10 

comunidades que se situam na microbacia, e que tem laços de convívio comunitários 

entre si.  

Segundo o presidente da Associação Comunitária do Capãozinho, que abrange 

também as comunidades de Santa Cruz e Santo Antônio, somente estas três 

comunidades somam, juntas, 150 famílias (informação verbal3). 

Para esta pesquisa, além da coleta de dados secundários e primários feita em 

órgãos governamentais, centros de pesquisa, imprensa e na internet, foram realizadas 

entrevistas e aquisição de pontos, polígonos e linhas em campo através de um GPS.  

Para a confecção dos mapas, foi utilizado o programa ArcGIS 9.2, unindo 

shapes adquiridos e construídos através da coleta de dados através do GPS em campo. 

Os gráficos foram elaborados no Excel, através das informações das tabelas que foram 

construídas pelas pesquisas realizadas em sites de órgãos oficiais. 

Como o mapa e dados coletados em material impresso e digital expressam 

algumas percepções e investigações de pesquisas realizadas por outros autores, o autor 
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desta pesquisa optou por conviver alguns dias com os moradores locais da microbacia, o 

que contribuiu para uma percepção mais direta, através da relação próxima pesquisador 

– morador. Como o autor já havia residido no município, ficou mais fácil encontrar os 

sujeitos sociais da microbacia, bem como demais colaboradores. 

 

 

Resultados 

 

Com a proibição das principais atividades econômicas na região do Parque 

Nacional da Chapada Diamantina, indutoras do impacto ambiental vindo, inclusive, das 

dragas de garimpo de diamantes e da extração da sempre-viva, a população urbana de 

Mucugê vive um momento delicado. Por um lado, a conservação ambiental é necessária 

à sobrevivência dos povos e, por outro, a população urbana de Mucugê necessitava de 

algo que fortalecesse a sua economia. Sendo a Chapada Diamantina um dos lugares 

mais procurados da América Latina para a prática do ecoturismo, alguns moradores 

adotaram esta atividade, abrindo meios de hospedagens, alimentação e prestando outros 

serviços. Com uma sazonalidade variada, onde a baixa estação turística predomina na 

maior parte do ano, o núcleo urbano necessitava de uma alternativa econômica.  

Paralelamente à atividade turística, grandes produtores agrícolas chegam de 

outros lugares (Fazenda Progresso, pertencente ao gaúcho Pedro Borré, Mitsuru 

Horiguchi, de Tatuí-SP, Hayashi Batatas, de Cristalina-GO, Bagisa S/A Agropecuária e 

Comércio, e demais), vendo a possibilidade de aumentarem o seu capital com as terras 

situadas na parte plana do município, com solo e clima adequados à atividade agrícola. 

Em 1998, a construção da Barragem do Apertado no rio Paraguaçu criou uma maior 

oferta de condições para a agricultura irrigada, alterando a economia de Mucugê e de 

Ibicoara, município vizinho que, juntos, dividem as terras planas dos gerais de 

Cascavel. Surge assim uma nova frente econômica para os dois municípios: a 

agricultura irrigada do agronegócio, alterando a estrutura fundiária em ambos, pois a 

vazante do rio Paraguaçu era permeada pela agricultura familiar dos pequenos 

agricultores. Podemos analisar um pouco desta conjuntura através da Figura 03. 
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Modifica-se assim a relação com a terra, com os agricultores familiares sendo 

expropriados de sua cultura agrícola e forçados a trabalhar numa relação capitalista para 

os grandes proprietários que chegam àquelas áreas. Para Martins (1980), o capital: 

 

é essa força que procura expropriar o lavrador, ou pelo menos submeter o seu 

trabalho, que procura divorciá-lo dos instrumentos de trabalho, da terra, para 

que, ao invés do lavrador trabalhar livremente para si mesmo, passe a 

trabalhar para ele, o capital, como acontece com os operários (MARTINS 

apud OLIVEIRA, 2001, p.12). 

 

Figura 03 – Barragem do Apertado (rio Paraguaçu) e áreas cultivadas pelos grandes 
fazendeiros 

 
Fonte: Google Earth, 2012 

 

Segundo dados do IBGE (2010), antes da construção da barragem, existiam 

plantados em Mucugê e Ibicoara (1990) 11.298ha de culturas agrícolas, com destaque 

para o feijão (3.520ha) e o café (6.642ha), ocupando assim, respectivamente, 31,1% e 

58,7% da área plantada dos dois municípios. Naquele período as propriedades de até 10 

hectares representavam 62% do município estendidos numa área de 4,7% do território, 
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enquanto as propriedades acima de 1.000 hectares ocupavam 33,4% do município, 

representando apenas 7 imóveis. Após a construção da barragem, a estrutura fundiária 

no município de Mucugê foi alterada para as propriedades acima de 1.000 hectares, que 

passaram a ocupar 46,9% da área com 8 proprietários, enquanto que os 

estabelecimentos abaixo de 10 hectares diminuíram drasticamente para 50,4% de 

imóveis estendidos em 2,9% do município, conforme demonstrado no Gráfico 01 

(Projeto GeografAR, 2011). 

 

Gráfico 01 – Distribuição de terras em Mucugê, 
por estabelecimentos (1996-2006) 

 
Fonte: Projeto GeografAR, 2011. Organização do autor. 

 

Em Ibicoara a situação não seria muito diferente, não fôsse o aclive bem 

acentuado da concentração de terra que se intensificou após a construção da barragem 

do Apertado. Antes, as propriedades de até 10 hectares representavam 63% do 

município estendidos numa área de 6,3% do território, enquanto as propriedades acima 

de 1.000 hectares ocupavam 40,9% do município, representando apenas 5 imóveis. 

Após a construção da barragem, a concentração da terra quase dobra o seu número. As 

propriedades acima de 1.000 hectares passaram a ocupar 71% da área com 7 

proprietários. Fato curioso é que os estabelecimentos abaixo de 10 hectares passaram a 

representar 81,2% de imóveis, um aumento de 18,2%, estendidos quase no mesmo 

tamanho de área, que foi de 7,2% do município, conforme demonstrado no Gráfico 02 

(Projeto GeografAR, 2011). 
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Gráfico 02 – Distribuição de terras em Ibicoara, por estabelecimentos (1996-2006) 

 
Fonte: Projeto GeografAR, 2011. Organização do autor. 

 

Em se tratando de produção agrícola, logo após a construção da barragem, em 

2000 foram identificados em Mucugê e Ibicoara 12.190ha de cultura agrícola. O feijão 

ocupou 450ha de terras plantadas, diminuindo drasticamente sua produção em 87,3%, 

representando 3,7% da área plantada dos dois municípios, quando em 1990 representava 

32%. Tal fato foi conseqüência da inundação das partes baixas utilizadas pelos 

pequenos produtores para a produção do feijão, produção esta que acontece ainda hoje 

nas margens do rio Capãozinho, em Mucugê, com as mesmas características geográficas 

da região da barragem do Apertado, antes de sua construção. Ao contrário do que 

aconteceu com o feijão, que era plantado por pequenos produtores nas partes baixas, o 

café, que não era plantado nas partes baixas e sim com sistemas de irrigação, 

principalmente pelos grandes produtores, aumentou sua produção em 25,1%, com 

8.310ha plantados, ocupando 68,1% da área plantada dos municípios. (IBGE, 2010 e 

informação verbal4). Este processo de desterritorialização da agricultura familiar afetou 

as comunidades circunvizinhas à barragem, ocasionando “um processo de exclusão 

social, ou melhor, de exclusão socioespacial” (HAESBAERT, 2007, p.68). 

Em 2010, com a barragem já consolidada próximo ao distrito de Cascavel, foram 

identificadas 26.886ha de área plantada em Mucugê e Ibicoara, um aumento de 120,5% 

em relação a 2000, com destaques para café, batata-inglesa e milho que, juntas, 

ocupavam 20.850ha (77,5% do total da área plantada nos dois municípios). O feijão 
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volta a crescer em área ocupada, mas não alcança os índices de 1990, que eram de 

31,1% da área plantada, mas ocupando apenas 7,1%. 

 

Gráfico 03 – Área plantada, por principais culturas, nos municípios de Mucugê e 
Ibicoara (1990 a 2010) 

 
Fonte: IBGE, 2010. Organização do autor. 

 

Outras culturas começam a ganhar espaço na expansão agrícola destes dois 

municípios, tais como arroz (200ha, somente em Mucugê), batata doce (100ha), cana de 

açúcar (400ha), cebola (210ha), mandioca (380ha), melancia (630ha), sorgo (310ha, 

somente em Mucugê), tomate (1.320ha), banana (200ha), laranja (75ha), maçã (45ha, 

somente em Ibicoara) e maracujá (90ha, somente em Mucugê). Apesar de ocupar maior 

área nos municípios, não significa que aumentou sua ocupação entre a área plantada 

total dos mesmos, a exemplo da cana de açúcar e da cebola, conforme gráfico abaixo.  
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Gráfico 04 – Área plantada, por culturas que começam a ganhar destaque, nos 
municípios de Mucugê e Ibicoara – Bahia (1990 a 2010) 

 
Fonte: IBGE, 2000. Organização do autor. 

 

Observamos que, dentre todos os produtos que começam a ganhar destaque, o 

tomate tem um crescimento acima da média, ganhando maior destaque. O agronegócio 

começa a investir neste produto. 

Segundo entrevistas e observação em campo, a principal fonte de renda das 

comunidades da microbacia é a agricultura, onde são cultivados os seguintes produtos: 

arroz, feijão, mandioca, abacaxi, abóbora, melancia, café e etc, que são consumidos e 

vendidos. A maioria destes produtos são cultivados na beira dos córregos, em áreas 

úmidas, já que os produtores não tem como irrigar as áreas de gerais (planícies de 

altitude), que são áreas planas distantes dos córregos em uma região que não tem chuva 

regularmente (Informações verbais5).  

Perroux (1955, p.154), em seus estudos sobre Pólos de Crescimento, diz que 

“[...] o crescimento não ocorre de forma homogênea no espaço, mas ‘manifesta-se em 

pontos ou pólos de crescimento, com intensidades variáveis, expande-se por diversos 

canais e com efeitos finais variáveis sobre toda a economia.” (PERROUX, 1955, p. 

146). Procurou ainda demonstrar que 
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um pólo industrial complexo seria capaz de modificar seu “meio geográfico 

imediato” e mesmo “a estrutura inteira da economia nacional em que estiver 

situado”, uma vez que aí se registram “efeitos de intensificação das 

atividades econômicas” devido ao surgimento e encadeamento de novas 

necessidades coletivas (PERROUX, 1955 apud CAVALCANTE, 2007, p. 

20). 

 

Um conjunto de empresas que tem o mesmo tipo de serviço tem maior poder de 

lucro e facilidade de implantação de infra-estrutura caso estejam localizadas em uma 

mesma localidade, próximas umas das outras devido às suas necessidades coletivas. 

Assim nasce o Pólo Agrícola de Mucugê – Ibicoara, vizinho ao Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, abrangendo as terras planas do conhecido “gerais” de Mucugê e 

Ibicoara (Figura 04). Sua existência se consolidou a partir de uma ação conjunta entre a 

Secretaria de Meio Ambiente – Sema e a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, 

com a assinatura “dos termos de Compromisso e Adesão com representantes do Ibama, 

ICMBio, empresas e proprietários de terra integrantes do Agropolo Mucugê – Ibicoara” 

(TRIBUNA DA BAHIA, 2010), em busca de um licença ambiental conjunta. A área 

delimitada de 160.257 hectares (BRASIL, 2007) é bem maior do que a consolidada pelo 

agronegócio na localidade, provando a intenção de expandir, na região, a produção 

agrícola adotada pelos latifundiários. Dentro da área delimitada já se observam os 

pivores de irrigação que atingiram as diversas comunidades que vivem da agricultura 

familiar, principalmente utilizando as partes úmidas próximas aos cursos d’água para o 

cultivo.  
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Figura 04 – Pólo Agrícola Mucugê - Ibicoara 

 

Fonte: ICMBIO, 2007; Google Earth, 2012. Organização do autor. 

 

Observamos assim que, dentro do Pólo Agrícola Mucugê - Ibicoara existem 

áreas onde o capitalismo agrário já se consolidou, e a microbacia do rio Capãozinho, 
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onde os latifundiários recentemente compram terras dos pequenos produtores para a 

expansão da fronteira agrícola no Pólo Agrícola e para a construção de outra barragem, 

a Barragem da Casa Branca, é uma nova frente de expansão que foi inserida na 

poligonal do Pólo Agrícola, com pretensões futuras que começam a se consolidar no 

presente. 

Toda esta dinâmica da produção é viabilizada pela concentração progressiva de 

terra nos dois municípios, pois enquanto que em Mucugê 1% dos estabelecimentos 

detém 47% da área, em Ibicoara 0,4% dos estabelecimentos detém 71% da área, 

demonstrando uma concentração acima da média nacional, com índices de Gini de 

0,862 em Mucugê e de 0,915 em Ibicoara (IBGE, 2006 e Projeto GeografAR, 2011), 

índice que em 1970 era de 0,769 e 0,717, respectivamente. Chama atenção o  ritmo 

acelerado da concentração no município Ibicoara antes da construção da Barragem do 

Apertado, que era de 0,836 e que, após a sua consolidação, passa a ser de 0,915. 

 

Quadro 01 - Índices de Gini - Mucugê e Ibicoara (1970 a 2006) 

 
Fonte: Projeto GeografAR, 2011 

 

Simultaneamente à concentração fundiária, as populações rurais destes 

municípios, que estavam crescendo até o período da construção da Barragem do 

Apertado, diminuem drasticamente, em 38,5% no município de Mucugê e 39,4% em 

Ibicoara, sugerindo relação com o êxodo rural, mesmo que tenha sido migração intra 

município, e concentração fundiária. A expansão do Pólo Agrícola, vislumbrada na 

microbacia do rio Capãozinho, tende a intensificar esta concentração. Segundo dados do 

IBGE (2010), a população rural cresce nos dois municípios até a construção da 

barragem. Em 2010, observa-se uma queda de aproximadamente 40% na população 

rural com relação ao ano 2000, conforme Gráficos 06 e 07. 
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Gráfico 06 – População residente - Mucugê-BA - 1970 a 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010. Organização do autor. 

 

Gráfico 07 – População residente - Ibicoara-BA - 1970 a 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010. Organização do autor. 

 

Segundo dados da Coordenação de Desevolvimento Agrário do Estado da Bahia 

- CDA, entre 2008 e fevereiro de 2012, 95 títulos de terras devolutas foram entregues na 

microbacia do rio Capãozinho, em um total de 634ha, o que equivale a 3,4% do total da 

microbacia. O título de maior área foi concedido no povoado de Santa Cruz, com 62ha 

(CDA, 2012). Ainda não se sabe se as terras que estão sendo vendidas são as tituladas, 

ou as posses. 
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Figura 05 – Microbacia do rio Capãozinho - Mucugê/BA - 2012 

 
Fonte: ICMBIO, 2007. Organização do autor. 
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Discussão 

 

Ao escolher o recorte espacial como microbacia, foram analisados alguns 

conceitos que levaram o autor a escolher esta denominação, ao invés de Bacia 

Hidrográfica, que Barrella (2001) define como 

 

um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formadas nas 

regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, 

ou escoam superficialmente formando riachos e rios, ou infiltram no solo 

para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais 

escoam para as partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo 

que as cabeceiras são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes 

das serras e montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-

se a outros riachos, aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses 

pequenos rios continuam seus trajetos recebendo água de outros tributários, 

formando rios maiores até desembocarem no oceano (BARRELLA, 2001 

apud TEODORO et al, 2007, p. 138). 

 

Como todos os cursos d'água da Serra do Sincorá são contribuintes do rio 

Paraguaçú, este tendo sua desembocadura no oceano, o autor entende o seu afluente, o 

rio Capãozinho, como sua sub-bacia. Mesmo Santana (2003) entendendo que o termo 

microbacia, “embora difundido em nível nacional, constitui uma denominação empírica, 

sugerindo o autor sua substituição por sub-bacia hidrográfica” (SANTANA, 2003 apud 

TEODORO et al, 2007), o autor deste artigo prefere o termo microbacia pois, não 

desconsiderando o termo sub-bacia, mas entendendo como uma pequena unidade 

territorial geográfica, diversos autores atribuem sentido à microbacia como uma área 

que oferece 

 

a vantagem de um gerenciamento simultâneo, interdependente e cumulativo 

de seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, através da possibilidade 

de realizar um planejamento e administração integrada dos recursos naturais, 

solo e água, ampliando assim, notavelmente, a sinergia e a potencialidade dos 

processos operados, além de oferecer condições geográficas e sociais 

favoráveis à organização comunitária (SABANÉS, 2002 apud TEODORO et 

al, 2007, p. 143). 
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A microbacia do Rio Capãozinho é, portanto, uma sub-bacia do rio Paraguaçu, 

situada no município de Mucugê, com 18.517ha, onde ainda predomina a agricultura 

familiar nas comunidade de Santo Antônio, Santa Cruz, Capãozinho, Tapiacanga, Três 

Cancelas, Estiva Nova, Casa Branca, Fazenda Nova, Pacheco e Fazenda Caraíbas. Com 

o sucesso econômico da agricultura irrigada de Mucugê e Ibicoara, os grandes 

produtores estão comprando todas as áreas de gerais da microbacia do Rio Capãozinho, 

na esperança da implantação de outra barragem: a Barragem de Casa Branca, e a 

expansão de sua fronteira agrícola, já que a microbacia está inserida no Pólo Agrícola 

que está em processo de licenciamento no ICMBio. 

Pela inviabilidade técnica em utilizar estas terras, as mesmas são vendidas com 

facilidade aos grandes produtores de Mucugê e Ibicoara, que deixam as comunidades 

ilhadas juntamente com as áreas de plantio nos córregos, que serão posteriormente 

alagadas em grande parte, caso a barragem da Casa Branca, prevista para dar suporte ao 

Pólo Agrícola, seja licenciada e construída. 

Este é um processo contínuo de mudança da dinâmica local territorial para uma 

dinâmica que segue um modelo econômico mundial, alterando as relações humanas 

entre si e com o ambiente de convívio; o saber e o fazer tradicionais na agricultura 

familiar; a estrutura local. Em substituição, inicia-se o processo da terra como 

mercadoria, do trabalho assalariado e da expropriação dos instrumentos de trabalho das 

mãos do agricultor familiar. Assim, a propriedade da terra que, mesmo sendo privada, é 

ainda familiar, passa a ser uma propriedade capitalista, de quem explora o trabalho 

alheio (OLIVEIRA, 2001). 

A previsão futura é de que o trabalhador, assalariado, tende a ficar dependente 

do sucesso do agronegócio pois, sem a várzea para plantar e nem a parte plana para 

produzir, já que a primeira tende a ser inundada pela barragem e a segunda encontra-se 

cada vez mais concentrada nas mãos dos latifundiários. Com isso, corre-se o risco de 

qualquer alteração climática afetar e ocasionar migração do morador local, como 

acontece atualmente no primeiro semestre de 2012. De janeiro até maio deste ano, 

período de chuvas ocasionais na região, não houve precipitações que alimentassem os 

rios da região. Este fato, que atingiu todo o sertão do Nordeste brasileiro, ocasionou 

perdas na produção agrícola e migrações, levando o Governo Federal a acionar o 

Ministério de Integração Nacional a atender os municípios atingidos pela seca. Em 
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Mucugê e Ibicoara, municípios localizados no semi-árido e também atingidos pela seca, 

os irrigantes da barragem do Apertado foram proibidos de irrigar as plantações. Com 

isso, houve demissão em massa (A TARDE, 2012), levando os trabalhadores, antigos 

agricultores familiares das comunidades vizinhas à barragem, a migrar, já que estavam 

agora sem terra, sem trabalho e sem água. 

Uma preocupação que os moradores da microbacia tem, segundo conversas 

informais, é com o agrotóxico (Informação verbal6). As vendas destes produtos são 

recordes mundiais. O Brasil “se caracteriza como um dos países entre os que têm uma 

das maiores evoluções no consumo de defensivos” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012). 

Entre 2000 e 2009, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 94%, ao passo que o 

brasileiro subiu 172% (CAROS AMIGOS, 2010). Há hoje a expansão da plantação de 

tomate na localidade, realizado pelos grandes produtores, com uso intensivo de 

agrotóxicos. Com a expansão da fronteira agrícola do agronegócio pela região, a 

tendência é o aumento destes insumos, e a sua propagação intensiva na microbacia, 

alterando os dados de saúde e da qualidade ambiental, apesar de argumento contrário 

dos grandes produtores. Mas a Anvisa, a nível nacional, em 2009, “começou a fiscalizar 

as empresas produtoras e encontrou irregularidades em todas, como adulteração de 

produtos que estavam com formulação diferente da registrada e comercialização de 

vencidos” (CAROS AMIGOS, 2010). 

Há também a tendência do trabalho semi-escravo pois, à medida em que os 

agricultores familiares perdem a sua autonomia agrícola sobre a terra e passam a 

depender da empresa privada para a sua subsistência, 

 

o trabalhador “terá agora que vender a sua força de trabalho ao capitalista, 

segundo regras de mercado, e não conforme as suas necessidades reais. Já 

não é ele, o trabalhador, quem diz quanto precisa juntamente com sua família 

para sobreviver; é o capital que lhe dirá quanto quer pagar segundo as leis do 

mercado” (MARTINS, 1980 apud OLIVEIRA, 2001, p. 111). 

 

A expansão do agronegócio na microbacia do rio Capãozinho é, pois, uma 

violação dos direitos humanos, na medida em que afeta a qualidade de vida no entorno 

do Parque Nacional da Chapada Diamantina, compromete a qualidade da água da 

microbacia e afeta as condições de sobrevivência da população local, dispersando as 
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relações familiares e alterando o modo de produção local pelo global, onde a forma 

capitalista de produção e o valor da terra como mercadoria são os eixos de crescimento. 

Esta expansão segue a política nacional e global também, e entra no rol do 

questionamento do Movimento dos Atingidos por Barragens que, em uma síntese do 

Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens”, do Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana, diz que 

 

entre os principais fatores que causam as violações de direitos humanos 

apontados pelo relatório, está a ausência de uma política nacional que 

reconheça e garanta os direitos das populações atingidas, a falta de uma 

atuação do poder público para implementar esses direitos, precariedade e 

insuficiência dos estudos ambientais realizados pelos governos federal e 

estaduais, e a definição restritiva e limitada do conceito de atingido adotados 

pelas empresas (MAB, 2011, p. 6). 

 

Caso a barragem da Casa Branca seja licenciada pelo ICMBio, é importante 

considerar alguns pontos deste Relatório: 

 

• Na identificação dos impactos e dos grupos sociais, comunidades, 

famílias e indivíduos, devem ser consideradas as alterações resultantes 

não apenas da implantação do reservatório, mas também das demais 

obras e intervenções associadas ao empreendimento, tais como canteiro, 

instalações funcionais e residenciais, estradas, linhas de transmissão, 

etc; 

• Na identificação dos tipos de impactos, devem ser considerados, entre 

outros: [...] c) perda ou restrição de acesso a recursos necessários à 

reprodução do modo de vida; [...] ruptura de circuitos econômicos; 

• Devem ser considerados os efeitos a jusante da barragem, que se fazem 

sentir normalmente apenas após o enchimento do reservatório. A 

restrição ou perda do potencial pesqueiro, mudanças no regime hídrico, 

[...] perda ou redução dos recursos para agricultura de vazante ou outras 

formas de exploração das várzeas [...] assim como todas as 

interferências a jusante deverão ser consideradas para efeito da 

identificação dos impactos; 

• Devem ser consideradas como perdas as alterações impostas a circuitos 

e redes de sociabilidade, sempre que implicarem na ruptura de relações 
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importantes para a reprodução social, consideradas as dimensões 

culturais e a identidade dos grupos, comunidades e famílias atingidas; 

• Deverá ser considerada a dimensão temporal dos impactos, de modo a 

incorporar o caráter essencialmente dinâmico dos processos sociais, 

econômicos, políticos e ambientais (MAB, 2011, p. 12-14). 

 

 

Considerações finais 

 

Com relação ao capitalismo agrário consolidado pelos grandes proprietários, 

estudar as conseqüências dos agrotóxicos utilizados por eles, principalmente no cultivo 

dos agricultores familiares, pode apontar resultados que indiquem políticas para o setor 

que resultem em minimização de impactos na água, no solo, no ar e na saúde dos 

moradores locais. 

Os dados numéricos, quadros, gráficos e mapas construídos para este trabalho 

assustam por demonstrarem a homogeneidade cada vez mais uniforme no recorte da 

pesquisa, e a concentração de terra e água, após a construção da barragem do Apertado, 

estar em ritmo de crescimento. 

Ao contrário deste modelo concentrador e excludente, as políticas públicas 

poderiam fomentar um outro modelo de desenvolvimento na microbacia, diferente do 

que ocorreu e ocorre no entorno na barragem do Apertado, que concentrou terra, água, e 

retirou as ferramentas agrícolas das mãos dos agricultores familiares para adequá-los ao 

capitalismo agrário. Um outro modelo poderia potencializar as forças locais através: do 

levantamento do volume produtivo das comunidades da microbacia, bem como dos 

equipamentos comunitários (casas de farinha, descascador de arroz, etc); da manutenção 

de equipamentos e criação de novos; do escoamento da produção através de associações 

e cooperativas; do fortalecimento da agricultura sustentável (orgânica, biodinâmica, 

agrofloresta); do fortalecimento do vínculo familiar e de sua importância para o 

município e para a região.  
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____________________________ 
Notas 

 
1 Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, criada em 1990, tem como missão, segundo a sua 

página na internet, “promover o desenvolvimento do agronegócio no estado da Bahia de forma integrada, 

sustentável e socialmente responsável, atendendo às necessidades dos associados” (Aiba, 2012). Sua 

diretoria é formada exclusivamente por empresários do agronegócio do oeste baiano. 

 
2 “Rocha negra, encontrada também nas lavras, mineral de dureza incomparável, utilizado para perfuração 

de rochas”. (ICMBIO, 2007, p. 49) 

 
3Entrevista ao presidente da Associação Comunitária do Capãozinho. Transcrição – Mucugê/BA, 2012. 

 
4Entrevista ao produtor do povoado de Caraíbas – Mucugê/BA. Conversa informal, 2012. 

 
5Entrevista a produtores da microbacia do rio Capãozinho e do povoado de Caraíbas – Mucugê/BA. 

Conversa informal, 2012. 

 
6Entrevista ao produtor de povoado da microbacia do rio Capãozinho – Mucugê/BA. Conversa informal, 

2012. 
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