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INTRODUÇÃO 

Os problemas surgidos entre as cidades e a gestão dos recursos hídricos (águas 

doces) têm sido uma preocupação mundial. Eles vão da enchente à escassez, passando 

pela poluição e pela falta de qualidade. Uma forma de entender esses problemas e propor 

soluções é estudar o processo de urbanização e a forma como têm sido apropriados e 

geridos os recursos hídricos. 

A gestão dos recursos hídricos e a universalização do serviço de abastecimento de 

água potável estão diretamente relacionados aos processos políticos, econômicos, sociais e 

ambientais, o que torna o uso e acesso a esses recursos conflituosos e reveladores de 

vários interesses. Por ser um problema que possui uma expressão geográfica, torna-se 

objeto de estudo da Geografia. 

Em relação ao abastecimento de água na cidade de Belém, e precisamente na área 

denominada de expansão, o presente trabalho não pretende fazer análise das propriedades 

bacteriológicas e físico-química da água, e sim, mostrar como estar organizada a rede de 

abastecimento, fazendo um estudo de caso do bairro da Pratinha; Mostrando também como 

essa forma de organização das redes de abastecimento tanto do Serviço de Água e Esgoto 

de Belém (SAAEB) e como da Companhia de saneamento do Pará (COSANPA), são fruto 

da ação ambígua do Estado, condicionando o acesso e uso desse serviço, o que se reflete 

na qualidade do serviço prestado aos consumidores. 

 Para uma melhor resposta a nossa problemática escolhemos como objeto de 

estudo, a área de expansão urbana de Belém, por se tratar de uma área onde o serviço de 

abastecimento ainda não foi universalizado, e que possui um modelo de abastecimento 

diferenciado do restante da cidade. No entanto, para que nossa problemática fosse 

evidenciada e nossos objetivos alcançados, fizemos uma análise do abastecimento em todo 

                                                 
1  Monografia de conclusão do curso de graduação em Geografia. 
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o espaço urbano de Belém, para depois focalizar o estudo de caso do bairro da Pratinha3. 

Para isso realizamos: pesquisa bibliográfica, coleta de dados in loco e entrevista aos 

representantes das empresas e junto aos moradores do bairro. 

O trabalho está organizado em três partes. A primeira aborda as redes intra-urbanas 

e produção do espaço urbano de Belém. Para isso utilizamos algumas noções sobre espaço 

urbano e cidade. Na segunda parte, serão discutidas as tipologias das redes implantadas na 

área de expansão urbana de Belém. E na terceira e última parte, através do estudo de caso 

do bairro da Pratinha, procuraremos mostrar que o acesso ao abastecimento e a qualidade 

do serviço é resultante do tipo de atuação do Estado (município e estado) que tem se 

mostrada contraditória na área de expansão, haja vista, que no bairro da Pratinha, foram 

implantadas duas redes de abastecimento, e que contudo não atende com satisfação os 

moradores do bairro. 

AS REDES INTRA-URBANAS E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO DE BELÉM: 

ALGUMAS NOCÔES SOBRE ESPAÇO URBANO E CIDADE 

Na concepção geógrafo Milton Santos (1997, p. 90), o espaço geográfico deve ser 

entendido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas ações. Nesse 

contexto, os objetos geográficos não podem ser entendidos fora das ações dos diferentes 

agentes sociais que atuam sobre aqueles e lhe dão significados. 

Contudo, segundo Santos, apud Trindade Jr. (1997, p.90) a definição do espaço 

geográfico pressupõe que se compreenda a relação dialética que há entre as categorias4 de 

análises espaciais. Essas categorias são um instrumental metodológico capaz de captar o 

movimento constante do espaço geográfico. 

Há de se ressaltar ainda, a complexidade que envolve o estudo do espaço urbano e 

sua relação genética com a cidade. Neste sentido, o espaço geográfico se materializa 

formal e concretamente em algo passível de ser apreendido, entendido e apropriado, já a 

cidade apresenta-se como uma dimensão concreta dessa espacialização. 

                                                                                                                                                         
2 UFPA - beneditovalente@bol.com.br 
3  A escolha do bairro da pratinha justifica-se pelo fato deste bairro está na área de expansão urbana 
de Belém, área de estudo, e porque foram implantadas duas redes de abastecimento de água no 
bairro, uma do SAAEB e outra da COSANPA. 
4  Para Santos a forma compreende o aspecto visível de uma determinada  coisa; a função é a 
atividade elementar do que a forma espacial se reveste; a estrutura nada mais é do que a inter-
relação das diversas partes que compõe um todo e o processo, é a ação contínua que se desenvolve 
rumo a um resultado qualquer.   
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Essa visão é corroborada também por Carlos (1992), ao dizer que o espaço urbano e 

a cidade são produções históricas da sociedade, mas ambas por sua natureza possuem 

conteúdos sociais distintos, embora suas histórias estejam entrelaçadas no presente, são 

inconfundíveis, do ponto de vista da formação sócio-espacial. 

Diante disso, Santos (1996) nos mostra que o urbano e a cidade enquanto objetos de 

análise são distintos, e não podem em hipótese nenhuma, serem confundidos pelos 

geógrafos. 

Temos assim, o espaço geográfico, que se apresenta constituído por diferentes 

feixes de relações de poder, sendo portanto, fragmentado e articulado como nos informa 

Corrêa (1997): 

o espaço urbano, visto em objetivação geográfica do estudo da 

cidade, apresenta, simultaneamente, várias características que 

interessam ao geógrafo. É fragmentado e articulado, reflexo e 

condição social, e campo simbólico de lutas. (CORRÊA, 1997, p.9) 

A organização espacial se revela de um lado, a partir de elementos fixos constituídos 

como resultados do trabalho social, e de outro, através dos fluxos que garantem as 

interações entre os fixos. Temos assim, um espaço-rede, onde o grau de articulação de 

cada parte da cidade não é o mesmo, pois os fixos e fluxos unem os lugares de forma 

desiguais. 

Assim percebe-se, que a cidade enquanto produto humano é vivida por seus 

habitantes, sentida na sua relação com seu moradores, sendo que seus espaços são 

apropriados de forma desigual. 

Essa produção diferenciada se expressa no espaço geográfico, através das relações 

sociais estabelecidas entre os atores que produzem este espaço. Esses agentes, mediante 

relações complexas estabelecidas entre si, criam mecanismos de (re)produção do capital, 

que irão dar forma à cidade e ao urbano. Portanto, é no espaço urbano da cidade que se 

fundem interesses contraditórios, onde os agentes produtores do espaço interagem de 

forma a viabilizarem seus objetivos, principalmente quando se trata de segregação sócio-

espacial e da luta pelo direito à cidade (CORREA, 1995, p. 12). 

Essa forma de produção do espaço urbano apontado por Corrêa (fragmentado e 

articulado, reflexo e condição social) não é estranha à cidade de Belém, pois seu processo 
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de espacialização para além dos limites determinados pela 1ª légua patrimonial5 produziu 

uma grande periferia de forma fragmentada e descontinua, o que Trindade Jr. (1997) chama 

de urbanização dispersa, em função de ser horizontal e fora do núcleo central de Belém. 

No processo de produção do espaço urbano de Belém, o Estado através da política 

de descentralização, inaugurou um novo vetor de expansão, o que possibilitou 

simultaneamente a viabilização de interesses até certo ponto contraditórios. Primeiro porque 

ao descentralizar a ocupação para áreas fora do limite da 1ª légua patrimonial redirecionou 

a segregação sócio-espacial, que antes estava circunscrita ás áreas de baixada6, para o 

novo vetor de ocupação, á área de expansão. A partir dessa prática de organização do 

espaço viabilizou a reprodução do capital imobiliário que passa investir nesses espaços que 

foram reurbanizados na área central, bem como também na área de expansão. Segundo 

porque atendia também os anseios da população pelo direito a moradia, mesmo que fosse 

deslocando da sua área de origem para outras áreas. 

Essa modalidade, pouco ou nada democrática de organização do espaço, via 

medidas políticas elitistas, tem muito a ver com os graves problemas urbanos existente na 

cidade de Belém7. 

O acirramento das contradições urbanas, fruto do crescimento rápido, no qual o 

Estado se coloca a serviço da reprodução ampliada do capital, é um fato incontestável. O 

processo de produção do espaço urbano reproduz de forma ampliada a segregação sócio-

espacial. Essa forma de organização do espaço é fruto do modelo de desenvolvimento 

adotado por uma parcela da sociedade brasileira. 

Dessa forma, as desigualdades não podem mais ser ignoradas, não se pode mais 

governar fingindo uma igualdade. O que temos na verdade, é um produto, a cidade, que é 

produzida socialmente e apropriada de forma diferenciada pelos seus indivíduos que as 

construíram. 

                                                 
5 - Área de aproximadamente 4110 há, que constitui o patrimônio fundiário  inicial da municipalidade 
o chamado “rossio” – doado pela Coroa Portuguesa em 1627. Ela obedece ao traçado de uma légua – 
contada a partir do marco da fundação da cidade, o Forte do Presépio (hoje Forte do Castelo). Hoje 
essa área corresponde  à parte mais densamente construída e valorizada de todo o espaço 
metropolitano, sendo onde está localizado a maior parte dos bairros oficialmente reconhecidos 
(TRINDADE JR., 1998, p. 101) 
6 - Áreas com cotas altimétricas mais baixas e sujeitas a inundações e que foram ocupadas por 
pessoas de baixo poder aquisitivo.  
 
7 - Ocupação desordenada da cidade que se reflete na precariedade dos serviços (transporte, água, 
energia, segurança etc) e conseguintemente na qualidade de vida dessas pessoas, haja vista que 
muitas estão em áreas impróprias para moradias.  

 3838 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Campos Filho (1989) tem razão em afirmar que temos “um governo urbano cada vez 

mais pobre e que enfrenta cidades cada vez mais caras”. (FILHO, 1989, p. 52) 

Portanto devemos buscar a compreensão do espaço urbano na proposta 

Lefebvriana, como o lócus da reprodução de todas as relações sociais de produção. 

(LEFEBVRE, apud Corrêa, 1995, p. 25) 

BELÉM: EXPANSÃO URBANA E DOTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS 

A história da expansão urbana de Belém e da dotação da rede de serviços, bem 

como dos melhoramentos urbanos ocorridos dentro da cidade, remonta o período da 

borracha quando Belém exercia a função de cidade primaz8. Segundo trindade Jr. (1997): 

por ser o locus comercial, financeiro, político e cultural se impôs a 

Belém a necessidade de melhor aparelhamento do espaço urbano 

de modo a dotá-lo de infra-estrutura adequada e promover 

melhorias intra-urbanas para atender a elite local e investidores 

estrangeiros (SARGES apud Trindade Jr., 1997, p.39). 

Sendo que foi na gestão do intendente Antonio Lemos iniciada em 1897, que a 

cidade experimentou um intenso processo de melhorias urbanas dentre elas: plantio de 

mangueiras, serviço de limpeza urbana, implantação de forno crematório, construção de 

matadouro Público do Maguari, e dos mercados de São Brás e de Ferro, este último 

localizado no Vêr-o-Pêso; implantação da Santa Casa de Misericórdia, bem como do asilo 

da Misericórdia; construção de 1500 m do cais do novo porto; e escavamento para o 

escoamento da água pluviais e servidas (LEMOS, 1904, p. 47 – 198). 

É também desse período a implantação da represa do Utinga9, e a captação de água 

do Rio Pará para esse manancial. Sendo que foi somente em 1930 que se iniciou as obras 

mais significativas para o aproveitamento desse manancial (SECTAM, 1994). 

Mas é a partir da década de 1950 que se tem inícios a ocupação das baixadas, 

fenômeno estimulado pelos obstáculos que foram impostos à expansão do tecido urbano 

em direção às terras mais altas e pela presença do cinturão institucional10. 

                                                 
8  Cidade mais importante política  e economicamente na rede urbana dendrítica da Amazônica. 
9  É nesta represa que se localiza o lago Bolonha e Água Preta e de onde é retirada a água que 
abastece a área central de Belém.  
10  Corresponde a uma grande extensão de terreno (cerca de 4000 ha) que contorna a o limite da 
primeira légua numa espécie de semicírculo que vai da Baia do Guajará até o rio Guamá. Doados pela 
municipalidade a partir de 1940, são terrenos pertencentes a instituições militares e civis (TRINDADE 
JR., 1998, p. 119). 
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Essa nova fase de expansão urbana de Belém é chamada por Trindade Jr. (1998) de 

metropolização, e se iniciou na década de sessenta, consolidando-se nas décadas 

seguintes , quando houve a transposição da malha urbana para além dos limites da Primeira 

Légua Patrimonial. Junto a isso ocorreu também, a incorporação econômica e física de 

cidades e vilas próximas á Belém, dando forma a Atual região metropolitana de Belém11. 

Assim, a metropolização trouxe consigo grandes mudanças para o espaço urbano 

belenense. Portanto ao se analisar o crescimento da cidade de Belém, percebe-se que há 

um processo contínuo de redefinição dos espaços e de uso do solo urbano. Uma das 

características do processo de ocupação, é que ele acompanhou via de regra, a 

incorporação de terrenos de cotas altimétricas mais elevadas. 

A década de 1960, marca a intensificação de ocupação das baixadas, ou seja a 

saturação da ocupação das áreas disponíveis na área central, estimulando assim a 

ocupação das áreas institucionais e principalmente a área de expansão. 

Na década de 1970 o processo de periferização12 se intensificou com a criação do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criação de conjuntos habitacionais, e com 

ocupações de terrenos públicos e privados e de conjuntos habitacionais que foram 

construídos pelo SFH. 

É importante ressaltar que a expansão do tecido urbano de Belém para além da área 

central, não implicou também, em expansão na mesma proporcionalidade dos serviços 

públicos necessários para atender à demanda desses novos espaços. Dessa forma essa 

dinâmica de reprodução do espaço urbano, próprio da lógica de produção do sistema 

capitalista, que na busca do lucro incessante cria espaços “alternativos” e submete o estado 

aos seus interesses, em vez de atender o interesse de toda sociedade. 

NOCÕES DE REDE NA GEOGRAFIA 

Etimologicamente o termo rede, deriva do latim “rete”, que significa entrelaçamento 

de fios, cordas, arames[...]. Ela constitui uma trama de arranjos e é formada por vários 

pontos ligados entre si, por várias ramificações. A rede é proteiforme, móvel e inacabada, e 

é por falta de acabamento que ela se adapta às variações do espaço e às mudanças que 

advêm do tempo (RAFFESTIN, 1993, p.204). 

                                                 
11   A Primeira Região Metropolitana foi instituída pela Lei federal nº 14 de 08/07/1973 e era 
constituída  apenas por Belém e Ananindeua, a Atual Região Metropolitana foi instituída pela Lei 
Complementar estadual nº 027 de 19/10/1995, sendo composta além de Belém e Ananindeua, por 
Marituba, Benevides e Santa bárbara. 
12 - O processo de ocupação desordenada que estava restrito as áreas de baixada, ultrapassa área 
central e se espalha pela área de expansão. 
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Ampliando o sentido do conceito, Ferreira apud Tavares (1999:10) mostra que o 

termo pode ter dois significados: no sentido literal, significa entrelaçamento de fios, cordas, 

cadeias, arames etc, como aberturas regulares fixadas por malhas; no sentido figurativo, 

significa o conjunto dos meios de comunicação ou de informação (telefone, telégrafo, rádio, 

televisão, jornais, revistas, etc.) ou conjunto de vias de transporte ferroviários, rodoviários, 

aéreos, etc, que pela sua estrutura, se assemelham a uma rede e se difundem em áreas 

mais ou menos consideráveis. 

Para Corrêa (1997), esta temática tem tradição na Geografia, tendo em vista a 

necessidade de tornar inteligível a organização espacial das redes, ou seja, é através dela 

que podemos compreender a dinâmica da forma de organização do Estado, do capital e da 

própria sociedade. 

Esta categoria nos permite entender como o espaço está organizado. É por isso que 

a utilizamos para entender não só como o espaço está organizado, mas porque a forma de 

organização desordenada na área de expansão vai fazer emergir, um tipo particular de 

redes de abastecimento na área de expansão urbana de Belém. 

Mesmo existindo uma diversidade e variedade de redes, umas se caracterizam por 

encurtar distâncias e outras para servirem como estruturas necessárias para a implantação 

de certos serviços, a noção de rede aqui trabalhada não está associada somente a uma 

estrutura material que dar suporte aos fluxos de água, ou seja, é uma rede técnica de infra-

estruturação do território. Mas também no seu sentido figurativo, que nos permite entendê-la 

como um instrumento de gestão e de poder. 

Entender a espacialização das redes de abastecimento de água na área de 

expansão urbana de Belém e a forma de acesso a elas, requer o entendimento das redes 

enquanto instrumento que intermedia as relações de poder, na medida que “os organismos 

de gestão da rede, quer ser de gestão técnica, econômica ou jurídica não são neutros, eles 

colocam em jogo relações entre os elementos digamos, solidários e aqueles que 

permanecem marginalizados” (DUPUY apud Dias, 1999, p.148). 

Neste sentido as redes de abastecimentos implantados na área de expansão urbana 

de Belém por se caracterizarem como sistemas pontuais não configuram uma rede 

propriamente dita, mas micro redes dispersas que têm como função servir de suporte 

técnico, dando materialidade para os fluxos de água. Neste sentido, as redes de distribuição 

de água são redes técnicas que instrumentalizam o espaço servindo de suporte o uso do 

solo na cidade. 
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No entanto, mesmo estando disperso no espaço essas micro-redes descontínuas 

configuram uma rede, quando analisada do ponto de vista da gestão, pois mesmo estando 

dispersas na área de expansão, estão sobre o controle de uma determinada empresa de 

abastecimento, a COSANPA ou o SAAEB. 

A TIPOLOGIA DAS REDES IMPLANTADAS NA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DE 

BELÉM 

Na área de expansão de Belém existem duas empresas responsáveis pelo 

abastecimento de água, sendo que a COSANPA pertence ao governo do Estado e o SAAEB 

pertence ao governo do município. Tanto a COSANPA quanto o SAAEB, utilizam o mesmo 

tipo de rede de abastecimento, ou seja, sistemas pontuais de abastecimento, que se 

caracterizam pela captação de águas subterrâneas. Os espaços dentro da área de 

expansão que não são abastecidas por essas empresas caracterizam-se pelo auto 

abastecimento. 

Uma das características dos sistemas pontuais de abastecimento é que eles não são 

interligados entre si, é por isso que não configuram uma rede em sentido latu sensu. Sendo 

essa característica, fragmentada e descontínua que marca a rede da COSANPA e do 

SAAEB na área de expansão urbana de Belém. 

Por ser a empresa mais antiga e de maior escala de abrangência, a COSANPA tem 

uma área de atuação que ultrapassa a área de estudo (área de expansão), e é justamente 

essa singularidade que nos permitiu identificar mais de uma forma de abastecimento de 

água no espaço urbano de Belém. Ver mapa nº 1. 

A forma de estruturação da rede de abastecimento de água dessa empresa procura 

se adequar à forma como foi se organizando o espaço urbano na área Central, área de 

transição e área de expansão. Na área central existe uma rede integrada através de vários 

distritos e subdistritos que abastecem toda essa área. O abastecimento se dá mediante a 

captação de água superficial do rio Pará para os lagos Bolonha e Água Preta que são os 

receptores. Essa água antes de chegar ao consumidor final passa pela estação de 

tratamento do Utinga. 

Nesta área (central) o gerenciamento técnico e político da rede é mais complexo e 

envolve mais atores no processo de gestão. Assim, vale ressaltar que existe um maior jogo 

de interesses envolvidos, quando da tomada de decisão sobre o controle dos fluxos e de 

sua qualidade; mesmo porque qualquer tipo de problema terá implicações muito maiores, 
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haja vista, que a rede é interligada, o que repercutirá de forma negativa para os gestores e o 

governo principalmente. 

 

Na Área de Transição, também conhecida como cinturão institucional, não existe 

uma rede integrada como a da área central. O que existe é um sistema misto de 

abastecimento que é feito tanto por água de fonte superficial quanto por água de fonte 

subterrânea, dando assim uma configuração alinear à rede de abastecimento. 

Essa característica relaciona-se a forma como está organizado o espaço urbano 

nessa parte da cidade. Por ser uma área onde está localizado vários órgão do Estado 

(forças armadas, universidade, instituição de pesquisa,) além do uso residencial, criou um 

espaço descontinuo do ponto de vista desse ultimo uso, o que obrigou a COSANPA a 

expandir sua rede de abastecimento de forma fragmentada e descontinua, utilizando água 

de fonte superficial oriunda do Utinga, como de poços de origem subterrâneas. 

E por final na Área de Expansão, temos o abastecimento realizado tanto pela 

COSANPA quanto pelo SAAEB13, que mesmo estando localizadas na mesma área e tendo 

o mesmo sistema de abastecimento, não possuem uma política comum voltado para 

                                                 
13  O SAAEB é uma autarquia pertencente a prefeitura de Belém. Desde de 1997 dentro de uma 
proposta de “inversão de prioridade” tem implantado sistemas de abastecimento pontuais na área de 
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solucionar o problema do abastecimento na área de expansão14, o que resulta no conflito do 

ponto da gestão desse serviço. 

“Durante o processo de aprovação da Pratinha, o agente financeiro 

(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) identificou a existência de um 

sistema de água localizado no posto de saúde da SESPA, operado 

pela COSANPA. Entretanto o SAAEB justificou que o sistema era 

precário e não atendia toda a população da Pratinha. Foi solicitado, 

então, a anuência da COSANPA para o projeto de água da Pratinha 

a ser implantado pelo SAAEB. A COSANPA concedeu a anuência 

sendo que foi assinado um termo de compromisso entre COSANPA 

e a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) para a permuta de água e 

esgoto da Pratinha a ser implantado pelo SAAEB pelo sistema de 

água da COSANPA existente no Mosqueio. Em novembro de 1998, 

apesar do projeto do SAAEB aprovado e licitado, a COSANPA 

iniciou a construção de um novo poço e ampliação de rede na área 

da Pratinha, quase inviabilizando o projeto do SAAEB (....) (S. 

Funcionária do SAAEB). 

Uma das características que diferencia esta área das demais é que todo o 

abastecimento se faz mediante à captação de água subterrânea. Nesta área não existe uma 

única rede, mas um conjunto de redes que estão distribuídas de forma não-contínuas, 

sendo caracterizado como um abastecimento pontual, diferente do que ocorre na área 

central, que possui uma única rede contínua de distribuição. Ver mapa nº 2. 

É importante considerar que essa diferenciação de rede existente no espaço urbano 

de Belém tem implicações políticas, econômicas e sociais. Não apenas uma diferenciação 

de rede, mas também de gestão e do tipo de serviço prestado à população. 

Por ser a área mais estruturada de serviços, a área central e de transição 

apresentam melhor eficiência do serviço de abastecimento, apresentando um 

abastecimento regular, onde a água passa por processo de tratamento antes de chegar ao 

consumidor. já na área de expansão, o abastecimento apresenta problemas que vão desde 

das reclamações sobre a qualidade da água, geralmente com alto teor de ferro, até a gestão 

desse serviço, que se caracteriza pelo desprezo da empresa em resolver esses problemas. 

                                                                                                                                                         
expansão de Belém, sua área de atuação, sendo que as áreas atendidas pelos SAAEB são 
demandadas em reuniões do orçamento partitivo. 
14  Segundo o SAAEB deve existir  uma parcela excluída do acesso a água potável  da ordem de 
300.000 habitantes, o que representa 23, 41 % da população de Belém 
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Para entendermos o problema da rejeição da água na área de expansão é preciso 

levar e consideração alguns aspectos. Primeiro o abastecimento da área de expansão é 

diferenciado tanto pela propriedade físico-química, pois é uma água que tem como origem 

fontes subterrânea15. Segundo porque o serviço prestado é igualmente diferente. 

Essa diferenciação do serviço relaciona-se com a forma de estruturação da rede na 

área de expansão urbana que é fragmentada e descontinua. Isso permite que a gestão da 

rede e controle a demanda pareçam pontuais, ou seja, de um determinado conjunto ou 

bairro, desarticulando a população no ato de reivindicar por um serviço eficiente e de 

qualidade. 

 

Isso só reforça a preposição de Santos (1996), quando afirma que a organização do 

espaço é não homogênea nem estável, mas heterogênea e instável, não existindo dessa 

maneira homogeneidade social, como também não existe homogeneidade das redes. 

Portanto a forma como se organizou as redes de abastecimento no espaço urbano 

de Belém esta relacionada à forma como se produziu e organizou o espaço urbano da 

cidade de Belém. E as redes de serviços, principalmente a rede de nosso estudo, de água, 

                                                 
15  São poços que atingem mais de 200 metros de profundidade, atingido duas formações geológicas, 
a formação Pirabas e Barreiras. 
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servem para exemplificar que sua gestão não é ingênua nem apolítica. Nesse sentido, o 

sistema pontual de abastecimento tem sua lógica de funcionamento, tanto como suporte 

material de estruturação do espaço, como de fornecimento de água. No entanto sua 

característica principal é que mesmo fragmentado e descontínuos, do ponto de vista da 

gestão esses sistemas pontuais configuram uma rede e expressam interesses políticos 

econômicos e sociais distintos, revestindo-se assim, de um instrumento poderoso para a 

lógica conflituosa de ação do Estado. 

Além destas formas de abastecimento citadas temos na área de expansão o auto 

abastecimento. O auto-abastecimento constitui uma “não-rede”. Ele está presente onde o 

Estado não chegou, ou seja, em áreas de ocupações e também nos grandes conjuntos 

habitacionais construídos (COHAB) e financiados (SFH) pelo Estado. 

 O auto-abastecimento foi uma solução encontrada pela falta de abastecimento de 

água pelo poder publico. Essa forma de abastecimento não é fiscalizada nem pela 

COSANPA nem pelo SAAEB, o que resulta em preocupação, pois segundo o hidrólogo, 

Mario Terezo Lopes, o que deveria ser uma solução, abastecimento de fonte subterrânea, 

se tornou um grande problema, pois segundo um estudo realizado pelo serviço geológico do 

Brasil seção Belém, demonstrou que 80% dos poços da região metropolitana de Belém 

estão contaminados, seja por coliformes fecais ou por produtos como gasolina e óleo diesel. 

AS REDES DE ABASTECIMENTO DA COSANPA E DO SAAEB NO BAIRRO DA PRATINA 

O modo como estão distribuídos os serviços de abastecimento de água potável no 

bairro da Pratinha, reflete a forma como o espaço deste bairro foi apropriado pelos agentes 

produtores do espaço urbano. 

A desigualdade nas espacialidades das redes de distribuição de abastecimento 

evidencia a expropriação feita pelo Estado alijando a maioria da população, do acesso a 

esse recurso básico á vida, além de refletir as condições materiais, que é uma das formas 

fundamentais de condicionamentos para a reprodução das relações capitalistas de 

produção. 

Isso pode ser evidenciado quando Corrêa (1997) diz que “a desigualdade constitui-se 

em característica própria do espaço urbano capitalista, refletindo, de um lado, a 

desigualdade social expressas no acesso desigual aos recursos básicos da vida e, de outro, 

as diferenças locacionais das diversas atividades que se realizam na cidade”. (CORRÊA, 

1997, p.148) 
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Percebe-se, portanto, que através da análise da rede de distribuição de água no 

bairro da Pratinha16, nos encontramos diante de um espaço construído hierarquicamente, 

obedecendo à lógica capitalista de acumulação. 

O processo de produção e organização do espaço no bairro da Pratinha pode ser 

caracterizado da seguinte forma; na Pratinha I predomina o uso do solo do Estado (Base 

Naval, SEFA, INFRAERO) e do capital (CERPASA, Industria Prata, Empresa de Pesca 

Mazza etc.); na Pratinha II predomina o uso residencial resultante das ocupações 

espontâneas, sendo que na Pratinha I existe também essa forma de uso. 

No bairro da Pratinha existem duas redes de abastecimento de água, uma do 

SAAEB e outra da COSANPA. A COSANPA foi quem implantou o primeiro sistema de 

abastecimento de água no bairro, que no inicio o bairro se restringia ao que é chamado de 

Pratinha 1, mas devido o aumento do bairro e conseqüentemente da demanda a COSANPA 

expandiu sua rede não só na área antiga (pratinha 1) mas também na área conhecida como 

pratinha 2, área de ocupação mais recente. Ver mapa nº 3. 

O problema é que nem a rede velha (Pratinha 1) nem a rede nova (Pratinha 2) 

conseguiram resolver o problema de rejeição da água, ou seja, a má qualidade, que na 

pratinha 1 está relacionada a ferrugem e na pratinha 2 a turbidez17. O novo sistema que foi 

implantado resolveu o problema da falta de água, mas não resolveu o problema da 

qualidade do serviço, continuando assim um elevado nível de rejeição dessa água. 

Ao confrontarmos os dados da pesquisa sobre a satisfação dos moradores do bairro 

da Pratinha com o abastecimento de água da COSANPA e do SAAEB, constatamos que a 

problemática que envolve o acesso e a qualidade do serviço de abastecimento de água é 

conflituoso e revelador de vários interesses. A disponibilizarão desse serviço no bairro se 

revestiu de uma questão política, pois foram implantados dois sistemas de abastecimento 

em uma mesma área e ao mesmo tempo, deixando assim outros bairros na área de 

expansão prejudicados bem como o próprio bairro da Pratinha, haja vista que uma grande 

área da Pratinha II não foi beneficiado nem pela rede da COSANPA e nem pela rede do 

SAAEB. Ver mapa nº 3. 

                                                 
16  O bairro da Pratinha caracteriza-se por ser uma área de ocupação espontânea na área de expansão 
de Belém. 
17  Apesar da COSANPA dizer que a potabilidade da água do novo sistema está dentro dos padrões 
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), laudos da própria construtora do poço 
indicam que ele está fora dos padrões estabelecidos pela OMS que é de até 5% de turbidez.. 

 

 3847



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Essa forma de atuação do Estado como provedor de serviços essenciais a 

população não é neutra, mas envolvendo jogos de interesses e intrigas, onde o que está 

não é somente o bem estar da população, mas também a legitimação política de grupos 

dentro do aparelho de Estado. No caso do bairro da pratinha isso é muito evidente, 

refletindo a postura política do governo estadual (PSDB) e municipal (PT), haja vista que os 

sistemas de abastecimento foram implantados em períodos eleitoral onde ocorria um 

disputa pela prefeitura de Belém entre o governo do estado e governo do município. 

 

Fruto dessa ação conflituosa e de legitimação do Estado temos: na Pratinha I duas 

redes uma da COSANPA (Estado) e outra do SAAEB (município). 

Na pratinha II, na área conhecida como Eunicie Wever, a rede é da COSANPA, e na 

outra parte é do SAAEB. Ver mapa nº 3. 

Como resultado dessa ação do Estado temos no bairro um emaranhado de redes de 

abastecimento, que, no entanto não significa que o abastecimento satisfaça aos anseios da 

população, ou seja, água com regularidade, preço justo e com qualidade. Portanto o uso 

político desse serviço, que poderiam representar a melhora na qualidade de vida da 

população, mais uns vês representa um desrespeito com o dinheiro publico e com o 

cidadão. 
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CONCLUSÃO 

Apesar das limitações do estudo esperamos ter contribuído com a temática que 

envolve, os tipos de redes de abastecimento de água e a qualidade do serviço prestado. Ao 

identificar que existe uma inter-relação entre forma de organização do espaço, tipo de rede 

e qualidade do serviço, procuramos demonstrar através do exemplo de Belém, que as 

formas como a redes de abastecimento se estruturam não são aleatórias, mas suas 

dinâmicas escondem processo políticos, econômico e sociais que são reveladores da forma 

como se produz e consome o espaço. 

O resultado da pesquisa reforça o conceito de rede, como instrumento de gestão e 

de poder. Elas não podem ser vista apenas como suporte material pra a dinamização dos 

fluxos, logo a rede de distribuição de água não são apenas suportes técnicos importantes 

para a estruturação do espaço, mas constituem estruturas de gestão e controle do território 

pelo Estado, que reforça seu poder de dominação e legitimação diante da população. 

Como resultado dessa forma de atuação do Estado temos no bairro da Pratinha um 

abastecimento ineficaz, apesar de existirem as redes da COSANPA e do SAAEB. Isso força 

seus moradores a optarem pelo auto-abastecimento e pela compra de água mineral 

industrializada, somente aqueles que não podem pagar pelo o abastecimento e pelo auto 

abastecimento é que optam pela água oferecida por essas empresas. 

A pesquisa in locu revelou que a principal reclamação da população do bairro refere-

se a “má qualidade” da água. Isso explica a auto índice de rejeição dos moradores do bairro 

da Pratinha, pela água da COSANPA e do SAAEB. No entanto é preciso fazer um ressalva, 

quando se trata de água da COSANPA, pois ha uma maior rejeição de sua água quando 

compara com a do SAAEB. Talvez isso esteja relacionada a forma de gestão dessa 

empresa, que implementou seu sistema de abastecimento através do orçamento 

participativo.18

Apesar de identificarmos que o maior problema está relacionada a forma de gestão 

por parte do Estado, alguns elementos apontam também para outras problemáticas que 

precisariam ser estudadas, mas em função das limitações desse trabalho não podemos 

avançar, deixando para etapas posteriores e para aqueles interessados na temática. 

Uma hipótese que levantamos para explicar esse elevado índice de recusa da água, 

está no habito de consumo da população que está acostumada a consumir de água 

superficiais (rios), já que a água dos poços subterrâneos são tem propriedades físico-

                                                 
18  O orçamento participativo é um instrumento de gestão implantado a partir de 1997 pela PMB.  
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químicas diferente da água de origem superficial que é mais conhecida e consumida pela 

população, sendo assim um problema de ordem cultural. 

A outra hipótese levantada é que nos dar uma explicação mais convincente 

retratando os dados da pesquisa, é que um dos principais problemas residem na falta ou 

insuficiência de informação, pois o simples acesso aos serviços de abastecimento de água, 

não torna essas pessoas cidadãs, uma vez que o direito à cidade e aos bens e serviços que 

nela existente, está, para além disso. Nesse sentido essa hipótese toca nos resultados que 

chegamos pois essa falta ou insuficiência de informação esta relacionada com a forma de 

gestão do Estado. 

Mediante esses resultados preliminares, o problema não é só a qualidade da água, 

mas envolve todo o processo de abastecimento, assumindo fundamental importância saber 

como é desenvolvido o serviço. Temos assim que observar a qualidade como resultado de 

uma boa manutenção das redes, da instalação de hidrômetros, de cobrança feita com 

eficiência, que seja justa e que minimize o desperdiço. Isso só será alcançado a partir do 

momento que a gestão dos serviços tiverem uma cooparticipação da população a ser 

atingida por determinado serviço. 
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