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 Em relação à reportagem especial “Luta por água após alforria”, veiculada no site Uol Notícias 

no dia 07 de novembro de 2020, relativa ao direito de uso da água da Barragem Rio dos Macacos pela 

Comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, na Bahia, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do 

Comando do 2° Distrito Naval, a fim de evitar a desinformação, pautada em uma abordagem 

unilateral da matéria, esclarece que não é verídico afirmar que o Rio dos Macacos é a única fonte 

de água dos quilombolas, usada como meio de subsistência, conforme a reportagem.  

  

 Sobre a impropriedade para o uso da água in natura  

 Com relação à afirmação de que “a pedido da Marinha do Brasil, a Justiça proibia as 110 

famílias do quilombo Rio dos Macacos de acessar as águas que banham a comunidade, localizada 

entre Simões Filho e Salvador, na Bahia”, é importante ressaltar que a água in natura da barragem é 

imprópria para o consumo humano e necessita de tratamento. A água bruta, recebida da barragem, 

passa por Estação de Tratamento de Água, nas instalações da MB, onde é submetida a intervenções 

para adequação antes de ser distribuída para o Complexo Naval de Aratu. 

  

 Sobre o fornecimento de água à comunidade 

 Apesar de não ser responsável pela instituição de políticas públicas dessa natureza, a MB 

permanece custeando, desde 16 de abril de 2009, a água encanada que é fornecida pela 

Concessionária EMBASA aos moradores da comunidade, uma vez que a água da Barragem Rio dos 

Macacos não é potável. Esse consumo representa um volume médio de 355 mil litros de água por 
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mês, com uso irrestrito e gratuito pela comunidade, reiterando o compromisso da Marinha com a 

sua missão constitucional, que é contribuir para a Defesa da Pátria, em consonância com seu lema: 

“Protegendo Nossas Riquezas, Cuidando da Nossa Gente”.  

 Ademais, a prova cabal de que a Marinha fornece e paga água tratada para a comunidade é a 

alegação de corte, por parte da comunidade, em 12 de maio do corrente ano, quando na verdade houve 

uma avaria na rede de água da EMBASA, na Vila Naval da Barragem. Ao tomar conhecimento do 

fato, a Marinha do Brasil comunicou à concessionária que efetuou o reparo em 16 de maio de 2020. 

É oportuno mencionar que, enquanto perdurava o problema, foi disponibilizado à comunidade o 

acesso a outro ponto de água, o que foi recusado sob a alegação de que era distante das moradias. 

  

 Sobre a finalidade e uso da barragem 

 Área estratégica, a barragem visa à integridade e inviolabilidade da água que abastece a Base 

Naval de Aratu, não sendo possível à Marinha prescindir da mesma, por ser a única fonte de 

abastecimento para cerca de 1500 pessoas, sem que ocorra grave comprometimento da organização, 

funcionamento e desenvolvimento das atividades militares, indispensáveis ao cumprimento da sua 

missão constitucional. 

 Sobre a afirmação de que “É da barragem que os moradores tiram água para consumo 

próprio e dos animais e garantem a irrigação do que plantam no local” é válido ressaltar que, além 

de se tratar de uma água imprópria para o consumo, a barragem não foi projetada para pesca ou 

lazer, sendo o uso indiscriminado da estrutura da barragem, por quem quer que seja, um grande risco 

de afogamento e também de remoção de rochas ou outros materiais, o que também representaria 

riscos a outras comunidades à jusante.  

  

 Sobre atitudes coercitivas contra a comunidade 

 Sobre a afirmação de que “Marcado por ameaças de despejo, agressões e coerção por parte 

dos militares, o conflito fundiário entre o quilombo Rio dos Macacos e a Marinha perdura por quase 

cinco décadas”, é importante esclarecer que as denúncias de ações violentas eventualmente ocorridas 

e registradas, tanto partindo de militares de serviço quanto de moradores da comunidade, tiveram o 

devido encaminhamento legal, por meio de Inquéritos Policiais Militares, os quais são encaminhados 

à Justiça Militar para acompanhamento pelo Ministério Público Militar e demais órgãos competentes, 

adoção das devidas providências e, caso comprovadas as faltas, aplicação das sanções legais. 

Por fim, cabe destacar que a Marinha pauta o seu agir na responsabilidade social, no respeito 

à dignidade do ser humano, na observância da estrita legalidade e no cumprimento das decisões 
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judiciais, sendo seus atos acompanhadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes. Afirmações 

contrárias não guardam relação com a verdade e destoam dos exemplos permanentes que a Marinha 

traz, sempre ao lado do povo brasileiro, quando e onde for necessário. 

 
Contato: 
Assessoria de Imprensa 

Comando do 2° Distrito Naval 
Telefones: (71) 3507-3851 / 99975-5351 
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