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RESUMO

Este trabalho estuda o rio São Francisco tendo como base as questões históricas,

econômicas, políticas, culturais e socioambientais. A água do São Francisco foi o foco

das pesquisas que resultaram em sua elaboração e tratou dos problemas decorrentes da

redução do volume de água do rio e dos conflitos implícitos e explícitos entre os seus

usuários. Nessa disputa, incluem-se as empresas geradoras de energia elétrica e o setor

de agricultura irrigada, particularmente a fruticultura. Estes conflitos vêm se tornando

mais expressivos à medida que se aproxima a efetiva realização da transposição de parte

das águas do Velho Chico por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco com

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional que será implantado pelo Ministério da

Integração Nacional. Também procura analisar todo um conjunto de questões ligadas à

degradação  ambiental;  provocada  pelas  atividades  agrícolas,  pecuárias,  industriais  e

sanitárias,  decorrentes  do  desmatamento,  da  poluição,  dos  esgotos  domésticos  e

industriais das cidades ribeirinhas e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que

são jogados nos espelhos d’água da bacia do São Francisco. Aborda também o processo

de inclusão  social,  historicamente  relegado  a  um segundo plano,  juntamente  com o

debate a respeito da Transposição e Revitalização do rio da Unidade Nacional.
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ABSTRACT

This  work  studies  the  São  Francisco  river  and  has  as  basis  the  historical,

economical,  political,  cultural  and socioenvironmental  questions.  The São Francisco

river water was the focus of the researches that resulted in the elaboration of this work

and dealt with problems derived from the reduction of its water volume and the implicit

and explicit conflicts among the users of this river water. In this dispute, it includes the

electric energy generator companies and the irrigated agriculture sector. These conflicts

have become more expressive with the proximity of the transposition of the water of the

“Old Chico” through the Project of Integration of the São Francisco River with the

Hydrographic  Basins  of  Septentrional  Northeast  Region  that  will  be  implanted  by

National Integration Ministry. It also tries to analyse a series of questions related to the

environmental degradation, provoked by the cattle raising, agricultural,  industrial and

sanitary  activities  derived  from deforestation,  pollution  and  domestic  and  industrial

sewage  of  the  small  cities  alongside  the  river  bank  as  well  as  Belo  Horizonte

Metropolitan  Area  sewage  thrown  into  the  water  of  the  São  Francisco  Basin.  It

approaches the social inclusion process, historically relegated to a second level, together

with the debate about the Transposition and Revitalization of the National Unity River.
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             INTRODUÇÃO

“O homem chega já desfaz a natureza/ tira a gente põe represa, diz/ que tudo

vai mudar./ O São Francisco lá pra cima da Bahia/ diz que dia menos dia vai/

subir bem devagar /E passo a passo vai cumprindo a profecia/ do beato que

dizia que o sertão ia alagar”

(Sobradinho - Sá e Guarabira)

O São Francisco é um rio nacional que atravessa o coração do Brasil e seu Vale

tem  640.000km2 (ocupa  o  quarto  lugar),  espaço  superado  apenas  pelos  estados  do

Amazonas, Pará e Mato Grosso. Em qualquer circunstância, o São Francisco deve ser

visto e analisado globalmente, ou seja, da sua nascente na Serra da Canastra, em Minas

Gerais, à sua foz no oceano Atlântico entre os estados de Alagoas e Sergipe, incluindo

as áreas formadas pelos seus afluentes. Antes do processo de colonização do Brasil, no

início do século XVI, o rio São Francisco era chamado de OPARA pelos índios que

viviam no seu Vale. Em 4 de outubro de 1501, o navegador Américo Vespúcio alcançou

a sua desembocadura e deu o seu nome atual em homenagem ao santo do dia. Também

foi chamado de “Rio dos Currais” devido à formação de fazendas de gado ao longo de

sua extensão. Em seguida, recebeu a denominação de “Rio da Unidade Nacional”, e os

moradores da ribeirinha passaram a chamá-lo carinhosamente de Velho Chico. Daí em

diante,  sentenciou-se  o  significativo  papel  que  ele  passaria  a  ter  no  processo  de

ocupação do interior do território realizado pelo colonizador que perdurou até o início

da década de 20, do século XIX, quando o Brasil tornou-se independente. Em seguida,

recebeu a denominação de “Rio da Unidade Nacional”, e os moradores da sua ribeirinha

passaram  a  chamá-lo  carinhosamente  de  Velho  Chico.  Conseqüentemente  sua

importância política,  econômica e cultural  aumentou progressivamente na região que

atravessa e no país como um todo.

Lembramos que, no período colonial, a pecuária extensiva tornou-se a atividade

predominante do Vale do São Francisco e serviu de apêndice da economia açucareira

situada no litoral do Nordeste. Com a estagnação do complexo açucareiro no final do

século  XVII  e  a  mudança  do  eixo  econômico  colonial  para  a  região  das  minas,  a

pecuária  no  Vale  apenas  trocou  de  papel  porque  se  tornou  grande  fornecedora  de

alimentos para os trabalhadores na mineração. Enquanto o rio São Francisco continuou

sendo a principal via de por onde seguiam os produtos consumidos na região aurífera,
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mas com decadência do ciclo do ouro, a pecuária da região também entrou em crise e o

Vale  passou  por  um  certo  isolamento  geográfico  Apesar  da  crise  esta  atividade

continuou resistindo e mais tarde constituiu um espaço privilegiado para o surgimento

latifúndios  onde ainda  no  século  XIX, consolidou-se  uma estrutura  coronelista  com

enorme  poderio  político  naquela  região  que  perdurou  até  parte  do  século  XX.  O

latifúndio nunca foi abolido e continua sendo um entrave para o desenvolvimento e uma

melhor distribuição de renda via ao acesso à posse da terra na região do Vale do São

Francisco e no Brasil como um todo.

Estudar o rio São Francisco é deparar com parte significativa da história política,

econômica, cultural e social do Brasil e, ao mesmo tempo, um grande desafio perante a

complexidade  dos  problemas  que  envolvem  o  rio  e  seu  Vale.  Inicialmente,  nosso

objetivo era analisar os efeitos econômicos, políticos e socioambientais decorrentes da

redução do volume de água do rio São Francisco, a partir do ponto de vista da economia

do meio ambiente e contextualizá-los em um processo de desenvolvimento sustentado

pautado na preservação ambiental e no uso racional das riquezas naturais de sua bacia,

particularmente a água. Esta pesquisa teve início em 2001, no Instituto de Economia da

Unicamp,  sendo coordenada pelo Professor.  Bastiaan Phillip  Reydon.  Ao iniciarmos

esse trabalho, fomos desafiados a ampliar o nosso enfoque e, dessa forma, transferimos

a pesquisa para área de Políticas Públicas no Departamento de Ciência Política, tendo

como coordenador o professor Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão. Dentro desse

espírito, realizamos o trabalho proposto; englobando um conjunto de questões que nos

permitiu a compreender as políticas públicas desenvolvidas no Vale, compatível com

essa abordagem mais ampla a respeito do rio São Francisco, particularmente aquelas

diretamente ligadas ao Estado, no passado e no presente, sem perder de vista o enfoque

anterior.

Procuramos situar o São Francisco no contexto histórico, político, econômico e

social  brasileiro,  englobando  os  períodos  Colônia,  Império  e  República.  Para  isso

recorremos  à  literatura  que  analisa  esses  assuntos  na  qual  se  destacam as  obras  de

Sérgio Buarque de Holanda, Capistrano de Abreu, Caio Prado Jr., Celso Furtado, junto

a estes  inclue-se Roberto  Simonsen,  Gilberto  Freyre,  Manoel  Correia  de Andrade e

Oliveira Viana. Em seguida, pesquisamos a literatura relacionada à questão regional,

tendo  como  destaque  as  obras  de  Wilson  Cano,  Otamar  de  Carvalho,  Leonardo

Guimarães,  Carlos  Américo  Pacheco  e  Pedro  C.  Gama  da  Silva.  Sobre  o  Meio
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Ambiente constitui referência às obras de Ademar Romero, Bastiaan Phillip Reydon,

Clovis Cavalcante, Weber Vieira e as obras e relatórios publicados pelo MMA.

Parcela  significativa  da bibliografia  pesquisada para realizar  este trabalho foi

publicada  por  órgãos  governamentais,  entre  eles  o  IBGE,  IPEA,  CODEVASF,

EMBRAPA, MMA, FJN, Ministérios do Planejamento e do Interior, Câmara e Senado

Federal,  secretarias  estaduais  e  municipais  ligadas  ao  Vale.  Pesquisamos  também

matérias  publicadas  pela  imprensa  nacional  que trata  das  questões  e  problemas  que

dizem respeito ao “Rio da Unidade Nacional”; filmes, especiais de televisão e músicas.

Destacamos que o rio São Francisco e seu Vale ainda não foram objeto de interesse da

universidade brasileira e, nesse sentido, a sua produção bibliográfica continua restrita a

alguns  trabalhos  de  pesquisadores  individuais,  realizados  principalmente  para

elaboração de  dissertações de mestrado e teses de doutorado, mas de grande valia.

Além da bibliografia mencionada, realizamos uma pesquisa de campo que nos

permitiu visitar 81 cidades situadas entre a foz e a nascente do São Francisco e mais 15

cidades  na  Área  Diretamente  Afetada-ADA pelo  Projeto  de  Integração  do Rio  São

Francisco (Transposição). Apesar das dificuldades premidas pelos limites econômicos,

ainda assim foi possível entrar em contato com todos os “pês” da região, ou seja, “P’’.

de poeta, padre, pescador, prostituta, pobre, político, preto, prefeito, professor, produtor

e  pesquisador.  Este  curto  contato  me  possibilitou  viver  um pouco  o  cotidiano  dos

habitantes  do Vale.  Isso associado,  com as  visitas  que fizemos  a  várias  localidades

juntamente  com outras  observações  de campo e da literatura  que trata  das  questões

sanfranciscanas; também contribuíram para analisar o potencial turístico da região e as

medidas  políticas  e  econômicas  a  serem  tomadas  a  curto,  médio  e  longo  prazo  e

viabilizar o desenvolvimento sustentável das atividades ligadas ao turismo nas terras do

São Francisco.

A combinação  dessas  fontes  bibliográficas  garantiu  a  elaboração do presente

trabalho, e trouxe para o debate questões que estão em sintonia com os problemas dos

dias atuais e outras que ainda inquietam bastante e aguardam a vez e a hora de serem

solucionadas como a melhoria da educação, saúde e do acesso à posse da terra, apesar

das medidas pontuais e de abrangência limitada, entre elas a implantação dos projetos

de colonização e irrigação da Codevasf.  Esse trabalho também aborda questões que

estão  surgindo e  requerem atenção  redobrada  do  governo e  da  sociedade,  como os

problemas  ambientais,  a  revitalização  do  Velho  Chico  e  dos  seus  afluentes,  a

depredação do patrimônio  histórico,  cultural  e paisagístico  e o processo de inclusão
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social perante as novas dinâmicas de desenvolvimento econômico que vêm ocorrendo e

que vão se  realizar  daqui  em diante.  Como se  trata  de  um trabalho  a  respeito  das

políticas públicas; todas as questões mais relevantes foram focadas, tanto do ponto de

vista crítico e acadêmico quanto do ponto de vista político,  econômico e social.  Ao

mesmo tempo, procura apontar as possíveis soluções e garantir um espaço significativo

na sua composição para debate e as questões relativas ao Projeto de Integração do Rio

São Francisco  com Bacias  Hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional,  conhecido  como

Transposição.

Ao longo da História o Velho Chico serviu como eixo de ligação entre as regiões

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e, simultaneamente contou com a implantação de uma

série de atividades econômicas diretamente ligadas a ele.  O São Francisco atravessa

uma extensa região dominada pelo clima semi-árido sujeita a ocorrência de estiagens

períodicas e conta com elevada concentração humana o que aumenta a sua importância.

No  decorrer  do  século  XX,  aumentou  significativamente  as  atividades  econômicas

relacionadas ao rio São Francisco. Do final do século XIX até a década de 1950, este rio

foi a principal via de comunicação do interior do país feita através da navegação fluvial

integrada  com  as  ferrovias  e,  posteriormente,  com  as  rodovias.  As  atividades

econômicas  desenvolvidas  na  região,  desde  o  período  colonial,  foram:  a  pecuária

extensiva, a produção de algodão, a agricultura de subsistência onde se produzia milho,

feijão, mandioca e batata-doce. Essas culturas também eram cultivadas pelos ribeirinhos

na  vazante  do  rio  e  mais  tarde  incluiu-se  a  cebola,  sendo  o  primeiro  produto  da

agricultura irrigada que obteve escala comercial,  no Vale, isso a partir da década de

1950.

A partir de 1950, graças à ação e à implementação de projetos governamentais,

após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Vale do São Francisco iniciou uma nova

etapa  de  seu  desenvolvimento  econômico,  marcada  pela  criação  da  Companhia

Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, em 1945 e pela construção da Usina Hidrelétrica

de Paulo Afonso, inaugurada em 1954, Este processo continuou com a implantação de

uma série de outras usinas nas décadas seguintes juntamente com a agricultura irrigada,

em que se destaca a produção de sementes e frutas, entre elas manga e uvas, que têm

grande aceitação no mercado internacional e a mais nova proposta do governo tendo

como base a água do rio é a implantação do Projeto de Transposição que visa levar água

para outras regiões do semi-árido e vai  iniciar  as suas obras na primeira  década do

século XXI. Segundo o Ministério da Integração, a realização desse Projeto será mais
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um importante instrumento de combate aos efeitos das secas no semi-árido da porção

oriental e central do Nordeste, compreendendo respectivamente o Estado do Ceará e os

estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, embora este último

não esteja contemplado.

O Estado conta com uma série de meios para atender os variados seguimentos da

sociedade,  seja no Vale ou em outra  qualquer  outra região do país.  Por exemplo,  a

Embrapa do Semi-Árido dispõe de mecanismos capazes de orientar tecnicamente o mais

rude  agricultor  de  subsistência  até  os  modernos  empreendimentos  agrícolas  ou

pecuários, desde que haja uma política com esse objetivo. Melhorar e adequar o crédito

rural,  criar  políticas  públicas  de  fato  voltadas  para  inclusão  dos  setores  até  então

marginalizados. Daqui por diante, todas as políticas de desenvolvimento do Vale deve

levar em conta os problemas apontados acima e as medidas para solucioná-los têm que

ser tomadas  simultaneamente,  pois perdeu-se muito  tempo esperando o bolo crescer

para depois dividir.  Os analfabetos do Vale sempre ficaram de fora, mesmo quando

receberam  algum  quinhão,  porque  num  processo  produtivo  com  uso  de  modernas

tecnologias não há lugar para eles. Lembramos que muitos agricultores da região foram

beneficiados  com  lotes  dos  projetos  de  irrigação  implantados  pela  Companhia  de

Desenvolvimento do Vale do São Francisco-Codevasf e parcela expressiva deles não

prosperou porque faltaram os meios básicos, inclusive, a cultura sistematizada, ou seja,

o mínimo de estudo que permite operar as novas engenhocas de trabalho.

A literatura que trata do desenvolvimento econômico brasileiro destaca a forte

participação  do  Estado  na  economia,  inclusive  nos  períodos  mais  liberais.  A  sua

presença foi imprescindível para o processo de acumulação do setor privado, isso ocorre

desde o Império com a implantação das ferrovias, além da concessão feita aos setores de

saneamento básico, geração de energia e transportes públicos e urbanos. No decorrer do

século XX, o Estado participou diretamente do processo produtivo e financeiro e da

geração de  energia,  particularmente  após o fim da Segunda Guerra  Mundial.  Nesse

sentido, o desenvolvimento do Vale do São Francisco não poderia ser diferente. Em

decorrência  de  suas  particularidades,  não  haveria  nem  mesmo  essa  forma  de

desenvolvimento  excludente  verificado  atualmente  na  região.  Sem  a  decisiva

participação  estatal  que  continua  presente,  inclusive  resistindo  ao  projeto  político

neoliberal de tirar o Estado das atividades econômicas, tanto assim, que não conseguiu

privatizar a CHESF, empresa responsável por 10% da energia hidrelétrica gerada no

país.
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O Projeto  de  desenvolvimento  econômico  do Vale  recebeu atenção  especial,

tanto que foi debatido na Assembléia Constituinte e incluído como prioridade nacional

na Constituição de 1946. Em seguida criou-se a Comissão do Vale do São Francisco-

CVSF  que  teve  a  incumbência  de  realizar  essa  tarefa  na  região,  o  Departamento

Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS também deu a sua contribuição. A criação

do Banco  do  Nordeste  e  da  SUDENE na  década  de  1950 reforçou  esse  propósito,

contudo a  responsabilidade  maior  coube à  CVSF que  atuou  em várias  frentes  para

alcançar  as  metas  estabelecidas.  Entretanto,  em  1967,  extinguiu  a  obrigatoriedade

constitucional que destinava até 1% do orçamento da União para o Vale e a CVSF foi

substituída pela SUVALE. Em 1974,  a SUVALE deu lugar à Codevasf, que assumiu a

difícil tarefa de prosseguir desenvolvendo o Vale.  Através da Lei no 9.954, de 6 de

janeiro  de  2000,  sua  área  de  atuação  foi  ampliada  com a  incorporação  do Vale  do

Parnaíba o qual engloba todo o Estado do Piauí e parte dos territórios dos estados do

Ceará e do Maranhão.

A  atividade  econômica  mais  consistente  do  Vale  do  São  Francisco,  nesses

últimos 50 anos, tem sido a geração de energia hidrelétrica pela Companhia Hidrelétrica

do São Francisco-CHESF, que, desde 1954, continuou se expandindo, com a construção

de  várias  usinas  hidrelétricas  no  rio  São Francisco  entre  elas:  a  Usina  Hidrelétrica

Bernardo Mascarenhas, também chamada de Três Marias, construída pela CEMIG em

Minas  Gerais,  no  Alto  São  Francisco  e  inaugurada  em 1962.  A  segunda  etapa  do

complexo de Paulo Afonso concluída, nas décadas de 1970-1980, Sobradinho, em 1980,

e, finalmente, a Usina Hidrelétrica de Xingó, inaugurada em 1994. Fora da bacia do São

Francisco, a CHESF construiu várias usinas hidrelétricas e algumas termoelétricas, além

de expandir suas redes de distribuição de energia para outras regiões do país e, a partir

de 2000, completou a sua ligação com o Sistema Interligado Nacional-SIN. A geração

de  energia  elétrica  recebeu  a  atenção  especial  do  governo,  considerada  como

imprescindível para o desenvolvimento das outras atividades econômicas da região. 

Verificamos  que  as  atividades  econômicas  e  as  relações  políticas  e  sociais

antigas continuaram tendo estreita sintonia com os novos processos produtivos, o que se

convencionou dizer que o “novo carrega o velho”. Como não foram tomadas medidas

para  reduzir  essas  diferenças,  ainda  persiste  a  presença  de  enormes  latifúndios

improdutivos  e minifúndios  com baixa produtividade  ao lado de pequenas e  médias

propriedades  com  elevado  nível  de  produtividade  principalmente  nos  pólos  de

agricultura irrigada nos Perímetros de Irrigação de Petrolina/Juazeiro onde se destaca a
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produção  de  manga  e  uva  voltada  para  os  mercados  internos  e  externos.

Simultaneamente, a indústria videira vem se expandindo de forma expressiva (produção

de suco, vinho, champanhe), além das indústrias de doces e outros produtos agrícolas.

No  setor  pecuário,  também  contamos  com  um  significativo  avanço  no  processo

produtivo que vem se destacando em alguns locais do Vale, no entanto ainda predomina

o  sistema  tradicional  com  rebanhos  criados  de  forma  extensiva  e  com  baixa

produtividade que chega a ser anti-econômica.

No setor de serviços, a situação não é diferente, de um lado, temos modernas

relações comerciais  com elevado padrão técnico e operacional  ao lado de atividades

comerciais bastante primárias com a existência de escambos e outras formas de trocas,

embora  esse  processo  seja  praticado  em  todo  o  território  nacional.  O  número  de

comerciantes  que não têm conta bancária  é  expressivo,  inclui-se também o setor  de

turismo onde muitos hotéis e outros serviços não têm contas em bancos. Tal situação

limita as atividades, comerciais, pois os comerciantes estão excluídos de operar com

importantes  mecanismos  pagamentos  (cheques,  tikts  e  cartões)  e  perdem clientes  e

oportunidade  de  realizar  negócios.  Trata-se  de  uma  questão  cultural  da  população,

embora  tenha  limites  econômicos.  No  entanto,  esses  problemas  têm  que  serem

superados e reduzir a distância entre o “velho” e “novo”, o “moderno” e o “arcaico”.

O desenvolvimento que se preconiza para o Vale do São Francisco, no século

XXI, será bem mais exigente do que tudo que já se fez na região. Primeiramente tem

que corrigir uma série de falhas cometida pelo modelo vigente, tanto no âmbito político

e  econômico  quanto  no  social  e  ambiental.  Com a  estrutura  social  presente,  não  é

possível efetuar uma destruição criativa do conjunto das atividades desenvolvidas no

Vale, mas dá para elaborar políticas que levem em conta a situação econômica e social

da  região  para  implementar  um  processo  de  desenvolvimento  integrado  e  auto-

sustentado pautado na preservação ambiental tendo a água como a principal riqueza. A

questão da inclusão social deve ser a prioridade dessa nova etapa de desenvolvimento

do Vale. As atividades ligadas ao rio poderão construir cenário capaz de incluir parcela

significativa da população desde que haja decisões políticas e empenho econômico para

alcançar esses objetivos.

Em  nossas  pesquisas  de  campo,  foi  possível  constatar  um  grande  potencial

turístico no Vale do São Francisco que engloba toda e qualquer demanda, levando-se

em conta os aspectos culturais, econômicos e paisagísticos, que se estendem do litoral

aos sertões e serrados e das ribeirinhas aos planaltos. As atividades ligadas ao turismo
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poderão absorver direta e indiretamente um grande contigente de pessoas. Para tanto,

torna-se necessário uma sólida formação da população para que ela possa apresentar a

região  aos  visitantes  e,  simultaneamente,  proteger  os  seus  bens  culturais  e  naturais.

Cabe  aos  ministérios  da  Educação,  Cultura,  Meio  Ambiente,  Turismo,  Economia  e

Trabalho, criar as condições para que as atividades do setor de turismo contribuam com

o  desenvolvimento  auto-sustentável  e  dessa  forma,  assegurem  a  preservação  das

inúmeras manifestações culturais existentes no Vale do Velho Chico, como as festas

religiosas  e  pagãs,  a  culinária,  o  artesanato,  a  literatura,  as  feiras  e  exposições  de

animais e as festas de vaquejadas.

A infra-estrutura regional  requer  por demais  medidas  que visem melhorar  as

condições de atendimento aos visitantes que são precárias na maioria das localidades

com potencial turístico. O caso de Bom Jesus da Lapa, onde se localiza o Santuário de

Bom Jesus da Lapa, ilustra bem essa situação. A cidade recebe anualmente em torno de

um milhão de fiéis e ainda não conseguiu melhorar a sua infra-estrutura para acomodar

adequadamente toda essa gente. Esse município também vem se tornando um grande

pólo produtor de frutas e outros produtos da agricultura irrigada, portanto chegou a hora

de os setores públicos e privado investirem mais na região criar um pólo turístico para

receber novos fiéis e outros visitantes do país e do exterior. Outras cidades do Oeste

baiano  também  se  destacam  entre  elas  Santa  Maria  da  Vitória,  Correntina  e,

particularmente,  Barreiras,  que,  além  de  ser  um  grande  centro  produtor  de  grãos,

apresenta uma série de atrativos para os visitantes em busca de lazer e do conhecimento

de lugares diferentes.

 As cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA já contam com turismo de negócios

ligados  à  fruticultura,  contudo  apresentam  todas  as  condições  para  ampliar  essa

atividade e atrair novos visitantes para outros fins. O Vale conta com inúmeras cidades

históricas,  como Penedo,  Piranhas,  Barra,  Carinhanha,  Januária,  São Francisco,  São

Romão e Pirapora, todas situadas na ribeirinha do Velho Chico. Fora das margens do

São Francisco existem muitas outras cidades como: Paracatu, Ouro Preto, Congonhas,

Sabará,  Jacobina  e  Jeremoabo.  No sertão  do  São Francisco,  contamos  com Montes

Claros, Guanambi, Serrita, Serra Talhada, Pesqueira, Arapiraca e Propriá, no Agreste. A

esse  conjunto,  acrescentam-se  as  áreas  de  usinas  hidrelétricas:  Xingó,  o  Complexo

Paulo Afonso, Sobradinho e Três Marias, além das áreas de parques onde se destacam o

Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas, o Parque Nacional da
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Serra do Cipó, em Santana do Riacho e o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na

Chapada Gaúcha.

O Vale  já  conta  com vários  pontos  turísticos  bem definidos,  contudo  o  seu

potencial  já explorado ainda é pouco expressivo. O desenvolvimento dessa atividade

tem que obedecer a critérios pautados no desenvolvimento auto-sustentado, e todas as

políticas públicas voltadas para esse setor têm que buscar essa meta e, ao mesmo tempo,

orientar os agentes e os visitantes para que ambos sejam responsáveis pela preservação

cultural e ambiental da região; caso contrário, teremos a inevitável depredação desse

imenso patrimônio nacional.  Sem os devidos cuidados, essa atividade pode provocar

mais  problemas  do  que  soluções,  inclusive  poderão  ser  eliminadas  as  diferenças

regionais, o que causaria enorme prejuízo para os patrimônios culturais e naturais, com

fortes implicações econômicas e sociais e, dessa forma, a participação da sociedade civil

é imprescindível para que seja guardian das riquezas culturais e paisagísticas da região.

Finalmente,  pesquisamos  e  analisamos  as  implicações  de  ordem  política,

econômica,  social  e  ambiental,  que  envolvem  o  Projeto  de  Integração  do  Rio  São

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, que vai transferir água do

Velho Chico para o sertão nordestino. Trata-se da primeira proposta de megaprojeto do

governo central que tinha como referência o uso da água do Velho Chico, apresentada

em 1847, durante o período imperial, reapresentada a cada vez que ocorre uma grande

estiagem no Nordeste e, encerrou o século XX, debatendo a sua realização. Segundo a

literatura consultada, observa-se que, nos últimos 25 anos, vêm sendo construídas as

condições  políticas,  econômicas  e  técnicas  para realizar  a  implantação  definitiva  do

Projeto  mais  antigo  do  mundo,  além de  ser  bastante  polêmico  em termos  político,

econômico e ambiental.

A Transposição é um Projeto que vai atender uma região marcada pelo descaso

político no que diz respeito às soluções dos seus problemas sociais, por si já suscita

dúvidas, questionamentos, indiferenças. Como também, confronta inúmeros interesses e

diferentes  análises  a  seu  respeito,  além  todas  as  conseqüências  provocadas  pelo

processo de transposição de parte de água do “Rio da Unidade Nacional”. Não se trata

da luta do bem contra o mal e, sim, de uma forte disputa de interesses e de ponto de

vista entre vários setores políticos e econômicos da sociedade brasileira. Estima-se que,

após a implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco, inicialmente serão

retirados em torno de 43m3/s e atingirá de 1 a 3,5% do volume médio da água do Velho
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Chico,  considerado  ínfimo  pela  população,  sobretudo  aquela  que  vive  nas  áreas

receptoras.

Alega-se que esse volume é pequeno, considerando os 92m3/s que estão sendo

retirados do rio para o desenvolvimento de várias atividades econômicas no Vale e os

335m3/s  comprometidos  com outorgas,  enquanto  o  Projeto  de  Transposição  sempre

previu um bombeamento  máximo de 127m3/s.  Nesse particular,  os  defensores  dessa

medida levam uma grande vantagem, embora o movimento contrário a ela seja bem-

sucedido em seus propósitos. Contudo, muitos sertanejos lembram que a retirada de

água não “ofende” (causa danos) ao rio, sem contar a enorme desinformação a respeito

da questão, outros imaginam que a água vai ser transferida para regiões desconhecidas e

o Velho Chico poderá secar.  Verificamos a existência  de muitos boatos e conversas

inverídicas  ou  sem  rumo.  Porém,  o  movimento  pela  transposição  é  por  demais

significativo, mas tem sido ensombreado pelo seu oponente, particularmente na fase em

que essa medida já se tornou irreversível.

Trata-se  de  um  empreendimento  do  Governo  Federal  cuja  primeira  etapa

prevista para ser realizada em 3 anos, no período (2005-2007) e o seu custo foi estimada

em US$ 1.500.000.000 ou R$ 4.500.000.000,00 ou o equivalente aos juros de 15 dias da

dívida pública brasileira. Como o Projeto será realizado em longo prazo, segundo os

especialistas esse custo poderá ser multiplicado por quatro vezes. Espera-se que a região

venha a  receber  outros  investimentos  do setor  privado e  dos  Governos  da  União  e

estaduais,  principalmente para os serviços de Saúde, Saneamento,  Educação e infra-

estrutura  em  geral.  O  controle  desse  recurso  suscita  forte  disputa  entre  os  grupos

políticos  e  econômicos  regionais  e  nacionais  ao  mesmo  tempo,  que  provoca

desconfiança e críticas dos grupos organizados da sociedade civil. No entanto, qualquer

projeto  de  desenvolvimento  que  vise  minimizar  os  problemas  sociais  e  econômicos

exigirá investimentos de grande monta, tanto públicos quanto privados. O Ministério da

Integração destaca que o Projeto de Integração será um antídoto contra a indústria das

secas e das forças do atraso que sempre dominaram os “negócios públicos” na região do

polígono.

A sociedade tem que ficar atenta a qualquer Projeto econômico para a região e

exigir a sua sustentabilidade pautada na defesa do meio ambiente e na justiça social.

Princípios que devem nortear todas as políticas públicas do país com esse fim e, por

outro lado, teremos que ampliar  os movimentos  de revitalização,  não só do rio São

Francisco, mas das caatingas, cerrados e de todo o patrimônio cultural e natural do Vale
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e dos sertões do Brasil.  O desafio está posto e, como diz o bispo Dom Luiz Flávio

Cappio, o São Francisco é o rio da Vida e sem ele não haverá homem. E não havendo

homem a produção de qualquer  produto ou serviço deixa de ter  sentido.  Um cartaz

exposto, em Itacarambi, alertava que os mercados são finitos e a degradação ambiental

intensiva  pode  provocar  a  irreversibilidade  de  imensas  áreas  dos  cerrados  e

conseqüentemente, o secamento dos rios. Partindo dessa premissa, a produção de soja é

importante,  contudo deve obedecer aos critérios legais e as orientações técnicas para

combinar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. E assim, garantir o

espaço dos rios e das paisagens naturais e ao mesmo tempo, assegurar a sustentabilidade

do conjunto das atividades econômicas desenvolvidas no Vale, sem acabar com a água

do Velho Chico e dos seus afluentes.
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Mapa 2: O Espaço Geográfico da Bacia Sanfranciscana: Baixo, Submédio, Médio e Alto São Francisco 
Rio - “São Francisco”.
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Foto 1: Estátua de São Francisco na Av. Salmeron, continuidade da Av. São Francisco (beira rio) que em 2005 foi

retirada desse local (para dar lugar a um quiosque) e tranferida para o trevo na frente do Hotel Canoeiros,

em Pirapora-MG, no Alto São Francisco.
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Foto 2: Imagem de Bom Jesus da Lapa numa praça pública, em Bom Jesus da Lapa-BA, Médio São
Francisco.

Foto 3: Estátua do Negrinho do Rio (criatura encantada ou sobrenatural que vive no Rio São Francisco)
construída em um parque público, na cidade de Juazeiro-BA, no Submédio São Francisco.
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Foto 4: Estátua do padre Cícero Romão Batista, na cidade de Olho d'Água do Casado-AL, Baixo São
Francisco.
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CAPÍTULO 1

1. A  PRESENÇA  DO  ESTADO  NO  VALE  DO  SÃO  FRANCISCO:  DA

COLÔNIA A REPÚBLICA

1.1. Os tentáculos da ordem e das normas do Estado no Vale

A relação do Estado com o rio São Francisco; vem do período colonial, devido a

sua posição estratégica no que diz respeito à ocupação e controle do território por parte

da  Coroa  Portuguesa.  O  povoamento  do  Vale  do  São  Francisco  deu-se  lentamente

porque, em termos econômicos, os negócios com o açúcar estavam em primeiro plano,

tanto que Santos (1985) destaca que o açúcar é um gênero de importância básica no

mercado mundial a partir do século XVI e o mesmo era produzido no litoral1 brasileiro.

A ocupação da região, da foz do rio São Francisco primeiramente se estendeu no trecho

de 300 km para o interior, iniciou-se com o desenvolvimento da pecuária extensiva que,

por  sua  vez teve  grande importância  para a  atividade  açucareira,  realizada  na costa

litorânea.  Aquele  rio,  inicialmente,  não  passava  de  mais  um  acidente  geográfico

encontrado  pelos  portugueses  a  partir  do  litoral  do  Atlântico,  mas  que  permitia  a

penetração para o interior do território colonial e, com isso, assegurava o controle e o

povoamento do mesmo rio pela Coroa Portuguesa que ampliava  sua expansão territorial

para além do litoral.

Geograficamente a plantação de cana para a produção de açúcar se estendeu por

área  coberta  pela  Mata  Atlântica,  também conhecida  como  Zona  da  Mata  na  faixa

litorânea de Pernambuco, Alagoas e no Recôncavo Baiano e só mais tarde chegou ao

litoral norte do Rio de Janeiro, região de Campos de Goitacazes. A introdução da cana-

de-açúcar no Brasil ocorreu ainda na primeira metade do século XVI, passou por um

extenso processo de estagnação nos séculos XVII e XVII,  contudo continuou sendo

plantada  nas  mesmas  regiões  e  no  século  XX  se  expandiu  por  todo  o  Brasil,

particularmente no Sudeste onde se destaca o Estado de São Paulo, principal produtor

de açúcasr e de álcool do Brasil. Por outro lado, não podemos esquecer da plantação de
1 As áreas  produtoras  de açúcar  necessitam de animais de carga  e de carne  e couro;  entretanto,  um
Decreto Real impedia a criação de gado a menos de 50 léguas (300 km) destes locais; o Vale do sertão do
São Francisco tornou o lugar adequado para esta atividade, que teve seu apogeu com a descoberta de ouro
no século XVIII (1670) em Minas Gerais, no Alto Vale do rio das Velhas, afluente do São Francisco, que,
por  sua  vez,  tornou-se  uma das  rotas  do ouro.  O Vale,  posteriormente,  foi  dominado pelos  grandes
criadores (os coronéis), sucessores dos antigos concessionários das sesmarias. THERY, Hervé. O Vale do
São Francisco, uma Região Subdesenvolvida e sua Valorização. São Paulo, Ciência e Cultura, agosto de
1980.
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cana-de-açúcar  voltada  para  a  produção  de  subsistência  de  rapadura  e  aguardente

(cachaça) distribuída por todo interior do país, inclusive no sertão nordestino e no Vale

do São Francisco. Esse processo vem ocorrendo desde o período colonial e dura até os

dias atuais2.

Nesse contexto, Lima Sobrinho (1946) lembra que o gado, além de servir para a

alimentação, também representava um elemento indispensável nas atividades agrícolas,

nos serviços de transporte, portanto, tinha forte relação com o cotidiano das atividades

desenvolvidas  pelo  homem  do  meio  rural.  Indiscutivelmente,  a  importância  dos

rebanhos aumentava significativamente para o complexo açucareiro, inclusive parcela

expressiva dos engenhos eram movidos por força de tração animais, no caso, bois. O

gado tinha papel preponderante nas atividades ligadas diretamente aos engenhos, por

exemplo, com o couro fazia-se o bangüê que aparava a garapa, no momento da moagem

da cana-de-açúcar; o engenho era movimentado por bois e, recebia a denominação de

“trapiche”. Dessa forma, a expansão da atividade pecuária contribuiu para que no século

XVIII  todo  o  Vale  estivesse  povoado.  Furtado  (1972)  completa  afirmando  que  a

pecuária surge fundamentalmente para satisfazer a demanda de carne, de animais de

tração e carga criada tanto por empresas agromercantis quanto pela exportação mineira. 

À primeira, vista o rio São Francisco se apresentava como um formidável canal

para o desenvolvimento da navegação fluvial, mas, em decorrência dos obstáculos como

cachoeiras situadas no seu percurso, sendo a Paulo Afonso, a mais importante delas no

Baixo São Francisco,  logo perceberam que isso não era  possível.  Entretanto,  a  sua

extensão  situada  acima  dos  obstáculos  citados  (particularmente,  no  trecho  entre

Petrolina/Juazeiro e Pirapora em Minas Gerais) tornou-se um indiscutível caminho para

conquista do interior através da navegação fluvial, possibilitando o avanço para o Oeste

da Colônia por meio dos rios Grande e Corrente e, com o Sudeste, pelo próprio São

Francisco3.  O rio  serviu de base para a  conquista  e  ocupação das  terras  do Piauí  e
2 O açúcar produzido da garapa (caldo) de cana é um gênero de importância básica na gênese do mercado
mundial, pois em decorrência da sua crescente procura na Europa tornou-se ao lado do trigo a principal
mercadoria do grande comércio internacional. Constituiu um substituto perfeito para o mel de abelha,
gênero  que a produção em larga escala;  ainda não tinha sido dominada.  A evolução das  técnicas  de
produzir açúcar percorre uma longa história de povos e regiões. As primeiras referências da fabricação de
açúcar datam do século III da era cristã, na Índia, embora o seu início ainda permanecesse desconhecido
no Ocidente até o primeiro quartel do século VII. Os árabes foram os principais responsáveis pelo uso do
açúcar na culinária em substituição ao mel e pelo aperfeiçoamento da técnica de refinação. SANTOS,
Ronaldo Marcos dos. O Rascunho da Nação: Formação, auge e ruptura da economia colonial. Tese de
Doutorado apresentada ao Instituto de Economia-UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 1985, p. 17.
3 Cabe destacar o alcance da ação missionária do ponto de vista geográfico e cultural, facilitado pelas
boas condições de navegabilidade e pelo transporte fluvial que, além de contar com as canoas indígenas,
era fomentado por doações do Estado, cuja orientação parece ser a de manter a unidade cultural das áreas
colonizadas e, ao mesmo tempo, expandir suas fronteiras, Se considerarmos ainda o fato de que outras
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Maranhão, tendo Juazeiro-Petrolina como ponto de partida,  sem contar  a estratégica

cidade de Barra. E ao longo da história, o Vale do São Francisco solidifica a sua posição

geopolítica que norteia a expansão e controle do território (interiorano) por parte da

Coroa e, posteriormente pelo Governo brasileiro.

O controle do Vale do São Francisco e dos territórios ocupados a partir  dele

contou com a firme decisão da Coroa portuguesa que por meio das inúmeras cartas

régias, declarou as chamadas Guerras Justas aos índios da região que, se opunham e

resistiam à ocupação de suas terras pelo colonizador português. Segundo Lins, Andrade

(1960),  durante  todo  o  século  XVII,  foram  crônicas  as  estrepolias  ou,  melhor,  a

resistência e a oposição dos Cariris contra a presença do branco em suas terras, eles

dominavam  desde  a  costa  setentrional  do  Rio  Grande  do  Norte  até  as  margens

pernambucanas  do  rio  São  Francisco.  A  presença  dos  Cariris  e  de  outros  grupos

indígenas nos sertões do Nordeste tornou-se um flagelo para os colonizadores, e suas

lutas passaram à história com o nome de Guerra dos Bárbaros e a pacificação (porque

não dizer genocídio) entre eles e os colonizadores, só veio a ocorrer por volta de 1686,

somado mais alguns anos, a maioria dos grupos indígenas do sertão nordestino havia

sido exterminados como mostra o destaque abaixo:

“Caetes,  Tupinambá,  Abaeté,  Tupi,  Gê,  Tupinaês,  Moipira,  Ubirajara,  Tamoio,  Cataguá,

Shacriabá,  Acroá,  Aricobé,  Tobajara,,  Tupiná,  Ocren,  Sacragrinha,  Ponta,  Massacara,

Tamanquim,  Caripó,  Dzubucua-Cariri,  Poriá, Pancaruru, Rodela,  Tushá,  Oesque,  Umã,

Vouvé,  Chocó,  Pipipã,  Cariri,  Huanoi,  Carapotó,  Fulniô, Garanhum,  Aramuru,  Romari,

Aconã, Natu, Prarto, Pimenteira, Caxago, Abatirá, Candindé, Catolé, Guaíba, Crixá, Cururu,

Goianá,  Kiriri,  Tremembé,  Tupinaem,  Ansu,  Avi,  Cajaú,  Kareriz,  Kariri,  Kiriri,  Quiriri,

Maquaru,  Moriquito,  Prakió,  Massacará,  Tacuruba,  Anaió,  Tamaguiú,  Acoroace,  Tapuios,

Boime, Abacatiara”. (PIERSON, 1972, p. 229).

O rio São Francisco transformou-se em um grande canal para idas e vindas de

homens do Nordeste e Sudeste do Brasil; decididamente era um eficiente caminho para

a ocupação e conquista da parte continental da colônia e concomitantemente ocorria à

ocupação do próprio Vale onde se constituíram inúmeras fazendas de gado. O caminho

(fluvial e por terra) do São Francisco se intensificou particularmente no decorrer dos

séculos XVII e XVIII, com a descoberta de metais preciosos em Minas Gerais e no

missões de capuchinhos e franciscanos levavam também a cultura ocidental e cristã aos portugueses e
índios de uma vasta área do São Francisco, inclusive em seu curso médio, teremos uma idéia, mesmo que
aproximada, da profundidade do processo colonizador NEVES, Zanoni.  Navegantes da Integração, os
Remeiros do Rio São Francisco. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998, p. 31. 
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Centro-Oeste. Os baianos e paulistas foram os grupos que mais fizeram uso do rio São

Francisco para suas viagens, aventureiras que, em muitas ocasiões tiveram de enfrentar

a forte reação indígena em várias localidades atravessadas pelo Velho Chico; o destaque

logo, em seguida,  retrata  a questão que envolve a  reação dos índios  que viviam no

grande Vale.

“O processo de ocupação do interior do Brasil vem, do período colonial, com o avanço

das entradas e bandeiras e com as chamadas Guerras Justas contra os índios do interior

do Nordeste trata-se de uma política deliberada pela Coroa Portuguesa.  Esta política

fica bem clara com a Carta Régia de 02 de dezembro de 1698, que ordenava a repressão

aos índios  que habitavam os vales  dos rios:  Preto,  Grande e São Francisco;  outras

providências deveriam ter sido tomadas, como dar terras aos que lutassem contra os

gentios bravos.  Já a Carta Régia,  de 12 de fevereiro de 1699, manda que se façam

missões  para  catequizar  os  índios  e  assistir  com a  ajuda  da  língua  e  gírias  dos  já

catequizados, com isso assegurar o controle desta vasta região interiorana.

Com essa política foi possível abrir um ativo comércio de gado e suprimento de viveres

a  região  produtora  de  ouro  e  pedras  preciosas  nas  minas  gerais.  “Essa  política  de

conquista do interior proporcionada pela Coroa Portuguesa fez com que os portugueses,

que  viviam nas  costas  litorâneas  como carangueijos,   pudessem desenvolver  outras

áreas deste imenso território” (ANNAES do Arquivo Público e do Museu da Estrada da

Bahia-Estrada, 1920, p. 92).

O rio São Francisco serviu de canal para transporte de alimento (milho, feijão,

carne  seca,  rapadura,  farinha)  destinado  ao  suprimento  das  minas  de  ouro;  por  ele

seguiam escravos e garimpeiros vindos de outras regiões. Serviu também para evasão

(saída)  de  ouro  que  chegava  até  Salvador.  Graças  a  este  particular,  o  controle  da

navegação pelo rio tornou-se mais incisivo por parte da Coroa portuguesa que chegou a

proibir  o  tráfego  de  mercadorias,  o  ouro  em  particular,  sendo  permitido  apenas  o

transporte  de  alimentos  destinados  ao  abastecimento  das  minas.  No  período,  da

mineração tivemos uma forte expansão da pecuária no Vale e um significativo aumento

da  população,  tornando-se  a  região  a  mais  povoada  da  colônia  depois  das  áreas

produtoras de açúcar, situadas na porção oriental da colônia, ou seja, no litoral. Nesse

contexto, formou-se uma série de núcleos de povoamentos que deram origem a muitas

cidades espalhadas em toda a extensão do rio São Francisco e de seus afluentes.

O ciclo econômico da mineração chegou ao fim, o domínio colonial português

também e o rio São Francisco continuou pulsando como se fosse a artéria  aorta do

coração do interior do território brasileiro. Entretanto, o Vale continuou sem qualquer
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transformação  do  seu  cotidiano  econômico  historicamente  ancorado  na  pecuária

extensiva e na agricultura de subsistência. Dessa forma, a região manteve o processo de

povoamento iniciado no período colonial. Por conta da atividade pecuária desenvolvida

no Vale, o rio São Francisco recebeu a denominação de “Rio dos Currais”, e a partir da

Independência do Brasil ocorrida em 1822, passou a ser chamado de “Rio da Integração

Nacional”, porque proporcionou a ligação direta entre o Nordeste e Sudeste do país. A

navegação se intensificou em todo o percurso navegável do rio, apesar da simplicidade

dos seus barcos; pois os barcos a vapor só foram introduzidos bem mais tarde.

A posição geográfica do rio São Francisco sempre foi considerada estratégica

pelos seus estudiosos em relação ao povoamento e controle do interior, tanto no período

colonial como também após a Independência. Burton (1977) expressa bem essa forma

de ver o rio, em suas pesquisas realizadas na década de 1860 (século XIX), em que ele

procura analisar o seu papel como canal de comunicação entre as regiões litorâneas e o

sertão,  entre  o  Norte  e  o  Sul  do  país,  facilitando  a  realização  do  comércio  e  a

colonização. De acordo com esse autor, o São Francisco evitava a escassez, ao assegurar

o  escoamento  dos  excedentes  das  regiões  centrais,  principalmente  nos  períodos  de

estiagem que prejudicavam a agricultura ou quando, por ventura, a faixa litorânea fosse

bloqueada  por  forças  exógenas.  E  conclui,  que  desta  forma  se  completa  o  ciclo

estratégico de que o Império necessitava grandemente para preservar a sua integridade.

A preocupação  estratégica  apontada  por  Burton,  tendo em vista  um possível

bloqueio da faixa litorânea, só veio a se tornar realidade bem mais tarde, com a eclosão

da  Segunda  Guerra,  em  1939.  Essa  possibilidade  não  era  uma  paranóia,  ela  se

concretizou, tanto que o governo brasileiro, no decorrer da Segunda Guerra, estabeleceu

que a navegação do São Francisco seria uma via estratégica para assegurar o suprimento

de mercadorias  no  interior  do  país,  em caso  de  ocupação  do seu  litoral  por  tropas

estrangeiras. Os estudos de Burton mostram a importância do rio e destacam que este

poderia ser utilizado em toda a sua extensão; contudo, ele lembra que as vias fluviais do

Brasil vêm sendo sistematicamente negligenciadas, pois a comunicação por água, com

isso, vastos recursos econômicos deveriam ter sido empreendidos em primeiro lugar, na

verdade ficarão para o último.

A navegação fluvial do rio São Francisco era de fundamental importância para o

transporte de mercadorias, pessoas e além de ser o principal meio de comunicação em

uma imensa área do território brasileiro. Durante o ciclo do ouro, o Vale fervilhava e

certamente era a região mais próspera do território colonial, já que essa região fornecia
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carne para as áreas mineradoras. Com a decadência da atividade econômica aurífera, o

seu dinamismo entrou em estagnação, embora estrategicamente tenha aumentado a sua

importância  em  termos  geopolíticos;  na  verdade  esta  condicionante  já  havia  sido

estabelecida antes pela Coroa Portuguesa e reforçada pelo Estado Nacional;  pilotada

pelo Regime Imperial  a partir  de 1822, continuou com a República após 1889, e se

estendeu por todo o século XX; com o desenvolvimento, novas atividades econômicas

ligadas ao rio e que se ampliarão no decorrer do século XXI.

Cabe destacar que além dos rios Grande e Corrente, outros afluentes da margem

esquerda do São Francisco também serviram de canal para a navegação, embora esta

fosse desenvolvida de forma modesta, como é o caso da navegação no rio Paracatu, feita

por canoas e barcos de pequeno porte que avançavam 384km e chegavam ao Município

Buritis,  na fronteira  com Goiás.  Essa navegação operava com dificuldades  devido à

existência de inúmeras corredeiras no rio. Na mesma, margem temos o rio Urucuia em

que a navegação era feita por barcos e canoas, num trecho de 213km; o mesmo ocorre

com.  o rio  Carinhanha,  onde pequenos barcos  e  canoas  avançam no seu leito,  num

percurso de 135km; porém, devido à situação do relevo da área atravessada por este rio,

a  navegação  tornava-se  impraticável  em toda  a  sua  extensão.  Ele  deságua  no  São

Francisco,  no Estado da Bahia,  fronteira  com Minas Gerais,  entre  os municípios  de

Carinhanha-BA, Cocos-BA e os de Manga-MG e Montalvânia-MG.

Na margem direita, temos vários rios, com trechos onde ocorria a navegação,

como o rio Pará, situado no alto São Francisco, em que a navegação era feita por canoa

num percurso  de  84km a  partir  de  sua  foz,  enquanto  o  percurso  navegável  do  rio

Paraobeba é de 132km. O rio das Velhas tem o trecho navegável mais extenso entre os

afluentes do Alto São Francisco, com 660km de extensões, em que os barcos e canoas

avançavam até  Sabará-MG.  Coelho  (2002)  lembra  que  no  século  XIX,  houve  uma

aposta que através do Velhas (coração de Minas) ocorreria um intenso trânsito de barcos

à vapor, tanto que este rio foi o único afluente do São Francisco incluído no programa

do  Governo  Imperial  para  a  desobstrução  do  seu  leito,  melhoria  de  portos  e  da

navegação tamanha era a sua importância. O rio Verde Grande permitia a navegação

feita por canoas num trecho de 180 km, a partir  da sua foz. A navegação do Verde

Grande era precária devido às irregularidades do relevo atravessado por este rio que

deságua no São Francisco,  na fronteira  de Minas Gerais com a Bahia,  entre  Matias

Cardoso-MG e Malhada-BA.
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Todos  esses  rios  serviram como  artérias  de  comunicação  com o  interior  do

Brasil feita através de um precário sistema de navegação que perdurou desde o período

colonial até a primeira metade do século XX. A melhoria da navegação nos rios acima

exigiria uma série de obras de engenharia civil, como a construção de canais e diques

(barragens),  e isto  não interessava ao colonizador  e nem havia condições  técnicas  e

políticas para a realização de tais mecanismos, naquela época. Após a Independência,

até se reconhecia a necessidade de melhorar as comunicações do interior do país por

meio  desses  canais;  contudo,  frente  à  carência  de recursos  e  à  demanda  por  outros

serviços mais imediatos, isso nunca foi uma prioridade, nem no decorrer do Império e

nem  posteriormente.  Mesmo  assim,  durante  o  período  Imperial,  tivemos  algumas

medidas que visavam a melhoria da navegação do rio São Francisco e que incluíam o

rio das Velhas e a primeira medida com esse objetivo foi tomada em 1833, quando se

fez uma concessão4 a um particular para realizar a navegação nos rios das Velhas e São

Francisco.

A situação da navegação fluvial do São Francisco tanto no âmbito formal quanto

técnico e operacional era caótica por demais, apesar do controle exercido pelo governo.

Porém,  uma  das  primeiras  regulamentações  (concessão)  para  o  desenvolvimento  da

navegação fluvial do interior brasileiro ocorreu por meio do Decreto no 34, de 26 de

agosto de 1833, que autorizava a Guilherme Kopke, residente em Sabará, o privilégio

exclusivo de navegar no rio das Velhas. Nesta época Pe. Antônio Diogo Feijó era o

Regente do Brasil, que dois anos mais tarde, também sancionou o Decreto no 101, de 30

de outubro de 1835, que autorizava as concessões para a implantação das primeiras

ferrovias no Brasil, o que só veio ocorrer bem mais tarde, em 1854. Lembramos que o

Decreto de 14 de novembro de 1834, reafirmou o monopólio da navegação fluvial por

barcos a vapor no rio das Velhas a favor de Kopke e outorgou o privilégio exclusive

também ao São Francisco  pelo  prazo  de  10  anos,  que  contava  a  partir  da  data  em

iniciasse a navegação, caso isso não ocorresse, perdia o privilégio de exclusividade.

4 Quando o Brasil estava tentando se firmar como País com apenas 11 anos de idade e sua Constituição
tinha 9 anos de existência, isso no ano de 1833, quando foi feita a primeira concessão para a navegação
nos rios das Velhas e São Francisco. E, Guilherme Kopke de origem alemã, residente em Sabará, foi o
único a receber uma concessão com privilégio de monopólio para navegar nesses rios.  O prazo para
iniciar  os  serviços era  de um ano e meio da data da concessão  e em dois  anos o concessionário se
obrigava  a  estabelecer,  até  14/11/1836,  a  navegação  por  barco  a vapor  no rio  das  Velhas  e  no São
Francisco.  Caso  não  se  concretizasse  até  aquela  data,  perderia  o  monopólio  e  quando  fossem
desenvolvidos os serviços dos correios; os barcos estavam obrigados a transportar gratuitamente as suas
estafetas.  MACHADO,  Fernando  da  Matta.  A  Navegação  do  Rio  São  Francisco. Rio  de  Janeiro:
Topbooks, 2002, p. 79.
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Na verdade essa primeira iniciativa não teve êxito, embora dois anos mais tarde

Kopke tenha construído um barco.  No entanto,  as suas deficiências técnicas  fizeram

com que o mesmo tivesse vida curta, só conseguiu navegar 8 léguas ou 48 km e foi a

pique,  naufragando em Santa  Luzia.  Em seguida  Guilherme Kopke transferiu  a  sua

concessão a José Peixoto de Souza que foi autorizado por decreto do Governo Central,

em 30 de junho de 1835, a navegação continuou precária nestes rios que atravessam o

coração do Brasil. Ao longo da história do Brasil, sobretudo a partir da década de 1840,

foi elaborada uma série de projetos com vista ao multiaproveitamento das águas do rio

São Francisco. Porém, o projeto que mais chamou a atenção foi aquele que estabelecia a

transposição da água sanfranciscana para outras bacias hidrográficas da região semi-

árida do Nordeste;  isto ocorreu por volta de 1847. Essa medida visava combater  os

efeitos  das  estiagens  (secas)  que  periodicamente  assolavam  parte  significativa  do

território nordestino.

O Projeto não foi realizado, contudo nunca mais saiu das “taboletas” e planilhas

dos governos subseqüentes, todos querendo resolver os problemas ocasionando pelas

secas e que afligem grande parte da população que vive nas áreas afetadas. Logo na

década de 1860, a preocupação com o aproveitamento das águas do São Francisco e

seus  afluentes  levou  o  governo  a  realizar  uma  série  de  estudos  e  diagnósticos  das

condições de navegabilidade do rio e viabilidade financeira para efetuar as obras de

melhoria dessa importante via de comunicação do interior do país. Em 1879, formou-se

uma comissão que tinha como objetivo verificar as condições operacionais dos portos

do interior e que fez um completo levantamento da situação de toda a extensão do rio

São Francisco,  entre  o porto de Piapora-MG e sua foz no Oceano Atlântico.  Nesse

contexto um dos primeiros estudos com tal fim; ocorreu no rio das Velhas (Alto Vale do

São Francisco) e foi elaborado pelo engenheiro Emmanuel Liais e sua equipe, como

veremos em seguida.

O coronel Figueiredo (1941) também destaca a incontestável influência do São

Francisco (desde os tempos remotos) para a história da civilização brasileira, lembrando

que ao longo dele as classes indígenas se agrupavam para gozar as delícias das suas

águas, onde adquiriam com facilidade o pescado ou plantando nas suas margens úmidas.

Mas Figueiredo lembra que, apesar da sua importância, o rio vem sendo tratado com

descaso pelo governo brasileiro,  tanto que,  já na década de 1930, ele agonizava em

decorrência da escassez do volume líquido, da falta de drenagem no leito cheio de areia,

paus e outros entulhos carregados pelas torrentes. Embora o processo de drenagem já
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fosse um procedimento bastante familiar em várias partes do mundo, seus custos eram

elevados. Porém, a questão não fazia parte das prioridades das autoridades brasileiras

responsáveis por esses canais, mesmo sabendo da sua importância.

As  questões  relacionadas  à  infraestrutura  do  país  eram de  conhecimento  do

governo e às vezes faziam parte de sua agenda; o rio São Francisco é um exemplo, tanto

assim que, em 1879, o Governo Imperial formou uma Comissão para tratar da situação

dos  portos  (marítimos  e  fluviais)  brasileiros  e,  com  isso,  iniciar  uma  política  de

melhoria dos mesmos, sob o comando do ministro, Conselheiro Cansanção de Simimbú.

A direção da Comissão foi entregue ao engenheiro Americano William Milnor Roberts,

que partiu do Rio de Janeiro até a foz do São Francisco, daí a expedição seguiu o rio e

por ele chegou ao porto de Pirapora-MG. Segundo Sampaio (1955), que era membro da

Comissão,  entre os seus objetivos destacava-se o preparo de profissionais brasileiros

para trabalhos fundamentais, na navegação e em portos, além de verificar os problemas

estruturais  daquela  via  de  comunicação,  lembra  que  o  naturalista  Orville  Derby

acompanhou a expedição no trecho entre Penedo e Pirapora-MG.

Apesar  de  o  rio  São  Francisco  correr  sobre  um  planalto  com  algumas

irregularidades que deram origem a uma série de precipícios no seu percurso ( como

cachoeiras, corredeiras e quedas d’água) a intenção de estabelecer a ligação através da

navegação fluvial entre o Oceano Atlântico e Sabará-MG, sempre esteve presente em

relatórios  do  governo  (Império  e  República).  Porém,  tal  “travessia”  dependia  ou

depende  primeiramente  da  vontade  e  decisão  política;  seria  preciso  destinar  os

investimentos necessários para a execução de tal empreendimento. Fazer com que o São

Francisco se tornasse navegável em toda sua extensão exigiria inúmeras e complexas

obras de engenharia civil, tais como construção de canais, eclusas, diques ou barragens.

Mesmo  com os  elevados  custos  financeiros;  teríamos  de  forma  integral  o  múltiplo

aproveitamento do rio.

Os primeiros estudos com esse objetivo datam de 1862, quando o engenheiro

Emmanuel Liais formou uma Comissão e contou com o auxílio do Tenente Eduardo

José de Morais e de Ladislau de Sousa Mello; que escolheram o rio das Velhas como

via de comunicação do Império. Por outro lado, os agentes do comércio escolheram o

rio São Francisco a partir da foz do rio Paraopeba; como se vê, a “mão invisível do

mercado” já se fazia presente naquela época. Posteriormente, surgiram vários estudos a

respeito da navegabilidade do São Francisco, particularmente nos planos nacionais de

transportes,  sendo  o  primeiro  deles  elaborado  em 1891;  o  de  1945  destacou  a  sua
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importância para a integração do país através da sua ligação com o sistema ferroviário e

rodoviário. Nas décadas seguintes, cogitou-se a sua navegação, o canal do rio passaria

por uma série de melhorias para tal fim, como desassoreamento do leito, construção de

portos e trapiches ou reforma dos já existentes e a introdução de novos equipamentos

náuticos.  Esse  conjunto  de  providências  faz  parte  do  Programa  Avança  Brasil  do

governo  do  presidente  FHC,  porém,  até  o  momento,  nenhuma  medida  concreta  foi

tomada com esse fim e a navegação continua operando de forma caótica.

Os estudos de Emmanuel Liais, realizados no século XIX, independentemente

do seu grau de precisão, tiveram o mérito de estabelecer os custos das obras para dotar o

São Francisco das mínimas condições de navegabilidade. Inicialmente, Liais elaborou

seus estudos para tornar o rio das Velhas5 navegável e estimou o custo das suas obras

em 2.605:000$000 ou L 260.000, no trecho entre Sabará-MG e a foz do rio no São

Francisco com extensão de 120 léguas ou 600 km. Dessa forma, justifica-se a escolha

deste rio, pois segundo Liais a desobstrução do Alto São Francisco para dar acesso ao

rio Paraopeba custaria cerca de 8.700.000$000 ou L 870.000 num trecho de 41 léguas

ou 246 km entre Pirapora e sua desembocadura. Tivemos outras estimativas de custos

das obras de engenharia no rio das Velhas e no São Francisco, sendo que as mesmas não

divergem das estimativas feitas por Emmanuel Liais. Com esses cálculos, foi possível

verificar que as obras para o desenvolvimento da navegação em toda extensão do São

Francisco; custaria em torno de 17.000:000$000 ou L 1.700.000, num trecho de 476

léguas ou 2.856km, equivalente a 1.428 milhas.

Nessas condições,  inclui-se a desobstrução do rio das Velhas e a limpeza do

canal entre Sobradinho e Várzea Redonda, no rio São Francisco, e a construção de uma

estrada de ferro para contornar o trecho não navegável  do rio, entre a Cachoeira  de

Paulo Afonso, e Piranhas com extensão até Várzea Redonda (acima da cachoeira de

Paulo  Afonso)  e  Piranhas-AL.  Assim,  a  futura  estrada  de  ferro  de  Paulo  Afonso

construída em 1881, certamente atenderia esse objetivo.  Seu ponto inicial  estava em

Piranhas e não completou o percurso estabelecido e a ponta dos seus trilhos só foi até

Jatobá-PE, embora a previsão fosse de que fizesse a ligação com as ferrovias vindas do

5 O rio das Velhas recebe as águas da vertente norte do Planalto de Minas Gerais, cujo ponto culminante é
o Itacolomi; sua parte oriental é formada pela Serra Grande ou do Espinhaço e a Oeste é separado do Vale
do São Francisco por um espigão de vários nomes. Durante os meses das cheias, todo o rio é navegável,
porém pode tornar-se perigoso durante alguns poucos dias, tanto que o comerciante português, Manoel
Joaquim Gonçalves, em março de 1852, desceu o rio das Velhas com três ajojos, um dos quais naufragou
por isso, a realização de obras de correção do seu leito fazia-se necessária para o melhor desempenho da
navegação. BURTON, Richard. Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. São Paulo: Ed. USP,
1977, p. 183.
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Recife (E.F. Central de Pernambuco) e de Fortaleza (E.F. Baturité). No entanto, essas

estradas  também  não  completaram  os  percursos  que  deveriam alcançar  o  Porto  de

Petrolina,  no  médio  São  Francisco;  certamente  a  E.F.  Paulo  Afonso  contemplaria

plenamente  a  ligação  da  navegação  no  trecho  das  cachoeiras,  evitando

momentaneamente a construção de canais que teriam enormes custos financeiros, o que

poderia ocorrer em outro momento.

O rio São Francisco e seu Vale têm uma dinâmica peculiar e compõem vasta

extensão do território brasileiro com diferentes particularidades políticas, econômicas,

sociais, climáticas e paisagísticas. Toda essa imensa região foi dominada por grandes

fundiários que, além de possuírem enormes extensões de terra, ao mesmo tempo eram

detentores de uma poderosa força política local e regional, com significativa articulação

capaz de influenciar as decisões políticas nacionais. Esses grandes proprietários de terra

acumularam o poder político e ditavam os desígnios do desenvolvimento econômico das

regiões onde atuavam e após a Proclamação da Republica, receberam a denominação de

coronéis; tinham poder de vida e de morte em relação às demais pessoas que viviam nas

áreas de seus domínios.

Sousa (1982) mostra que, historicamente, o Estado foi sustentáculo da política

econômica do sistema colonial e sua presença no Vale do São Francisco tornou-se uma

marca registrada nesse período, inclusive após a Independência do Brasil, no regime

Republicano e até os dias atuais. Essa presença se deu tanto no âmbito estratégico e

geopolítico, com vista ao controle e segurança do território, quanto no econômico, como

vem ocorrendo nos dias atuais em que todas as atividades  econômicas  do Vale têm

estreitas  relações  com  o  Estado.  No  período  colonial,  o  Vale  do  São  Francisco

transformou-se na região mais povoada do Brasil, depois do litoral produtor de açúcar.

Mesmo com o processo de decadência econômica provocada pelo esgotamento do ouro

em Minas  Gerais,  o  Vale  continuou povoado e recebendo pessoas  vindas  de outras

paragens.

Quando ocorreu a Independência do Brasil, o Vale contava com vários núcleos

de  povoamentos  situados  no  interior  do  país  e,  simultaneamente,  o  rio  era  uma

significativa via de partida para a ocupação de outras localidades do território brasileiro

situadas no Centro-Oeste e Norte.  Segundo Cardoso (1979), o rio São Francisco foi

imprescindível  para  a  fixação  da  base  física  da  unidade  do  Império  brasileiro,

estabelecendo a ligação entre o Norte, Sul e Centro-Oeste do país; portanto, esse rio é o

cerne da unidade política do Brasil. Para o autor, o grande rio foi à base primeira que
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permitiu,  posteriormente,  ao  Sul  e  ao  Norte,  a  dilatação  de  nossa  unidade  política,

dentro do Império; logo, o São Francisco, desde cedo passou a ter uma importância que

vai além da simples lâmina de água em movimento disposta pelas terras centrais do

Brasil, ligando as mesmas ao oceano Atlântico. O rio desempenhou importante papel

político, estratégico e econômico, desde o período colonial até os dias atuais. Vianna

(1991) cita o programa “Marcha para o Oeste” realizado na década de 1930, mas a

entrada  para  a  essa  região  já  vinha  ocorrendo  há  muito  tempo  e  o  rio  da  Unidade

Nacional era o eixo basilar.

Nesse contexto, todas as atividades econômicas relacionadas com o rio sempre

tiveram estreita ligação com o Estado, desde o período colonial; por isso, ele recebeu

um destaque especial em relação aos demais rios do Brasil. Com a Independência, o rio

São  Francisco  continuou  sendo  o  principal  canal  de  comunicação  daquela  região

interiorana brasileira,  o que era feito através da navegação fluvial  realizada em dois

trechos: entre a foz e Piranhas, na sua porção inferior, e no percurso de Juazeiro-BA a

Pirapora-MG, com 1.371km de extensão. A navegação do rio São Francisco era feita

com barcos simples; em muitos trechos, adotava-se a tradição indígena de navegar em

pequenos barcos e só a partir de 1866 foram introduzidos os primeiros navios a vapor6.

O mais importante navio que navegou no rio das Velhas foi o Saldanha Marinho que

realizou a sua primeira viagem em 19 de janeiro de 1871

Em  seguida  passou  a  navegar  no  rio  São  Francisco  e  só  encerrou  as  suas

atividades no final da década de 1970, com a construção da barragem de Sobradinho. O

Saldanha  estacionou  em Juazeiro,  tornou-se  um  Navio  Bar,  mais  tarde  em “Navio

Pizza”, depois sofreu um incêndio, foi restaurado e nos primeiros anos do século XXI,

transformou-se  em  um  Navio  Artesanato  e  encontra-se  na  avenida  beira  rio,  em

Juazeiro.  No  século  XX,  outro  navio  que  fez  história  foi  o  Beijamim  Guimarães,

construído nos EUA em 1913, também navegou nas águas do Rio da Unidade Nacional

(as vezes no rio Grande) até a formação do lago de Sobradinho e por muito tempo ficou

estacionado no porto de Pirapora onde foi reformado e em 2005, voltou a navegar em

um pequeno trecho das águas do Velho Chico para o transporte de turistas. 

6 Nos primeiros anos do século passado, a empresa de Viação do S. Francisco possuía o seguinte material
flutuante: Vapores  Matta Machado 70 t, Pirapora (em construção) Cons. Viana 30t, Prudente de Moraes
30t, Juazeiro 36t, Presidente Dantas, Antonio Olyntho, Alves Linhares, S. Francisco, Saldanha Marinho,
Carinhanha e Severino Vieira. Exceto os três primeiros, todos os demais, rebocam Alvarenga ou chatas
com cargas.  No  decorrer  do  ano  de  1907,  os  vapores  da  navegação  fluviais  do  rio  São  Francisco
transportaram 4.458 passageiros  e  291.025 volumes de carga,  tendo percorrido 63.556 milhas em 67
viagens redondas. Séries Estatísticas Retrospectivas: Centro Industrial do Brasil (Censo de 1907). v. III.
Rio de Janeiro: IBGE, 1986. 
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O navio  São Salvador,  com elevado  grau  de deterioração,  está  ancorado em

Pirapora  aguardando  uma  reforma  prevista  para  o  ano  de  2006,  com  isso  será

transformado em um Barco Escola para estudar os problemas ambientais  do rio São

Francisco  e  do  seu  Vale  e  atuará  no  trecho  do  Velho  Chico  situado  na  região  de

Ibotirama.  Esses  navios  transportavam passageiros  e  mercadorias  e,  estabeleciam o

intercâmbio entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Mesmo levando-se em

conta o baixo nível econômico da população que vivia nas regiões, no entanto,  esse

sistema  de  transporte  era  fundamental  para  assegurar  o  suprimento  de  mercadorias,

controle  e  as  comunicações  com uma imensa  área  do  interior,  por  parte  do Estado

Brasileiro.

1.2. Rio São Francisco: um eixo estratégico do Brasil

O rio  continuou  sendo  uma  referência  estratégica  por  parte  do  Estado.  Nos

primeiros anos após a Independência, o Governo Imperial deparou-se com uma série de

crises políticas, econômicas e sociais; mesmo assim, o controle do território, a ocupação

do interior e a integração nacional eram questões importantes para a unidade política e

expansão  territorial  brasileira.  O  rio  São  Francisco  era  parte  imprescindível  desse

processo,  tanto  que  todos  os  planos  ferroviários  com  vista  à  integração  nacional,

elaborados a partir de 1850, tinham como objetivo estabelecer a ligação entre o litoral e

a navegação do rio São Francisco e dali avançar para o interior. Isto fica bem nítido no

traçado  da  Estrada  de  Ferro  Dom Pedro  II  (ligando  o  Rio  de  Janeiro  ao  porto  de

Pirapora, em Minas), o mesmo ocorreu com as Estradas de Ferro Recife e Bahia ao São

Francisco e  a  Estrada  de Ferro do Baturité,  no Ceará,  embora  as  estradas  Recife  e

Baturité, não conseguiram alcançaram os pontos estabelecidos.

A Estrada de Ferro Dom Pedro II, inaugurada em 1858, só alcançou Pirapora em

1910 e a Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco iniciou a sua implantação a partir de

1858 (inaugurou o seu primeiro trecho em 1860), com ponto inicial em Salvador e só

alcançou o Vale do São Francisco, em Juazeiro, no ano de 1896. As estradas de ferro

Recife ao São Francisco e do Baturité foram inauguradas respectivamente em 1858 e

1875;  ambas  deveriam  fazer  a  ligação  com  o  grande  rio  em  Petrolina-PE.  Essas

ferrovias partiam de Recife e de Fortaleza com o objetivo de estabelecer comunicação

com Salvador, por meio da estrada de ferro baiana e com o Sudeste (Rio de janeiro e

São Paulo), através da navegação do São Francisco e da Estrada de Ferro Central do
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Brasil (antes Dom Pedro II); entretanto, não foi possível a conclusão dos traçados das

estradas, prevista para ocorrer ainda no século XIX: O rio São Francisco tornou-se o

principal eixo estratégico que materializava o sistema de integração e comunicação do

interior do Brasil com o seu litoral.

Apesar desse grande plano que preconizava o sistema de transportes integrado

(ferrovias,  hidrovias  e  rodovias),  apenas  Salvador  e  o  Rio de Janeiro  estabeleceram

ligações entre si por meio da navegação do São Francisco e de suas ferrovias E.F. São

Francisco,  em Juazeiro-BA,  e  E.F.  Central  do  Brasil,  em Pirapora-MG. Em termos

estratégicos  a  combinação  ferroviária  com a  hidrovia  formaria  um sistema  perfeito

contra  possíveis  ataques  de  forças  estrangeiras  ao  território  brasileiro,  também

assegurava o suprimento de produtos alimentícios, industriais e combustíveis tanto para

as  comunidades  de  vastas  regiões  do  interior  do  país  como  das  próprias  cidades

costeiras, já que, segundo o ponto de vista da defesa nacional, o litoral era factível de

ser atacado por tropas estrangeiras. Argollo (1908); mencionava a Comissão de 1890,

criada para elaborar o novo Plano de Transportes da República. Essa Comissão destacou

algumas estradas de Integração Nacional, entre elas: o Grande Tronco Central do Norte

(com ponto inicial  em Salvador)  e a ligação de estradas  de ferro com as hidrovias,

notadamente a do São Francisco. 

Argollo demonstra a conveniência desse sistema e faz a defesa da expansão da

E.F. São Francisco (principal estrada do Grande Tronco Central) que estabelecia ligação

com a  hidrovia  do São Francisco.  Ele  lembra  que  em caso  de  guerra  estrangeira  a

ferrovia prestaria grande serviço no transporte de tropas e munições que não seriam

facilmente atacadas por forças estranhas. Com relação às estradas de ferro, afirma que

as construídas próximo do litoral estão sujeitas tais ataques; assim, a navegação fluvial

do  São  Francisco  completaria  a  estratégia  do  transporte  de  tropas,  mantendo  as

comunicações entre as principais cidades litorâneas com a capital do país a partir do

interior, sem maiores riscos de ataques estrangeiros. O território brasileiro possui uma

fantástica rede hidrográfica formada por rios de planícies e de planaltos.

Os rios de planaltos dificultavam a navegação, até o advento das eclusas; trata se

de  obras  de  engenharia  que permitem a passagem de  embarcações  de  uma área  de

menor nível para outra mais elevada dos rios (cachoeiras, diques e barragens). O Brasil

tem importantes rios de planaltos como o Paraná, o Araguaia-Tocantins, Tietê; todos

tiveram  significativa  importância  para  a  conquista  do  interior,  particularmente  no

período colonial e atualmente esses rios apresentam múltiplas atividades econômicas.
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Pelas particularidades apresentadas anteriormente e que ainda serão retomadas,  o rio

São Francisco se destaca em relação aos demais. Lembramos ainda que ele era chamado

de OPARA pelos índios caetés  que viviam no seu Vale,  quer dizer RIO MAR. Foi

descoberto, em 4 de Outubro de 1501, por Américo Vespúcio e Gaspar Lemos, era o dia

de São Francisco; o rio foi batizado com este nome em homenagem ao santo.

“O Rio São Francisco foi o berço da civilização brasileira e grande estrada da mesma: é

das suas cabeceiras que partiram as grandes bandeiras, e daí quase expande e ondula o

impulso das minas e no seu curso médio e inferior que expande e propaga o impulso da

criação, os dois máximos fatores do povoamento. As suas ondulações externas de São

Paulo (ligado a Minas) até o Piauí ( a Pernambucano ) abraçam o que hoje se poderia

chamar o Brasil brasileiro”. (NORMANO, 1939, p. 27 ).

Desde então, rio foi se tornando a lamina d’água mais importante da colônia e

posteriormente do Brasil (a partir de 1822). Serviu de posto avançado para os objetivos

expansionistas  de  Portugal  e  como  posição  estratégica  no  Império  e  na  Republica.

Muitos cronistas, escritores, poetas e historiadores costumam dizerem que o São Chico

ou Velho Chico é a artéria aorta que pulsiona o coração do Brasil. O percurso do São

Francisco indiscutivelmente chamou e chama a atenção de todos aqueles que tiveram ou

têm  relação  com  o  grande  rio,  que  atravessa  diferentes  composições  paisagísticas,

variados domínios climáticos e diversificadas formas de relevos. Ao mesmo tempo, o

São  Francisco  atravessa  e  serve  como  divisa  natural  a  várias  unidades  federativas,

estabelecendo ligação entre as regiões mais populosas do Brasil. O destaque em seguida

mostra um pouco o que representava o Velho Chico no início do Regime Republicano.

“Possuindo um systema hydrographico só inferior ao da bacia do Amazonas, composto

de  inumeros  rios,  que  nascendo  nas  suas  serras,  vão  despejar  se  no  oceano,

proporcionando muitos delles franca navegação em grande extensão, avantaja se ainda

a Bahia pelo largo percurso que em seu território tem o rio São Francisco que forma

ligação interior de diversos Estados offerecendo uma via de transporte facil e barato

sem exigir a conservação dispendiosa a que estão sujeitas as estradas de ferro, e vêm

concorrer  com  mais  um  dom  precioso  que  lhe  concedeu  a  Provincia  para  o

engrandecimento deste Estado.

O tráfego dessa grande via fluvial já é feito, regularmente, por vapores de Juazeiro a

Pirapora e nos seus grandes affluentes o Corrente, o Grande e o Rio Preto, affluente

d`este  offerecendo ella  em nosso território,  1.318 kilometros  de navegação  e 2.493

kilometros  no seu percurso  por este  Estado e o de Minas Gerais.  Alem do serviço

prestado o São Francisco offerece ainda as suas diversas corredeiras, que ficam abaixo
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de Juazeiro, e a cachoeira de Paulo Affonso, que podem proporcionar energia electrica

para  todas  as  desejáveis  applicações.  Esta  grande  via  fluvial  está   fadada  a  ser  o

escoadoro dos productos de grande numero de outros Estados, bastando para isso que

não  se  retarde  o  progresso  e  se  realize  a  construção  das  estradas  projetadas  e

conhecidas”. (ARGOLLO, 1908, p. 18,19).

Com a chegada da ferrovia a Juazeiro, as mercadorias, provenientes de Salvador,

eram transportadas por tropas de burros que retornavam com os produtos do Vale do

São Francisco onde se destaca o couro de gado e peles de ovelhas, cabritos e animais

silvestres, cera de carnaúba, látex (maniçoba e mangabeira), carne seca e algodão. A

chegada da ferrovia ao porto de Juazeiro provocou pelo menos dois efeitos imediatos:

primeiro,  eliminou  quase  que  totalmente  o  transporte  de  mercadorias  por  tropas  de

burros  entre  essa  localidade  e  Salvador;  segundo,  contribuiu  decisivamente  com  à

estagnação da produção de sal da terra, proveniente das salinas situadas em Sobradinho,

Sento  Sé,  Pilão  Arcado,  Brejo  do  Zacarias  e  Campo  Largo.  Esse  processo  ocorreu

devido à  introdução do sal  marinho vindo de Salvador  através  da ferrovia,  pois  tal

produto era de melhor qualidade do que o produzido no Vale. E nas primeiras décadas

do século XX, o sal da terra extraído das salinas do Vale foi sendo substituído pelo sal

marinho.

Destacamos que, até o advento da ferrovia, toda esta região central do Brasil,

compreendendo partes das províncias de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Sul-Sudeste do

Piauí, consumia o sal produzido nas salinas do Vale. O produto era transportado pelos

barcos  e  vapores  que  navegavam  no  rio  São  Francisco  e  seus  afluentes  para  ser

distribuído  nos  empórios  (armazéns  e  comércio)  situados  em seu  percurso;  depois,

seguia  em  lombo  de  burros  ou  puxado  por  carros-de-bois  até  as  fazendas  onde

alimentavam os animais (gado, eqüinos, muares, miunças) e pessoas. Nesse sentido, a

produção de sal da terra foi de grande importância comercial para a região, até a sua

estagnação  do  final  do  século  XIX e  início  do  século  XX,  com a  chegada  do  sal

marinho, que era de melhor qualidade e cujo preço era compatível para os consumidores

da  região;  o  sal  da  terra  era  produzido  de  forma  bastante  rudimentar  e  não  teve

condições de concorrer com o proveniente do litoral. 

A  chegada  dos  trilhos  da  Central  do  Brasil  em  Pirapora,  no  ano  de  1910,

dinamizou  a  entrada  de  mercadorias  manufaturadas  do  Sudeste  que  passaram  a

concorrer com as provenientes da Bahia.  Lembramos que a distância entre o Rio de

Janeiro e o porto fluvial de Pirapora é de 1.006km, enquanto o percurso entre Salvador e
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o porto fluvial de Juazeiro é de apenas 475 km. Muitas cidades do Vale tornaram-se

importantes  centros  comerciais,  entre  elas  Juazeiro-BA  e  Petrolina-PE,  Barra-BA,

Carinhanha-MG, Januária-MG, São Francisco,  São Romão e Pirapora ponto final da

navegação fluvial e previsto para ser um grande entroncamento ferroviário e rodoviário.

Nessa localidade, estabeleceu-se que a cidade deveria ser o cruzamento das estradas de

ferro Central do Brasil e Bahia a Minas; no entanto, não foi possível a sua realização,

apenas a primeira conseguiu atingir o local. 

 No que diz respeito à posição estratégica do rio São Francisco, lembramos que,

na segunda década do século passado, o mundo foi submetido aos distantes ecos da

Primeira Guerra Mundial, com fortes efeitos para o Brasil. Assim, o Velho Chico seria

uma importante via de suprimento de mercadorias, tanto para o interior como para as

cidades  situadas  no  litoral  (essas  últimas  através  das  ferrovias),  em  caso  de

impedimento  da  navegação  costeira.  Certamente  que  em  tal  caso  tratava-se  de

especulações;  mas  a  possibilidade  estava  posta  e  não  poderia  ser  descartada  e  se

houvesse necessidade a premissa valeria tanto para a Primeira Guerra Mundial quanto

para  a  Segunda  Guerra.  Lembrando  que  durante  a  Segunda  Guerra  algumas

embarcações sofreram ataques por parte de forças estrangeiras, o destaque baixo chama

atenção para o desenvolvimento da navegação do rio:

“Na linha tronco, de Juazeiro (Bahia) a Pirapora (Minas) partem os valores, do primeiro

porto 1 e 15 de cada mês, sendo 23 dias de viagem redonda, estando, porem,  o rio

muito baixo, essas viagens são feitas em 28 dias ou mais dias. A empresa dispõe ainda

das  lanchas  a  vapor  Guascuhy.  Primeira  ate  oitava  com  as  seguintes  tonelagens

respectivamente,  42, 36, 42, 42, e 60 e para passageiros a lancha Estephania de 60

tonelas, do Juazeiro parte no dia 7 de cada mês um vapor com destino ao porto de Santa

Maria, Vitória  no rio Corrente o percurso dessa linha e de 850 kilômetros dos quais

125 naquele Rio, para o Rio Grande parte igualmente do Juazeiro, a 23 de cada mês,

um vapor  que  gasta  20  dias  na  viagem  redonda.  Essa  linha  tem extensão  de  789

kilômetros, dos quais, 350 pertencem ao Rio Grande, o trafego do Rio S. Francisco é

feito ainda por 100 embarcações diversas que vem do Juazeiro, com capacidade para 10

e 20 toneladas.  Destas,  80 pertencem a proprietários  de localidades da Bahia,  6 do

território  pernambucano  e  14  do  mineiro.  Alem  destas  há  outras  embarcações

trafegando no rio,  cujo numero dificilmente se poderá precisar”.  (Séries  Estatísticas

Retrospectivas, Censo de 1907. v. III, 1986, 124).

Cardoso (1979)  mostra  que  o São Francisco  teve  grande importância  para  a

união do país; destaca que o rio foi a base primeira que permitiu a dilatação ao Sul e ao

45



Norte, ou seja, desde as campinas riograndenses até o imenso Amazonas, sendo o rio

São Francisco a coluna de nossa unidade política entre os sertões e o litoral. Trata-se de

uma  dádiva  da  natureza  que  atendeu  interesses  diversos  no  decorrer  do  processo

histórico do Brasil e quase sem custos. Apesar da sua posição estratégica, nota-se que

foram poucos investimentos públicos destinados para a região por ele atravessada, no

decorrer do século XIX e primeira metade do XX. Lembramos que Governo Imperial

pretendia fazer uma série  de investimentos na construção de ferrovias que deveriam

alcançar e até cruzar o São Francisco e que beneficiariam direta e indiretamente as áreas

drenadas por ele;  no entanto,  a Monarquia chegou ao fim antes dos trilhos de ferro

atingir a bacia sanfranciscana.

Iniciada a República, o governo do novo regime não alterou as pretensões do

regime anterior,  inclusive criou uma Comissão para elaborar  um grande plano,  com

vistas à integração do país por meio de três sistemas de transportes (ferrovias, hidrovias

e  rodovias),  em que  o  São  Francisco  era  peça  central.  Com essa  nova  política  de

transporte, o rio recebia uma atenção redobrada. Previam a melhoria dos seus portos, a

introdução  de  equipamentos  modernos  (barcos,  guinchos  e  dragas)  e  obras  de

engenharia ao longo do seu percurso; assim, a navegação fluvial seria dinamizada em

toda a sua extensão. Nada, ocorreu; entre as medidas previstas pelo Plano, na verdade

apenas uma se concretizou, ou seja, as pontas dos trilhos chegaram ao Vale. Destacamos

que as ferrovias deveriam ter chegado ao Vale ainda no decorrer do Governo Imperial,

no século XIX, somente uma conseguiu.

De acordo com os Planos de Governo Imperial, pelo menos cinco estradas de

ferro de integração foram projetadas para alcançar o Vale do São Francisco em quatro

pontos  diferentes  até  1880;  são  eles:  Pirapora-E.  F.  Dom Pedro  II,  posteriormente

Central do Brasil; Juazeiro e Propriá, respectivamente pela estrada de ferro Bahia ao

São Francisco e o seu ramal do Timbó a estrada que deveria estabelecer ligação com

Teresina,  no  Piauí  e  São  Luís  do  Maranhão  e  o  último  ponto  era  Petrolina,  no

Pernambuco,  onde  deveriam  chegar  os  trilhos  das  estradas  de  ferro  Recife  a  São

Francisco,  com ponto  inicial  em Recife  e  Baturité  proveniente  de  Fortaleza;  assim,

Petrolina-Juazeiro  tornava-se um grande entroncamento  hidro-ferroviário  e  ponto  de

ligação entre as capitais do Sudeste e todas as do Nordeste. A ligação dava-se através do

rio São Francisco e da Estrada de Ferro Dom Pedro II e seus ramais.

A Monarquia não conseguiu tal  objetivo,  apenas  em dois  pontos  do rio  São

Francisco estabeleceu ligações  com as ferrovias:  Juazeiro,  no Nordeste,  em 1896,  e
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Pirapora, no Sudeste, em 1910, ou seja, 20 anos; após a criação da Comissão de 1890,

que elaborou o plano viário do país, posteriormente tivemos vários outros. Todos eles

reservavam um papel de destaque para o rio São Francisco; o último foi elaborado em

1946; além da posição estratégica já mencionada anteriormente, o rio e seu Vale contam

com  o  desenvolvimento  de  múltiplas  atividades  econômicas  (navegação,  pesca,

agricultura e pecuária). Nesse sentido, projetava-se melhor aproveitamento do rio, daí a

necessidade de realizar  uma série  de obras de engenharia,  algumas de grande porte

como: canais, barragens e eclusas, o que possibilitaria o múltiplo aproveitamento da

água do São Francisco: aperfeiçoando a navegação regulando as suas cheias e dos seus

afluentes,  ampliavam-se  as  atividades  agrícolas  de  sua  bacia  e,  ao  mesmo  tempo,

gerava-se  energia  elétrica,  destinada  ao  desenvolvimento  de  variadas  atividades

econômicas, distribuídas por extensas áreas do território brasileiro.

Lopes  (1955)  destaca  que  apesar  dos  custos  iniciais  deste  projeto  serem

elevados,  os  mesmos  seriam  justificados  frente  aos  benefícios  futuros;  cita  como

exemplo  o rio  Tennessee,  afluente  do Ohio,  situado no Sudeste  dos EUA, onde foi

construída uma dúzia de diques; apesar do elevado custo, isso possibilitou o controle

das cheias catastróficas do rio, melhorou as condições de navegabilidade, proporcionou

a  geração  de  energia  elétrica  para  o  desenvolvimento  de  múltiplas  atividades

econômicas no país. Esse exemplo serviria para o Brasil, desde que fossem levadas em

conta as devidas particularidades; com a aplicação correta das obras de engenharia civil,

o rio São Francisco se tornaria navegável entre o oceano Atlântico e Três Marias e os

barcos poderiam chegar a Belo Horizonte através do rio das Velhas. Lembramos que

esse rio antes era navegado por barcos de pequeno e médio porte que alcançavam a

cidade de Sabará7. 

No campo das  intenções,  o  São Francisco  sempre  esteve  no primeiro  plano;

entretanto,  no  que  diz  respeito  à  aplicação  dos  investimentos  propriamente  ditos,  a

realidade era diferente das propostas políticas e recomendações técnicas de implantação

dos  projetos  de  desenvolvimento  econômico  para  o  Vale  do  “Rio  da  Integração

Nacional”. No decorrer do Império (1822-1889) e nos primeiros 50 anos da República,

7 A melhoria da navegação fluvial do Rio São Francisco fez parte das preocupações do segundo reinado,
desde  1852,  quando o  Eng.  Halfeld  foi  designado  para  fazer  um diagnóstico  do  rio  entre  o oceano
Atlântico e Pirapora; inclusive em 1859, o Imperador Dom Pedro II visitou a cachoeira de Paulo Afonso.
Em seguida, formaram-se várias comissões com esse fim (em 1861, 1868, 1879, 1883); depois de 1930, o
Ministério da Agricultura ampliou os programas de melhoria das condições de navegabilidade e para
outros fins (produção agrícola e energia hidrelétrica).  SEREBRENLK, Salomão.  A CVSF-Objetivos e
Realizações. RBG. Ano XXII. Rio de janeiro, Jan-Mar, 1960, p. 9.
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os investimentos aplicados no Vale do São Francisco foram quase inexistentes e pouco

significativos,  apesar das suas particularidades; no contexto político e social  daquela

área, verifica-se uma enorme distância entre o que se propõe e o que se materializa na

prática.  E o desenvolvimento econômico do Vale do São Francisco continuou sendo

adiado, tanto que Carvalho (1937) chama a atenção para que a atração física do rio não

faça esquecer  a precariedade da vida humana da região e conclui  dizendo:  no Vale

temos uma massa de gente paupérrima, isolada entre si,  vivendo um padrão de vida

extremamente deficitário e subordinado ao transporte irregular oferecido por um rio de

regime variado. Cinco décadas mais tarde, Thery (1980) trata essa região como uma das

mais pobres e subdesenvolvidas do Brasil, apesar de sua pobreza e do ínfimo papel que

o  Vale  desempenha  na  vida  econômica  do  país,  pelo  menos  suscita  entusiasmo  e

promessa de um amanhã resplandecente, conclui o autor. Tanto que o destaque abaixo

mostra as limitações as quais a população do Vale é submetida.

“O homem comum, o homem do povo, no Vale, experiment um tipo de existência que,

não sendo miserável, é de extremo pauperismo. Privações de toda espécie atrofiam, ali,

a  vida  do  homem  comum,  geralmente  artesão  ou  agregado  de  proprietário  rural.

Raramente o homem do povo é dono de alguma coisa no São Francisco, especialmente

em se tratando de terra. Pagando com dinheiro ou com trabalho o aluguel do pedaço de

chão  de  “vazante”  onde  faz  sua  roça,  o  barranqueiro  vai  vivendo  “como  Deus  é

servido”,  milagrosamente,  pois  só  o  milagre  explica  como aquela  gente  resiste  às

necessidades. Plantar na vazante é como se fosse à borda de um vulcão. O rio nunca

avisa quando vai  inundar.  Até  as  formigas  são sábias,  e  se enganaram com ele.  A

experiência da gente do Vale ensina que, quando as formigas fazem as casas no pé do

barranco, é sinal que a cheia vai ser moderada. No entanto, muitos bilhões de gerações

de formigas têm sido tragadas pelas águas do São Francisco e os lavradores,  menos

sábios do que as formigas sofrem bastante sob o flagelo das águas barrentas. As terras

das vazantes são boas para a agricultura. Nelas dá de tudo. E se o beradeiro não produz

em grande quantidade mandioca, abóbora, cebola,  pimentões, tomates, etc, é porque

não lhe adianta produzir de vez que não há como transportar o produto do seu esforço

para o mercado de consumo”. (LINS, 1983, p. 105, 106).

O  Vale  do  São  Francisco  apresenta  vários  cenários  geográficos,  sem

desconsiderar os demais, contudo, um deles é predominante e ao longo da história

tem  chamado  à  atenção  devido  as  suas  particularidades  políticas,  econômicas,

sociais e climáticas. Trata-se uma grande extensão do território brasileiro situado no

semi-árido  (área  com  pouca  umidade  atmosférica  e  distribuição  pluviométrica

48



irregular, no período das chuvas) e, atravessada pelo Rio da Integração Nacional,

objeto de uma série de análises e estudos que tem o homem sanfranciscano como o

principal ator. Este cenário é dividido em dois palcos, o primeiro refere-se ao rio e

suas várzeas e o segundo ao sertão do São Francisco, formado pelas caatingas do

semi-árido  sem  influência  direta  da  “brisa”  do  Velho  Chico.  Apesar  dessa

particularidade; a população que viveu e vive nessa região não difere dos demais

habitantes do Brasil, porque a origem da nossa gente é decorrente da miscigenação

de três grupos humanos distintos:  o índio nativo da América,  o branco e negro,

respectivamente  vindos  da  Europa  e  da  África,  o  primeiro  na  condição  de

colonizador e o segundo na qualidade de trabalhador compulsório.

A sua formação se deu por meio de um processo conflituoso, onde Pierson

(1972)  destaca  que  o  contato  entre  esses  grupos  humanos  foi  marcado  pela

competição, conflito e miscigenação. Certamente que o conflito entre os nativos e

colonizador  foi  dramático  e  resultou  no  extermínio  de  uma  elevada  parcela  de

grupos dos primeiros habitantes destas sertanejas como demonstra o destaque no

início deste capítulo. No entanto, o cruel processo de acomodação e miscigenação

resultou  na  formação  da  população  brasileira,  que  se  fixou  e  assegurou  o

desbravamento daquela região. O brasileiro do Vale fundou vilas, abriu cominhos e

contribuiu para a ocupação de extensas áreas do interior do Brasil, tendo as águas do

Velho Chico como eixo central da grande aventura humana cujo  povoamento deste

imenso  território  em que  a  criação  de  gado  foi  uma  peça  importante  para  sua

realização.

A distribuição geográfica da população na porção semi-árida do sertão do

São Francisco deu origem a dois grupos de sertanejos; um denominado beiradeiro

ou ribeirinho que recebeu essa denominação porque tem o seu cotidiano diretamente

ligado ao rio. O ribeirinho não saberia fazer nada fora do horizonte que engloba as

margens e as várzeas do Velho Chico, isto significa dizer que essa gente sempre

viveu da pesca, da agricultura de vazante da “pequena navegação”. Nesse grupo,

inclui-se o pequeno, o médio e o grande proprietário, os agregados e os moradores

de favores, juntos formam os atores que aparecem nas crônicas, nas páginas dos

livros e nos relatórios  do governo como sendo os ribeirinhos ou beiradeiros,  “o

verdadeiro  homem  do  São  Francisco’’.  Certamente,  que  os  grandes  projetos

econômico implantados na segunda metade do século XX, incluindo a construção

das as grandes barragens (Três Marias, Sobradinho, Luiz Gonzaga ex-Itaparica e
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Xingó) têm contribuído  com a eliminação daquele homem descrito nas páginas dos

livros e o surgimento de um novo com outro perfil.

O  outro  grupo  de  sertanejos,  composto  na  sua  maioria,  por  mestiços

(caboclos, mulatos e cafusos) que ajudou a povoar as terras do Vale, afastadas das

margens do rio, também são chamados de caatingueiros. Parte dessa gente que vivia

e ainda vive da agricultura de subsistência8,  outra  trabalha e  recebe salários  nas

grandes propriedades e como vaqueiro nas fazendas, essa profissão ocupada parcela

significativa  dos  sertanejos.  Muitos  deles  não  conheceram  ou  não  conhecem  o

Velho Chico, lembramos que existem regiões do Vale situadas a muitos quilômetros

do grande rio. De certo que as mudanças ocorridas no país e no próprio Vale do São

Francisco nos últimos 50 anos tem contribuído para a mudança da forma de vida

deste sertanejo citado acima,  não tardará muito para que os vaqueiros sertanejos

apareçam apenas nas páginas dos livros.

A grande diferença entre o beiradeiro e o caatingueiro do Vale, se dá apenas

em relação às localidades que eles habitam, um nunca teve problema com a falta

d’água, o outro sempre depende da água vinda do céu, que obrigatoriamente não

chega  de  forma  regular  e  provoca  inúmeros  constrangimentos  para  aqueles

sertanejos das terras afastadas das margens do Velho Chico. No sertão semi-árido

do São Francisco, como em qualquer outra região do polígono da seca encontramos

situações de extrema pobreza e Carvalho; Egler (2003) destacam que a escassez de

água limita  a  utilização  dos  espaços  do semi-árido.  Essa  observação  feita  pelos

autores acima reforça a análise de Furtado (1979) que trata a água nas áreas de

agricultura tradicional como um dos fatores de produção juntamente com a terra e a

mão-de-obra.

No sertão do São Francisco nem sempre o produtor pode contar com a água

no  processo  produtivo;  embora  a  terra  e  a  mão-de-obra  para  a  produção  da

agricultura  tradicional  apontada  por  Furtado,  se  a  produtividade  dessa  atividade

sempre,  foi baixa, mesmo nos períodos de chuvas, certamente se agrava quando

ocorrem estiagens nessa região.  O desenvolvimento da agricultura e  da pecuária

8 A agricultura organizada nas condições de subdesenvolvimento é tipificada ou classificada de acordo
com a destinação do seu produto, sendo a agricultura de subsistência aquela onde metade ou mais da
produção total é utilizada por quem produz e seu excedente pode inserir-se no circuito comercial, trata-se
sem exceção de um tipo tradicional. A agricultura comercial é aquela que em ¾ ou mais da sua produção
se destinam ao mercado, a mesma pode ser tradicional ou moderna; a agricultura tradicional se caracteriza
pelo  estado  quase  estacionário  das  técnicas  que  utiliza.  FURTADO,  Celso.  Teoria  Política  do
Desenvolvimento Econômico. 7 ed. São Paulo: C. Editora Nacional, 1979, p. 317.
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sertaneja se caracteriza pela  sua forma tradicional  e a água é um dos principais

fatores de produção que pode exercer a sua alteração, tendo como contraponto a

implementação  da  irrigação  que  vem  provocando  uma  decisiva  influência  no

processo de modernização dessas  atividades,  no Vale do São Francisco.  A cada

estiagem prolongada no, contribui com o agravamento da situação sócio-econômica

do homem do Vale, distante do rio, mesmo com a transposição de parte das suas

águas  para  outras  bacias  hidrográficas  do  semi-árido,  este  problema  não  será

resolvido, outras medidas terão que ser tomadas.

Notadamente, todos os grandes projetos de desenvolvimento destinados ao

Vale,  apenas  aqueles  diretamente  ligados  à  água  do  Velho  Chico  (geração  de

energia  e  irrigação)  conseguiram receber  as  devidas  atenções  do  governo e  dos

órgãos responsáveis. Essa reclamação vem desde a criação da CVSF, em 1948 e as

suas  sucessoras  SUVALE e  CODEVASF,  tanto  que  em várias  cidades  situadas

longe  do  leito  do  rio,  quase  não  conhecem a  CODEVASF,  por  outro  lado,  os

projetos Semi-Árido e Sertanejo destinados ao desenvolvimento das áreas do sertão

do São Francisco  não  conseguiram apresentar  os  resultados  esperados.  Como  a

última metade do século XX, em vários pontos das ribeirinhas do rio São Francisco

e as áreas do seu entorno foram beneficiadas com as políticas públicas destinadas ao

desenvolvimento do Vale, agora é chegada hora de melhorar tudo aquilo que vem

sendo realizado na beira-rio e ampliar os seus alcances nas regiões da caatinga, do

sertão, do cerrado no Baixo, Submédio, Médio e Alto São Francisco.

1.3 Domínio político e a força econômica dos coronéis

No decorrer do ciclo do ouro, a pecuária do Vale do São Francisco passou por

um período de prosperidade, mas, com o fim dessa atividade, a economia (baseada na

pecuária)  entrou  em  estagnação.  Com  o  processo  de  Independência,  associado  à

mudança do eixo econômico ancorado na produção de café no Vale do Paraíba e no

planalto paulistano, o Vale do São Francisco tornou-se uma região atrasada e isolada

geograficamente.  Predominava  o domínio  de  enormes  latifúndios  pertencentes  a  um

reduzido grupo de grandes fazendeiros (criadores de gado), que também passaram a

acumular enorme poderio político e exercer forte influência política e econômica. Toda

e qualquer decisão no âmbito local passa pelo crivo atento desse grupo que ao longo da
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história  ampliou o seu poder por vasta  região do território  brasileiro,  inclusive com

respaldo do dos poderes regionais e Central.

O Vale do São Francisco, visto a partir do nível de desenvolvimento econômico

no período, não deixa dúvidas quanto ao seu atraso crônico, destacando-se que toda a

bacia banhada por aquele grande rio recebia pomposas propostas de investimentos por

parte do Estado, que nunca se concretizaram, exceto em alguns momentos pontuais e às

vezes indiretamente, como é o caso da chegada das pontas dos trilhos de ferro ao Vale,

respectivamente, em 1896 e 1910. Com relação a sua posição estratégica, ele serviu de

canal de embrenhamento e controle em todo o processo histórico brasileiro. Durante o

período colonial  a  presença do Estado foi  marcante,  particularmente  no decorrer  do

ciclo do ouro, não só através de cartas régias e decretos,  mas também com os seus

agentes de controle, como fiscais, militares e aliados (a serviço da Coroa). A questão

geopolítica, de Segurança Nacional, e controle do território, tendo como eixo básico o

rio, também se tornou um dos pilares estratégicos do Estado após a Independência do

Brasil, com vista à unidade e povoamento do território brasileiro. A preocupação com o

povoamento do interior perdurou inclusive por boa parte do século XX, resultando na

construção de Brasília (década de 50), situada no Planalto Central, na região Centro-

Oeste.

Ao longo da história, todos os estudos mostram que a questão da integração,

unidade e controle, sempre esteve presente no Vale do São Francisco; entretanto, nunca

foram destinadas  vultosas  somas  de  investimentos  para  tal,  pois  não  há registro  de

construções  suntuosas  (fortificações)  de  unidades  de  destaque  para  esse  fim  como:

quartéis,  postos  fiscais  e  delegacias  de  vigilância  federal.  Embora  para  esse  caso

necessariamente não fosse preciso contar com corpo de segurança atuando na região,

trata-se de uma questão de panactismo, ou seja, não é necessáro ver os guardas, basta

saber  que  eles  estão  vigiando,  mesmo  de  longe,  como  acontecia.  O  Vale  do  São

Francisco  historicamente  foi  palco  de  inúmeros  conflitos  sociais;  inicialmente,  as

batalhas  ocorreram  entre  índios  e  colonizadores  e  posteriormente  as  mesmas  eram

travadas entre grandes proprietários da região, com a participação dos seus vaqueiros e

agregados.  Esses  fundiaristas  deram  origem  aos  chamados  coronéis.  Apesar  da

rivalidade entre os coronéis do Vale, assim como em outras partes do interior em busca

do poder econômico e do controle político local, eles também foram grandes guardiões

da ordem estabelecida nos nossos sertões. 
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“O homem do  São  Francisco  é  um typo  criado  em pleno  campo,  formando  lucta

continua com a própria natureza ingrata e adversa. É de uma rusticidade a toda prova e

de  uma bravura  indomita  que  reune  o frugal  do passadio,  quasi  abstinencia.  Essas

qualidades são decorrentes de seus mesmos habitos, adquiridos no contacto directo dos

gentios, de quem recebeu a maior parcella de sangue passando, por força ancestral, aos

seus descendentes  a  tara  psycologica,  tão firmemente  característica  no sertanejo  de

Pajehú de Flores, de Carirys e das barrancas do São Francisco”.

“Ao mesmo typo filiamos o garimpeiro, quer seja das minas de Assuruá, ou das Lavras

Diamantinas: por que, em verdade, qualquer delles é um afastado da labuta dos curraes,

é  o  vaqueiro  que  se  tornou  à  vida  de  aventura;  pois,  bem sabemos  de  onde,  sua

generosidade viera de toda aquella população adventicia e ruidosa que se lança á cata

de pepita  ou dos diamantes,  logo dão-se os descobertos  de 1840, 42 e 44. A fonte

principal suppridora dos “garimpos” é a beira do rio que é também do jaguncismo, na

sua variedade de guarda-costas e cangaceiros do Nordeste que se dedicam até o mais

completo e absoluto sacrificio ao patrão ou chefe e, para tirar vingança ou forrar uma

injustiça, perpetuam os crimes da mais hediondas ferocidade”. (VIANNA, 1935, p. 93).

O destaque feito acima trata da origem e cotidiano do sertanejo que vive no Vale

do  São  Francisco  e  mostra  também  a  sua  subordinação  aos  ditames  dos  grandes

proprietários da terra. Às vezes havia a cessão de um pedaço de terra para o sertanejo

pobre construir um casebre e plantar milho, feijão e mandioca, para morar e assegurar o

sustento de sua família; porém isso tinha um preço, cinicamente chamado de favores. O

pagamento resultava na obrigação de prestar alguns serviços contínuos e extras para o

proprietário,  em suas pendengas militares e nas lutas contra os adversários políticos,

pois esses problemas, em muitas das vezes eram resolvidos a bala. Nesse contexto, à

falta ou posse da terra,  na região do Vale e em todas as regiões do Brasil,  tiveram

significativa  parcela  na manutenção da situação social  que assegurou as relações  de

domínio  econômico  e  poder  político,  nos  sertões  brasileiros,  a  uma  minoria  de

potentados que mantinham a ordem e o controle do interior. 

No período colonial  foram criadas as Ordenanças (milícias sertanejas), o que

veio dar muita importância aos potentados da época, que faziam de tudo para obter uma

patente, já que a mesma garantia-lhes prestígio junto ao governo colonial. A partir da

Independência do país, esses tipos de milícias foram eliminados, e no dia 18 de agosto

de 1831, o Regente, padre Diogo Feijó, criou a Guarda Nacional9; contudo, essa só foi

9 A Lei de 5 de junho de 1831 previa a criação de um sistema repressivo centralizado no Ministério de
Força do Gabinete. Ao lado das medidas destinadas a construir uma força material a serviço da ordem
civil, Feijó encontrou também nessa lei os instrumentos para desencorajar a desordem e a agitação. Com a
criação da GN, em maio de 1833, determinou que a guarnição da Côrte fosse completamente extinta e que
todos os serviços de guarnição tornavam-se tarefa da nova Guarda. HOLANDA, Sérgio Buarque (Org.).
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apresentada ao público em 12 de fevereiro de 1833, quando desfilaram cerca de 2.000

homens fardados e a pé e 400 a cavalo sendo a mesma extinta no início da República.

Com a extinção da Guarda Nacional, restou o seu posto sem qualquer significado para a

hierarquia militar;  porém todos os homens de posse e de mando no interior do País

recebiam o título de coronel ou era tratado como tal. E assim surgiram os poderosos

coronéis  do  interior  do  país,  incontestavelmente,  também senhores  do  Vale  do  São

Francisco. 

A história do Vale do São Francisco, desde o período colonial, foi marcada por

fortes desavenças e após a Independência o processo não se modificou e continuaram os

intensos  conflitos  pontuais,  entre  os  grandes  proprietários  de terras.  Porém,  para  os

olhos  do  poder  constituído,  não  alteravam  a  ordem  jurídica  estabelecida  e  se

acomodavam,  apesar  do  terror  praticado  por  eles.  Essa  questão  tem  que  ser  mais

estudada, para que não se cometa uma avaliação precipitada ou imprudente, todavia não

se compreende certa "tolerância" por parte do Império em relação a estes grupos locais

que praticavam todos os tipos de atrocidades entre si e contra a população em geral.

Ora,  o  Governo Imperial  reprimiu  de forma draconiana  (exemplar)  todo e  qualquer

movimento  político  e  social  de  contestação  ao  sistema,  como  ocorreu  com  a

Farroupilha, no Sul do país (1835-1845), a Balaiada, no Nordeste Setentrional (1838-

1840), a Cabanagem (1835-1840), no Pará, região Norte, e muitos outros que eclodiram

naquele período em todo o território nacional e, onde quer que tenham ocorrido, foram

impiedosamente esmagados pelas forcas imperiais. Com a República, não foi diferente;

inicialmente teve de esmagar vários movimentos políticos e sociais  que se opunham

nova ordem, como o Federalismo, no Sul, início da década de 1890, Canudos, no Sertão

da Bahia (1894-1897) e Contestado, em Santa Catarina (1913-1914). 

O Império  "tinha  a  força"  e  a  aplicava  nos  seus  adversários  e  inimigos;  no

entanto, era demais paciente com a onda de assassinos que agiam no interior do Brasil,

em particular  no Vale  do São Francisco.  A leitura  preliminar  feita  a  respeito  dessa

questão é de que tais conflitos ocorriam entre grupos potentados das localidades que

disputavam o poder local ou regional, porém não se opunham ao sistema vigente; por

outro lado, mantinham o controle e a ordem nesses lugares, apesar das cruzes plantadas

precocemente  nas  localidades.  Lins  (1983)  destaca  várias  cidades  do  Vale  do  São

Francisco,  como  Remanso,  Sento-Sé,  Pilão  Arcado  e  Xique-Xique  que  foram

submetidas ao ódio e ao fogo cruzado entre França Antunes e Guerreiro. O autor tinha

História da Civilização Brasileira. v. II. 3 ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972, p. 20.
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como  exemplo  um elemento  de  nome  Militão  Plácido  de  França  Antunes,  tipo  de

caudilho perverso, que povoou de cruzes os caminhos da ribeira e das caatingas do São

Francisco. Militão e sua gente cometiam todos os tipos de atrocidades: assassinavam,

castravam , torturavam e dificilmente alguém era punido por tais crimes a não ser, por

balas inimigas em combates ou através de uma bala certeira da vingança, do "dente por

dente" e "olho por olho"; porém os ditames da lei  do Império não chegavam por lá.

Esses conflitos que não afetavam a Coroa estavam estreitamente relacionados a

ganância, inveja, arrogância e busca do poder local dos grupos beligerantes. A família

França Antunes, na pessoa de Militão Plácido era legítima representante deste processo,

inclusive, de ficar ressentida com o sucesso alheio e isso levou a seu enfrentamento com

os Bernardo Guerreiro e seus filhos em Pilão Arcado, que foi invadida pelos primeiros

em Agosto de 1843, resultando em uma semana de encarniçados combates  onde os

França Antunes assumiram o controle  do local  e os Guerreiro foram expulsos e  se

refugiaram em Sento-Sé. Os França Antunes, comandados por Militão Plácido, também

agiam por ressentimentos,  o que fica claro quando os mesmos foram preteridos dos

cargos  da  Guarda  Nacional  organizada  na  década  de  1830;  isto  ocorreu  devido  à

armação de seus opositores,  o que deixou o grupo bastante  desapontado. Outro fato

marcante nas pretensões de Militão foi quando ele perdeu a tutela do órfão Medrado

Castelo Branco para o seu oponente Bernardo Guerreiro10.

O fato de os França Antunes não serem contemplados, juntamente com os seus

aliados,  com  postos  da  Guarda  Nacional,  de  certo  representava  uma  humilhação

intolerável, porque ser agraciado com as patentes da corporação era uma demonstração

de prestígio local e regional. Essa circunstância contribuiu para ampliar o número de

inimigos  do  grupo  visto,  que  alguns  dos  cobiçados  postos  foram  controlados  por

Bernardo Guerreiro e seus filhos Antônio e José Guerreiro Júnior e contaram com o

apoio de grupos como os Castelo Branco, os Marianis e os Nunes, de Sento Sé. Todos

se uniram para impedir que as patentes da GN fossem entregues a Militão e seu grupo;

10 Parte dos desentendimentos de Pilão Arcado, que resultaram em fortes enfrentamentos no início da
década de 1840, estão relacionados com um português chamado Bernardo Guerreiro que casou-se com a
rica herdeira de um fazendeiro da região. Guerreiro era pai de 5 filhos e tornou-se a pessoa mais influente
de Pilão Arcado. Nesse período, morreu D. Felix Castelo Branco chefe da Casa das Pedras, deixando o
menor que mais tarde se tornara Coronel; trata-se de Medrado Castello Branco, (herdeiro de uma grande
fortuna). Coube a Bernardo Guerreiro a tutela do menino e, portanto, a administração dos seus bens. Isso
revoltou Militão de França Antunes que sintia-se no direito de cuidar do órfão em questão, terminando
por  confrontar  o  Guerreiro.  Bernardo  Guerreiro  mudou-se  para  Portugal;  contudo,  os  seus  filhos
continuaram em Pilão Arcado, onde o último desses Guerreiros foi eliminado 5 anos mais tarde, pela
“jagunçada” de Militão.  ROCHA, Geraldo.  O Rio São Francisco.  Factor  Precípuo da Existência do
Brasil. Rio de Janeiro: C. Ed. Nacional, 1940, p. 22. 
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para tanto, acusavam-nos de cometerem crimes inarráveis, o que era pura verdade. A

invasão de  Pilão  Arcado,  por  parte  dos  França  Antunes,  está  diretamente  ligada  às

patentes  da  Guarda  Nacional  em  que  eles  ficaram  de  fora.  De  certo,  esse  tipo  de

procedimento tornou-se uma prática corrente em muitas vilas e cidades do interior do

país, inclusive na invasão de Pilão Arcado; uma de suas marcas, segundo Rocha (1940),

foi a morte do Padre Severo, de Itiuba, por ter-se solidarizado com os Guerreiro.

Para  coibir  a  ação  desses  “chefetes”  políticos  e  sanguinários  do  sertão,  o

Governo Imperial tinha de tratar com severidade e aplicar a lei sem distinção, porque

todos cometiam desordem, crimes e desatinos; no entanto, nenhum recebeu o tratamento

dado aos opositores do sistema. Por outro lado, tal "omissão" governamental tinha a sua

lógica, já que essas "arengas" entre os grupos locais não colocavam em risco "o poder

soberano" , com sede no Rio de Janeiro; então, pode-se esperar de camarote, e as coisas

se arrumam, como se diz no sertão. Apesar das mortíferas lutas, os estudos a respeito

das mesmas mostram que, no contexto geral não se perdia o controle social (o povo não

se  rebela)  e  a  ordem  imperial  permanecia  inalterada;  é  o  que  importa  não  tendo

conspiração contra o Rei e sua Coroa, a pátria está salva.

Durante  o  Império,  foram  travados  incontáveis  conflitos,  no  Vale  do  São

Francisco, entre proprietários de terras e seus jagunços que disputavam o controle da

propriedade da terra e do poder local. Essas lutas, de modo geral, não contestavam a

ordem estabelecida, ou seja, ninguém se propunha alterar o sistema político dominante,

a  Monarquia;  inclusive,  muitos  dos  grupos beligerantes  recebiam apoio  de políticos

regionais ou provinciais e tudo se acomodava com o decorrer do tempo. Essas lutas não

atingiam o cerne do poder; por outro lado, a situação não fugia do controle nas áreas

conflagradas, apesar dos crimes cometidos e da instabilidade social que era natural no

processo. A atuação do sistema jurídico do país naquele período, que tinha a função de

coibir e arbitrar nesse tipo de situação era quase sempre inexistente, já que se tomava

posição  a  favor  de  um  ou  de  outro  grupo,  ou  seja,  não  havia  imparcialidade  no

julgamento das partes.

O Vale conviveu com esse tipo de situação por muitos anos; certamente não era

incapacidade de reprimir os conflitos por parte do governo imperial ou os mesmos não

incomodavam. Lembramos que todos os movimentos contestatórios ao sistema foram

drasticamente  punidos  ou  eliminados,  entre  eles,  a  Farroupilha,  no  Sul  do  país;  a

Balaiada no Nordeste, a Cabanagem, no Norte e o movimento de Canudos, no início do

Regime Republicano. Os movimentos citados acima eclodiram entre as décadas de 1830
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e 1850 e Canudos, na de 1890; porém a década de 1870, foi marcada por inúmeras

escaramuças locais em vários pontos do grande Vale. O mais conhecido conflito  da

década ocorreu na região que abrangia Januária, Matias Cardoso e Manga, em Minas

Gerais,  assim  como:  Malhada  e  Carinhanha,  na  Bahia,  onde  um  dos  principais

personagens do conflito,  Manoel  Neco Tavares  Sá,  conhecido por Neco, teve como

aliado o Capitão Francisco de Magalhães, ambos responsáveis pelo saque à cidade de

Januária em 1879; inclusive,  Neco chegou a controlar a navegação do rio no trecho

entre Manga e Januária.

Sampaio (1955), que fez uma excursão naquela região a serviço do governo, em

1879, descreve o “estado de espírito” reinante no Vale,  trecho que incluía  Manga e

Januária;  Neco  havia  bloqueado  o  rio  São  Francisco.  No  entanto,  a  expedição  de

Teodoro Sampaio não sofreu qualquer tipo de constrangimento e seguiu o seu destino.

De  certo,  aquela  expedição  governamental  comandada  pelo  engenheiro  Williams

Melchior  Roberts  (cidadão  de  origem  norte-americana)  não  provocaria  qualquer

impacto no movimento comandado por Neco, a não ser que este resolvesse aprisionar os

seus membros. Sampaio, em sua descrição, afirmou que, não resistindo à curiosidade,

ao aportar em Morrinhos, no dia 28 de novembro de 1879, os membros da expedição

visitaram o quartel general do Neco em Jacaré e foram recebidos cordialmente por ele

sem qualquer constrangimento para o prosseguimento da embarcação de William M.

Roberts, que conduzia personagens como o engenheiro Teodoro Sampaio e o naturalista

Orville Derby.

Neco dominou toda a região e contava com um enorme contingente de jagunços

dispostos a ir à luta; só o seu quartel general tinha cerca de 200 homens, somados mais

200 combatentes que mantinham o cerco a Januária.  Nessas alturas,  a cidade estava

deserta. Os seus habitantes fugiram porque temiam os desatinos do invasor e de seus

comandados, pois o nome de Neco11 causava calafrio a todos, exceto aos seus aliados e

11 A história do interior brasileiro foi marcada por encarniçados conflitos locais, muitos dos quais em
decorrência de lutas políticas que têm na vingança o seu principal pano de fundo. Os desatinos de Manoel
Tavares Sá não fogem à regra. Em parte, a vingança tem relação com o chefe e comandante de grande
contigente de jagunços e que teve como aliado o Capitão Francisco  Magalhães;  juntos,  saquearam e
impuseram o terror à cidade Januária e a toda a região do seu entorno no Vale do São Francisco (final da
década de 1879), a. trama teve início quando uma festa de casamento em casa de um dos amigos de Neco
foi atacada  por bandidos adversários  e  todos os presentes  foram submetidos ao terror  dos invasores.
Porém, alguns dias mais tarde, os bandoleiros aprisionaram um fiel partidário de Neco, amarram lhe pés e
mãos, o amordaçaram e colocaram no fundo de  uma canoa, conduziram a mesma para o meio do rio e a
deixaram à deriva; mas o sujeito teve sorte e algum tempo depois foi resgatado por gente amiga. Daí em
diante teve início a sanha vingativa de Neco contra os seus inimigos. SAMPAIO, Teodoro.  O Rio São
Francisco e a Chapada Diamantina. Salvador: Livraria P. Editora, 1955, p. 123.
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protegidos, os únicos que ficaram na cidade. O conflito abrangia uma região importante

do Vale que envolvia territórios das Províncias de Minas Gerais e Bahia, em que o

controle do rio São Francisco por esses grupos chegou a impedir a navegação fluvial,

único meio de comunicação existente naquela parte do Brasil. Lembramos que embora

o  país  contasse  com  um  ordenamento  jurídico  moderno  para  a  época,  havia  na

localidade o controle de forças exercido pelos chefes locais, o aparato legal não servia

para nada, eles estabeleciam as normas a serem seguidas. Como a vingança sempre foi

prato quente dos conflitos, a execução sumária era a forma mais comum de exercer a

justiça com os implicados nas tramas locais, além da apropriação dos seus bens. Assim,

os conflitos  entre  os grupos locais continuaram por todo o período imperial  e parte

significativa do período republicano.

As desavenças políticas e enfrentamentos armados levados a cabo pelos grupos

dominantes locais, no Vale, ao longo do Império, continuaram eclodindo na região, após

a Proclamação da República. Muitos conflitos ocorridos no sistema anterior não foram

solucionados no novo Regime; nesse sentido, Lins (1983) lembra que o maior vulto da

nova "safra" de valentes do Vale foi o coronel Franklin Lins de Albuquerque. Homem

de origem simples,  das bandas  de Pau-dos-Ferros-BA, que,  de furador  de maniçoba

(seringueiro), dono de barco e agricultor tornou-se o mais conceituado chefe político do

Médio São Francisco, em Pilão Arcado. Franklin teve a oposição aguerrida da família

dos Correia, que tinha a administração local em seu poder e travaram várias lutas entre

eles. Esse tipo de enfrentamento termina por envolver toda a população que vivia nas

localidades, não havia lugar para ficar no muro; em decorrência do tipo de relação que

esa gente tinha com os poderosos locais, a concentração da posse da terra em suas mãos

impunha que todos participassem de tais lutas.

O  Primeiro  enfrentamento  mais  duro  dos  Correia  com  o  coronel  Franklin

ocorreu em fevereiro de 1918, quando aqueles atacaram a sua casa com um bando de

jagunços e os embates duraram oito dias. O coronel reagiu, tendo a seu lado uns poucos

amigos  que,  no  decorrer  dos  combates  receberam reforço  vindo  de  Remanso  e  de

localidades próximas a Pilão Arcado e assim conseguiram por fim ao cerco inimigo,

botando para correr os Correia. Como estes não foram trucidados, retornaram dias mais

tarde com reforço da polícia estadual vinda da capital e novamente Franklin se safa,

recuando para sua fazenda em Porto de Pedras, onde se entrincheirou para resistir ao

ataque adversário.  Com a debandada da polícia,  o coronel  retorna ao seu cotidiano,
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enquanto  os  adversários  Correia  partem da  cidade;  novamente  foram poupados  por

Franklin, fato inédito naquelas bandas do São Francisco.

Superadas as “arengas” (disputas) locais, logo em seguida o coronel Franklin

estava  sendo solicitado  para  uma nova empreitada,  ou  seja,  formar  uma  força  para

combater a Coluna Prestes, tarefa difícil;  contudo, em poucos dias ele havia reunido

cerca de 800 tabaréus para lutar contra o capitão e seus comandados vindos do Sul do

País. Franklin aceitou a incumbência do governo federal de organizar e comandar os

Batalhões Patrióticos naquela região para enfrentar os revoltosos; para isso, recebeu o

posto de Coronel. Pelo menos em uma oportunidade, Franklin teve enfrentamento com

a Coluna, fato ocorrido em 27 de maio de 1926; não obtivemos informações a respeito

da intensidade do combate. Os conflitos locais, tanto no Império como na República se

acomodavam e deixavam um espaço para união de todos contra o inimigo maior; por

outro lado, a ordem "geral" era mantida,  não havia lugar  para outras "extrapolações

sociais",  exceto em circunstâncias bem particulares.  Os coronéis do meio rural eram

vigilantes  e  asseguravam  o  controle  da  situação,  apesar  da  eclosão  dos  conflitos

travados entre eles.

Os primeiros  40 anos de República  foram marcados  pela  forte  influência  do

coronelato  rural  existente  em todo interior  do  território  brasileiro,  em particular  no

Nordeste;  o mesmo sempre manteve  estreita  relação com os poderosos dos palácios

(governamentais)  das  capitais.  Com a eclosão  da Revolução de 1930, esperava-se a

eliminação desse tipo de estrutura política, apesar do processo de mudança radical para

o  padrão  político  e  social  daquela  época;  porém,  abriu-se  espaço  onde  o  novo

convivesse ou carregasse o velho. Isto significa que a prática política continuou por

algum tempo,  mesmo com os  propósitos  de mudanças  da Revolução,  que chegou a

prender  vários  coronéis  ao  mesmo  tempo;  outros  aderiram  às  regras  do  processo

revolucionário. No caso do Vale do São Francisco, o exemplo mais representativo foi a

adesão do coronel  Franklin Lins de Albuquerque,  de Pilão Arcado, à Revolução de

1930.

Essa estrutura política não foi completamente desmantelada com a Revolução e

seu efeito perdurou por toda a década de 1930, ou seja, os coronéis do Vale continuaram

tendo forte influência nos destinos econômicos e da política local; inclusive mantinham

grupos de jagunços sob seu controle, caso houvesse necessidade de um "tira-teima" com

os  seus  adversários,  isso poderia  ser  resolvido como sempre,  a  bala.  Nesse  mesmo

contexto,  cabe lembrar  que o cangaço, movimento armado remanescente de décadas
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anteriores, perpassou os anos de 1930 e só foi eliminado totalmente com a morte de

Lampião e parte de seu grupo, abatidos em 1938, na Gruta do Angico, no Baixo Vale do

São Francisco,  Estado de Sergipe,  e com a morte  de Corisco,  em 1940, que atuava

juntamente com o chefe maior  do cangaço e que tinha forte presença na região,  no

período  entre  1920  e  1938.  Ainda  na  década  de  1930,  o  Vale  foi  sacudido  em

decorrência do surgimento do movimento religioso (1936-1938), denominado de Pau-

de-Colher,  na  localidade  de  mesmo  nome  no  município  de  Casa  Nova-BA,  sendo

cruelmente esmagado por forças policiais dos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco,

com o irrestrito apoio dos coronéis locais.

O  arcabouço  do  mandonismo  local  tinha  de  ser  desmontado,  não  seria

concebível a sua continuidade, já que um dos objetivos da Revolução era eliminar essa

prática arcaica de fazer política. No processo, Vianna (1991) chega a propor que o Vale

do São Francisco (além de outros vales  e  parte  do sertão nordestino)  fosse tornado

território, embora a Constituição Brasileira impedisse esse tipo de mudança.  O autor

afirma  que  a  vasta  região  do  Vale  é  rica  e  sua  territorialização  teria  por  objetivo

desenvolver suas riquezas potenciais e preparar melhores condições de vida para a sua

população e ao mesmo tempo estabelecer na região o império da ordem pública, que

aquela  gente  desde o  período colonial  nunca  teve.  E  conclui:  só o  governo federal

realmente tem meios materiais e autoridade moral para eliminar o banditismo sertanejo

e restaurar nessa imensa região pastoril  a ordem pública e o regime da legalidade a

posição  de  Oliveira  Vianna  tem estreita  relação  com  os  ventos  mudancionistas  do

processo revolucionário iniciado em 1930; o destaque abaixo confirma a análise feita

por ele a respeito dos novos tempos:

“Na sua concepção de uma política nacional, o Presidente distingue duas fronteiras: a

que decorre dos tratados internacionais e está expressa na configuração geográfica do

território  nacional  e  a  que  decorre  da  própria  estrutura  econômica  e  social  e  está

expressa na posse, apropriação e exploração efetiva deste território nela compreendido.

Fronteiras estas que não coincidem, ficando a última muito aquém da primeira-ora, um

dos  grandes  objetivos  do  momento  político  do  Presidente  é  justamente  fazê-las

coincidirem no sentido de integrar a Nação e o Estado. Daí o seu programa da “marcha

para o oeste” e a organização dos territórios.

Em segundo  lugar,  o  ato  do  Presidente  é  um ato  necessário  e  patriótico.  Em boa

verdade, o que se fez agora devia ter sido feito desde o começo do regime republicano,

de 1891, se nossa inexperiência do sistema federativo não nos houvesse cegado sobre a

impossibilidade  evidente,  para  os  estados  interessados,  de,  com  os  seus  próprios
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recursos, darem qualquer organização administrativa a vastas regiões fronteiriças. Em

verdade, as populações dos trechos agora desmembrados e tornados territórios, se não

têm a mais vaga capacidade para desenvolver-se sob o regime de autonomia estadual,

menos ainda a têm ou a teriam sob o regime de autonomia local”. (VIANNA, 1991, p.

367).

Os coronéis  travaram muitas  batalhas  no  interior  do  país,  dividiam o  poder

através  das  forças  das  armas,  e  tinham  como  soldados,  os  jagunços,  vaqueiros  e

moradores;  mesmo  assim  a  “ordem  era  mantida”  naquelas  localidades,  exceto  em

algumas ocasiões especiais em que a situação escapava ao controle. Nesse contexto, os

coronéis sempre foram importantes vigias e mantedores da ordem, da lei e do controle

das regiões onde viviam. Tanto que nos anos de 1925-1926, participaram na qualidade

de fortes aliados das forças legais, no combate à Coluna Prestes, inclusive no Vale do

São Francisco. Portanto, não era necessária a construção de quartéis, delegacias federais

ou outros mecanismos de controle. Em caso de necessidade de deslocamento de tropas,

deveria utilizar a navegação ferroviária, a hidroviária e mais tarde, a rodoviária: assim

assegurava-se o controle físico e político das extensas áreas do interior brasileiro.
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1.4 Política de desenvolvimento do Vale do São Francisco

A partir  da  década  de 1940,  particularmente  após o fim da  Segunda Guerra

Mundial,  ocorreram novas  propostas  de  desenvolvimento  com outros  parâmetros.  A

primeira medida concreta se deu quando a Assembléia Constituinte de 1946 destinou

1% das receitas tributárias federais para a elaboração de um Plano de Valorização do

Vale do São Francisco. Essa distribuição de recursos foi estabelecida para o período de

20 anos; sua medida mais importante,  com vista ao desenvolvimento regional,  foi  a

criação da Comissão  do Vale do São Francisco-CVFS12,  em 1948.  Destacamos  que

paralelamente  às medidas  previstas  acima,  o  rio  São Francisco  era contemplado em

mais um Plano Nacional de Viação para o país, elaborado em 1947, com o objetivo de

realizar a integração dos transportes terrestres (ferroviário e rodoviário) com o fluvial,

mas essa medida não se concretizou.

Com esse Plano,  o  “Velho Chico”  mais  do que nunca continuou com a  sua

importância estratégica de sempre, naquele momento marcado pelos efeitos da Segunda

Guerra,  que  ainda  estavam  bem  presentes.  Tomar  medidas  preventivas  contra  uma

possível  interrupção  da  navegação  de  cabotagem  era  fundamental,  como  ocorreu

durante a guerra, em que o rio foi escolhido para estabelecer a ligação entre as regiões

Nordeste  e  Sudeste.  Com isso,  a  inclusão  do São Francisco  como  via  de  interesse

imprescindível da nação era uma decisão coerente e sintonizada com os acontecimentos

daquele  momento  histórico.  Portanto  uma  via  de  comunicação  com  a  importância

estratégica  do  rio  São Francisco  não  poderia  continuar  operando  com um nível  de

transporte  tão  precário  como  aquele  ali  existente;  inclusive,  a  conjuntura  da  época

contribuiu  com  a  decisão  do  Governo  Central  de  implementar  novos  projetos  de

desenvolvimento  para  o  Vale  do  São  Francisco,  contando  com  a  indiscutível

participação do Parlamento Brasileiro.

A Guerra terminou e os seus efeitos aos poucos foram se distanciando do cenário

produzido por ela, que atingiu o cotidiano político, econômico e social dos brasileiros.

Entretanto a mesma provocou profundas mudanças políticas, econômicas e culturais em

12 A constituição de 1946 deu inicio a uma nova etapa do desenvolvimento do Vale do São Francisco,
quando o deputado Manoel Novaes, Constituinte pelo Estado da Bahia, com o apoio dos parlamentares
dos  estados  banhados  pelo  São  Francisco,  aprovou  a  Emenda  no 179  à  Constituição,  com  a
obrigatoriedade do governo, em um prazo de 20 anos, de traçar um plano de aproveitamento total das
possibilidades econômicas do Vale e seus afluentes. Surge daí a criação da Comissão do Vale do São
Francisco-CVSF que ficaria diretamente subordinada à Presidência da República, gozaria de autonomia
financeira e teria a função de conceber e executar um plano geral de aproveitamento do Vale. LOPES,
Esmeraldo. OPARA. Juazeiro: n/c, 1997, p. 162.
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todo mundo, inclusive no Brasil; o país teve de se enquadrar na dinâmica da nova ordem

que se instaurou após o fim do grande conflito mundial. Certamente que os problemas

relacionados ao grau de desenvolvimento econômico, atraso cultural da população e das

enormes  desigualdades  regionais,  incluindo  o  Vale  do São Francisco,  exigiriam um

esforço redobrado para serem superados. Ao mesmo tempo, o país estava passando por

uma traumática transição política em que se encerrava o período ditatorial comandado

por Getúlio Dornelles Vargas (1937-1945); com isso, poderiam estabelecer-se novos

rumos para a sociedade brasileira.

O fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo possibilitou o surgimento

de novos horizontes políticos, econômicos e culturais para o país, em que o debate em

torno do desenvolvimento das forças produtivas era parte significativa do processo; o

Vale do São Francisco também foi incluído na nova etapa vislumbrada pelos ventos do

pós-guerra  e  pós-ditadura.  Nesse  contexto,  o  rio  São  Francisco  representa

dramaticamente o retrato da situação brasileira,  transportando consigo a pujança e a

esperança em um cenário de extrema carência, ou seja, a água é indiscutivelmente uma

riqueza de primeira grandeza para a região atravessada pelo rio. Ao mesmo tempo, era a

base  do  desenvolvimento  da  imensa  região  banhada  pelo  grande  “Rio  da  Unidade

Nacional”, mas, por outro lado, poderia em breve ser um eixo de fortes conflitos que

provocariam efeitos políticos e sociais incalculáveis.

“A valorização  econômica  do  São  Francisco  terá  o  mais  alto  interesse  político  da

Nação. A ocupação efetiva do seu Vale e oseu desenvolvimento econômico eliminarão

o vazio que separa o Nordeste do Centro e do Sul, dando o sentido objetivo ao esforço

que ainda precisamos despender para consolidar a Unidade Nacional. Quando ele puder

atrair  massas  humanas em lugar de ver partir,  terá se formado um elo fortíssimo e

material de união e de defesa brasileira. Assim, a posição geográfica potâmica marca-

lhe o destino de um eixo material  de união dos brasileiros.  Com as transformações

previstas  para  o Vale,  o  grande rio  será  realmente  da Unidade Nacional”  (LOPES,

1955, p. 31).

A etapa de desenvolvimento do Vale foi iniciada com a Lei no 541, de 15 de

dezembro  de  1948,  que  criou  a  CVSF13 encarregada  da  aplicação  do  Plano  de

13 O Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco-CVSF era escolhido pelo presidente da
República e contava com duas diretorias técnicas; também foram criados, no Vale do São Francisco, 5
distritos de Estudos e Obras e 5 distritos de Produção e Assistência. Os 5 distritos de Estudos e Obras
estavam situados em Belo Horizonte, Pirapora-MG, B. Jesus da Lapa-BA, Juazeiro-BA, Propriá-SE. Os 5
Distritos de Produção e Assistência se localizavam em Januária-MG, Sta. Maria da Vitória-BA, Barra-
BA, Petrolina-PE e Penedo-AL. Dessa forma, a Comissão se aparelhava para a recuperação de um Vale
que desde os tempos remotos vem apresentando a sua importância,  isto sempre significou a Unidade
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Valorização dessa vasta região do país. O Plano apresentou uma ampla abrangência que

incluía várias atividades econômicas e sociais na região do Vale, como a regulação do

curso de seus rios, melhor distribuição de sua água, utilização do potencial hidrelétrico,

fomento a indústria,  agricultura e irrigação.  Previa também que a comunidade fosse

atendida com serviços de saúde,  educação,  saneamento básico e até  colonização em

algumas áreas do Vale. Essa etapa, iniciada em 1948, alcançou apenas parte dos seus

objetivos, sem contar que o nível de inserção da população foi insatisfatório, ou seja, ela

teve pouco alcance em relação à comunidade no que diz respeito aos serviços médicos,

educação e saneamento básico; também não foi possível realizar a elevação da renda

familiar  na região. Por conta dos investimentos,  elevou-se a renda per capita,  mas a

mesma manteve-se concentrada.

Por  isso,  tornou-se  necessária  a  reestruturação  econômica  da  região  com  a

implementação  de  políticas  públicas  compensatórias,  com  vista  ao  atendimento  e

inclusão de maior número de pessoas e para ao mesmo tempo estabelecer a combinação

e as regras entre o conjunto de interesses antagônicos  diretamente ligados ao uso e

consumo da mais preciosa lâmina de água do território brasileiro. Até o momento, os

conflitos de interesses naquela área não se manifestaram de forma explicita, exceto em

algumas situações pontuais, tendo em vista que seus problemas sociais continuam se

avolumando  ao longo do tempo.  A solução das  questões  tratadas  acima vem sendo

adiada  desde  o  século  XIX,  apesar  do  reconhecimento  (atual)  da  sua  gravidade;

certamente parte  significativa  deverá ser tratada no campo da política.  Para tanto,  é

necessário  envolver  o  conjunto  da  sociedade  e  buscar  uma  saída  para  os  graves

problemas  sociais,  econômicos  e  ambientais  relacionados  ao  rio  e  a  área  por  ele

drenada.

Com o advento da Constituinte de 1946, a questão do desenvolvimento do Vale

do São Francisco entrou na pauta das prioridades nacionais e tomou parte significativa

dos debates daquele fórum que iria dar um novo rumo político, econômico e social ao

país. Nesse contexto, o Vale passava a receber as devidas atenções a que tinha direito; o

reconhecimento da sua importância passou a ter um novo tratamento, sempre tendo o rio

como referência de todas as ações previstas para a região. Ele, o Velho Chico era e

continua sendo o eixo norteador das propostas de um amanhã diferente para toda a gente

do  grande  Vale  e  do  Brasil  em  geral.  A  materialização  de  tais  projetos  se  deu

Nacional. A solução dos diferentes problemas do Plano Geral está baseada na regularização do regime
fluvial da grande bacia.  RODRIGUES, José Honório.  A Recuperação de um Vale.  Rio de Janeiro: O
Observador-ano XIV no 170, março de 1950, p. 15.
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inicialmente  com a  Constituição  de  1946,  através  da  dotação  obrigatória  de  1% do

orçamento da União para investir no Vale e proporcionar o seu desenvolvimento. Um

primeiro passo já havia sido dado com a criação da Companhia Hidrelétrica do São

Francisco-CHESF, no ano anterior.

A criação da Comissão do Vale do São Francisco-CVSF foi a mais importante

medida  em direção à  concretização  das  idéias,  das  propostas  e  da  política  para  as

mudanças  estruturais  daquela  imensa  região  que  abrange  territórios  do  Nordeste,

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, tendo a lâmina d’água do Velho Chico como espinha

dorsal de todo o processo de transformação a ser executado nas áreas atravessadas pelo

grande  rio.  Para  Bezerra  (2002),  a  CVSF  tinha  a  missão  de  estabelecer  novos

parâmetros para o desenvolvimento da região; neste sentido, lembramos que através

deles foram elaborados vários projetos e programas destinados ao Vale, entre eles o

Projeto no 1057/1950, que dispõe sobre o Plano para o Aproveitamento Econômico do

Vale do São Francisco, tendo como base a Lei no 545 de 15 de dezembro de 1948.

Tivemos também o Plano de Valorização Econômica do Vale do São Francisco; todos

tratavam do desenvolvimento  sanfranciscano.  No destaque abaixo,  Paulo Peltier  de

Queiroz procura destacar a importância da CVSF e dos planos da instituição para o

desenvolvimento do Vale e da região como um todo:

“Uma das grandes tarefas da Comissão, é a de fixar o nordestino no próprio sertão e

criar, com o seu trabalho, em bases racionais, uma nova civilização no interior, dando-

lhe compreensão e finalidade na vida, tornando-o cada vez mais útil à sua família e à

sua  pátria;  com  realização,  naquele  distante  sertão,  de  um  plano  racional  para  o

aproveitamento e desenvolvimento de seus recursos.  É possível  a  execução  de uma

grandiosa obra econômico-social,  baseada na valorização do homem do campo para

que, de uma vez por todas, tenha fim esta pungente e dolorosa cena de êxodo sertanejo.

Evitar, pois esse espetáculo, com o reajustamento do homem ao meio ambiente é um

dever indeletável  do governo Federal,  competindo aos seus agentes  proporcionar ao

habitante da região, em bases sociais definidas, um padrão de vida capaz de torná-lo

feliz e constante no seu próprio destino.

O Vale  do  São  Francisco  nunca  foi  cuidado  racionalmente,  seus  habitantes  nunca

experimentaram os benefícios de uma organização adequada e suas terras e riquezas

nunca foram olhadas com a necessária atenção. O Vale abandonado suportou, contudo,

o  pêso  dos  sacrifícios;  seus  filhos,  no  próprio  infortúnio,  embora  merecedores  de

melhor sorte conseguiram criar uma civilização rudimentar que, embora desajustada, é

um  animador  exemplo  do  quanto  vale  o  homem  brasileiro  quando  o  mesmo,

abandonado  a  sua  própria  sorte,  sem saúde,  combalido  pelos  surtos  das  endemias,
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assolado  pelo  rigor  das  estiagens,  tangido  pelo  horror  das  inundações,  através  das

épocas  continua  sendo  o  san-franciscano  homem forte  e  destemido,  que  conseguiu

formar centenárias cidades, verdadeiras bases de resistência ao aniquilamento de tôda

uma extensa região”. (QUEIROZ, 1950. O observador ano XIV no 170, p. 20).

No período de 1949 a 1952, a CVSF efetuou uma série  de ações  globais e

pontuais  nas  áreas  de  saúde,  agrícola  e  infraestrutura  em geral;  ao  mesmo tempo,

elaborou um Plano Qüinqüenal para ser executado no decorrer dos anos 1952/1956; ele

continha um amplo conjunto de medidas que deveriam ser implementadas para superar

o atraso econômico existente na região. O orçamento da União destinou cerca de Cr$

314.050.000,00 para o exercício de 1952, elevando-se para Cr$ 382.875.000,00, em

1956, o equivalente a US$ 76.575.000,00, um aumento de 17,98% ou 3,60% ao ano. A

demanda por investimentos no Vale era bem superior à capacidade de que a CVSF

dispunha para atender, onde tudo estava por fazer, como era o caso do saneamento

básico urbano. De acordo com o censo de 1940, a população urbana e suburbana do

Vale  era  composta  de  255.868  pessoas  e,  em  1950,  deveria  elevar-se  a  276.337

habitantes e nenhum centro urbano da região contava com o serviço de tratamento de

água e nem de esgoto, tudo tinha que partir do zero.

Segundo a estimativa de estudos feitos pela CVSF, a execução desse serviço

custaria  Cr$ 330.000.000,00,  sendo Cr$ 193.000.000,00 para  obras  de  remoção  de

dejetos. A CVSF deveria financiar 50% dessas obras e o restante seria executado pelos

estados e municípios, com financiamento de entidades oficiais do Governo Central. De

certo que o programa era demais ambicioso e o maior a ser realizado no país, os dados

do Departamento Administrativo do Serviço Público-DASP mostram que, em 1942,

apenas 455 cidades do país contavam com o serviço de abastecimento de água e 214

tinham rede de esgoto. A CVSF estimou que seria necessário um investimento de Cr$

100.000.000,00 para a execução desses serviços no Vale do São Francisco, no decorrer

do período de  1952/1956.  Até  aquele  momento,  a  questão  do  saneamento  não era

preocupação central da população e das autoridades locais do Vale, a não ser as mais

esclarecidas;  na  época  a  maior  reclamação  era  por  atendimento  médico  hospitalar,

também muito precário na região. 

O  saneamento  rural  do  Vale  do  São  Francisco  também  esteve  entre  as

preocupações da CVSF, tanto que o Decreto no 26.476, de 17 de março de 1949, prevê

o saneamento para as zonas rurais da região. Lembramos que no decorrer da década de

1940, houve várias inserções do Governo Federal no combate ao impaludismo, sezão
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(malária) que infectava o Vale; o processo se intensificou no final da década, tanto nas

zonas  urbanas  quanto  nas  rurais  (o  único  serviço  de  saúde  visível  na  região).  A

implantação do saneamento básico no meio rural, porque era muito comum a formação

de  ipueiras,  durante  o  período  das  chuvas,  na  região;  conservando  a  água  parada

transformada  em  pântanos,  onde  proliferavam  focos  de  mosquitos  anofelinos,

causadores  da  malária.  Tratava-se  de  um problema  de  difícil  solução;  no  entanto,

segundo os pesquisadores da região, esses lagos são fundamentais para a reprodução de

muitas espécies de peixes e funcionam como uma espécie de útero para tais animais;

ao mesmo tempo, esses lagos têm uma importância capital para a cultura de vazante,

muito praticada nas várzeas do rio São Francisco.

Para  alterar  aquele  meio  sem  prejuízo  ambiental,  era  necessário  tomar  os

devidos cuidados com o tipo de técnica a ser aplicada, pois o secamento das ipueiras

(que em Tupi significa lagoa rasa) se daria através de um sistema de regularização do

regime  pluvial.  Frente  à  importância  desse  equilíbrio  natural,  em  que  existe  uma

combinação  entre  várias  espécies,  eles  não  poderiam  ser  alterados  apenas  para

combater o mosquito da malária, apesar dos problemas de saúde que provoca; daí a

exigência de cuidados técnicos adequados para não levar a um desequilíbrio ambiental.

A  drenagem  das  ipueiras  deveria  ocorrer  através  da  construção  de  canais,  com o

monitoramento da água retirada, ao mesmo tempo permitindo a sua renovação. O custo

dessas obras é bastante elevado, tanto que a CVSF destinou para a primeira etapa da

construção de canais cerca de Cr$ 1.000.000,00 por Município. 

Pelo menos,  o Serviço Nacional  de Malária  atuava no Vale desde a década

anterior. Tanto que, em 1947, detetizou 2.000.000 de vezes e forneceu um milhão de

comprimidos  de  “cloroquina”;  trata-se  de  uma  ação  concreta  de  combate  ao

impaludismo pelo Serviço de Saúde no Vale do São Francisco. A tarefa do governo e

da CVSF, nesse setor era bastante espinhosa, iniciando-se pela falta de saneamento

básico, visto que apenas o serviço de combate à malária operava regularmente; mesmo

assim,  tinham os seus limites.  A região do Vale também contava com 5 postos de

Puericultura  (conjunto  de  técnicas  empregadas  para  assegurar  o  perfeito

desenvolvimento físico, mental e moral das crianças, desde o período da gestação) em

operação, 8 equipados e 19 em construção, para atender uma vasta região atravessada

pelo rio São Francisco.

Outro dado preocupante era o fato de o Vale contar com apenas 57 instituições

hospitalares (públicas e privadas) em funcionamento, sendo 49 em Minas Gerais. A
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CVSF procurou estabelecer algumas metas para melhorar ou amenizar os problemas de

saúde da população da região sanfranciscana.  Primeiro,  continuar com o combate à

malária; segundo, criar unidades móveis de saúde par atender a população ribeirinha e

melhorar os equipamentos já existentes; terceiro, construir novas unidades hospitalares.

Para  execução  desses  programas,  no  período  1952-1956,  a  CVSF  estimou  um

orçamento em torno de Cr$ 105.000.000,00; como se  pode ver, a entrada da década de

1950  foi  caracterizada  pela  ausência  de  infra-estrutura  mínima  para  atender  a

população do Vale e chegou ao final do primeiro qüinqüênio sem alcançar os objetivos

estabelecidos.  Muitas  medidas  que  visavam superar  os  problemas  indicados  acima

sequer tinham sido iniciadas e os motivos eram inúmeros entre eles, incluía-se a falta

de vontade política associada com a inércia da burocracia, a distribuição irregular dos

recursos  e,  por  que  não,  a  corrupção  e  desvio  de  recursos  para  atividades  não

prioritárias do programa.

A  questão  ambiental  também  estava  contemplada  no  programa  de

desenvolvimento da CVSF, tanto que por meio do Decreto no 26.476, de 17 de março

de 1949, reserva-se cuidados com a fauna e flora do Vale e, nesse contexto, a questão

das  reservas  florestais  deve  ser  tratada  com a  devida  atenção  por  parte  do  poder

público. A primeira providência a ser tomada seria a criação de um parque com área

mínima de 20.000ha situado em um dos afluentes mineiros do Médio São Francisco no

lado Oeste, que tinha a finalidade de estudos, além de resguardar o patrimônio florífico

e  da  fauna  do  Vale.  A  medida  seria  um  primeiro  passo  frente  aos  problemas

decorrentes da derrubada da mata e das queimadas para a formação de roças, pastagens

e  extração  de  madeira  que  seria  transformada  em  lenha  destinada  ao  consumo

doméstico  e  combustível  das  ferrovias,  navegação  e  indústrias  metalúrgicas.  Esse

processo  vem contribuindo  para  intenso  desmatamento  de  imensas  áreas  do  Vale,

principalmente das regiões onde nascem os rios perenes da bacia sanfranciscana14. Tal

procedimento provoca irreparáveis problemas ambientais com prejuízo de toda ordem

para o “Rio da Unidade Nacional” e seus usuários.

14 Temos múltiplas atividades sendo desenvolvidas com o uso da água do São Francisco; sendo ele um rio
de planalto, a geração de energia elétrica vem ocupando o primeiro lugar entre as funções econômicas
ligadas ao Velho Chico, seguida da agricultura irrigada. Porém, o que mais preocupa é que o volume de
água  do  São  Francisco   se  tem  reduzido  consideravelmente,  em  virtude  dos  desmatamentos
indiscriminados e também das queimadas que vêm ocorrendo ao longo dos anos em suas nascentes, na
Serra da Canastra, fato denunciado constantemente pela TV e pela imprensa escrita. BEZERRA, Evandro.
Rio São Francisco a Polêmica da Transposição. Fortaleza: Ser&ta, 2002, p. 26.

68



Lembramos que a vegetação estabelece forte equilíbrio no sistema hidrológico:

reduzindo as cheias, favorecendo a infiltração que alimenta os lençóis subterrâneos que

fornecem água aos rios, durante o período de estiagem. Todos esses problemas foram

detectados pelos estudos feitos pela CVSF que procurou tomar a medidas cabíveis;

entretanto,  os  resultados  ficaram  muito  aquém  dos  objetivos  esperados  pela

organização  pública  que  tinha  a  responsabilidade  de  solucionar  as  questões.  O

desmatamento nas áreas de nascentes do São Francisco e seu afluente, já percebida

desde a década de 1930, como observara Rego (1936), apenas se intensificou com o

passar  dos  anos  e  a  preocupação  da  CVSF  com  essa  questão  era  plenamente

justificável;  contudo, os mecanismos de ação para coibir  o processo de degradação

eram  bastante  tímidos.  Portanto,  a  CVSF  teria  de  criar  meios  legais  capazes  de

orientar, educar e punir os agressores do meio ambiente, em toda a extensão do Vale

do São Francisco.  A preocupação da CVSF com os problemas ambientais,  naquela

época,  ainda  não  estava  posta  como  prioridade,  a  questão  do  desenvolvimento

econômico no âmbito das políticas governamentais superava a ambiental.

O  sistema  educacional15 não  se  diferenciava  dos  demais  problemas  sociais

existentes no Vale,  ou seja, o seu nível  de precariedade era preocupante.  Faltavam

escolas  tanto  para  a  população  urbana  quanto  rural,  o  que  não  poderia  ocasionar

nenhum espanto frente à realidade da região, na década de 1940 e início dos anos 50.

Embora  coubesse  ao  MEC a  tarefa  de  implementar  a  educação  do  país,  a  CVSF

procurou  dar  sua  contribuição  levando  em  conta  o  processo  de  desenvolvimento

proposto para a região e lhe coube a difícil missão de preparar o homem do campo e

sua  família  para  atuarem  no  meio  em  que  vivem  e,  através  do  ensino  técnico,

proporcionar-lhes  as  condições  para  tais  fins.  Nesse  sentido,  a  implementação  do

ensino profissionalizante no meio rural poderia ser concretizada através de convênio:

com  o  MEC.  Segundo  a  CVSF,  para  a  execução  dos  programas  no  decorrer  do

qüinqüênio de 1952-1956, era necessária a aplicação de um investimento em torno de

Cr$ 16.000.000,00.

15 A preocupação com os problemas educacionais no Vale continuou nas décadas subsequentes, tanto que,
no decorrer  dos anos de 1970, o governo estabeleceu metas  para reduzir a taxa de analfabetismo na
região,  aumentando em 5.000.000 as pessoas alfabetizadas até 1979. Previa-se,  concomitantemente,  a
promoção da expansão do ensino de 1o grau para reduzir o “déficit” no atendimento escolar e os índices
de evasão e repetência. No treinamento profissional, a meta era qualificar cerca de 600.000 trabalhadores
no decorrer de um qüinqüênio. Inclusive, para alcançar as metas, procurou-se reforçar a merenda escolar;
embora estas medidas visassem atender toda a região Nordeste, estavam em sintonia com as estabelecidas
pela  CVSF  na  década  de  1950.  REIS,  Maurício  Rangel.  Ação  do  Ministério  do  Interior. Brasília:
Ministério do Interior, 1976, p. 30.

69



A questão cultural do Vale do São Francisco também esteve elencada entre as

preocupações da CVSF, pois a cultura popular da região é muito rica e tem de ser

incentivada  e  preservada.  Por  outro  lado,  o  Vale  conta  com  muitos  sítios

arqueológicos, situados na região do Baixo São Francisco, onde viveu o homem do

Xingó; trata-se de parte dos primeiros habitantes do Brasil que ali viveram por volta de

11.500 anos a 2.000 anos atrás.  As pinturas  rupestres  e  a existência  de cerâmicas,

cemitérios  e  utensílios  utilizados  dão  conta  da  presença  dessa  gente  que  viveu  na

região  que  engloba  Petrolândia-PE,  Paulo  Afonso-BA;  Canindé  do  São  Francisco,

Porto  da  Folha,  Poço  Redondo,  no  Estado  de  Sergipe  e  Piranhas-AL.  Apesar  das

preocupações da CVSF com esses patrimônios pré-históricos, pouco se fez para a sua

preservação.  Com  a  construção  das  grandes  hidrelétricas  da  região,  muitos  sítios

arqueológicos foram inundados, particularmente os situados nas áreas da represa de

Xingó, inaugurada em 1994, pelo presidente Itamar Franco. Os sítios perderam-se para

sempre, restando algumas peças que foram coletadas na área  e se encontram no Museu

de Arqueologia do Xingó em Canindé do São Francisco, e mantido pela Universidade

Federal do Sergipe-UFS.

Nas duas últimas décadas do século XX, tivemos uma reorientação do modelo

econômico em que o mercado se tornou o salvador de todos os males e a saída mágica,

inclusive para os problemas crônicos de nossa sociedade. No entanto, cabe destacar que

o mercado, por si só, não será capaz de resolver a oferta e a demanda de uma série de

bens, serviços e produtos como querem alguns arautos dessa solução. O caso do uso e

consumo da água do rio São Francisco no percurso do seu Vale é uma das questões em

que se precisa  estabelecer  um equilíbrio  entre  as  diversas  atividades  que dependem

desse recurso. E assim assegurar efetivamente o seu múltiplo aproveitamento; o Estado

dispõe de mecanismos normativos capazes de criar as condições necessárias para o bom

andamento da questão. O mercado sozinho não dá conta desse intrincado sistema de

relações que envolvem as empresas geradoras de energia hidrelétrica, o setor ligado à

agricultura irrigada e as empresas fornecedora de água para o consumo doméstico e

industrial,  assim como dos problemas ambientais,  tendo em vista o desenvolvimento

sustentado de toda a área drenada pelo rio. 

Os problemas relacionados ao desenvolvimento econômicos e sociais do Vale do

São Francisco foram devidamente diagnosticados e contaram com arrojadas propostas

para sua solução nos  últimos  50 anos do século XX. No entanto,  sua aplicação foi

sistematicamente  oposta  ao  conjunto  de  demandas  ali  existentes,  embora  o  próprio
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governo  visualizasse  uma  série  de  medidas  que  deveriam  ser  tomadas,  como  fica

expresso na fala do presidente da República, Gal. Eurico Gaspar Dutra, na abertura da

sessão  legislativa  do  Congresso  Nacional,  em  1948.  O  presidente  reconheceu  a

problemática que engloba toda a extensão do Vale do São Francisco e prometeu um

esforço  redobrado  por  parte  do  governo  federal  no  sentido  de  superar  o  atraso

econômico e o nível de pobreza ali existente. Nesse sentido, o destaque abaixo trata da

preocupação com os problemas que envolvem Vale.

“Sob qualquer um dos seus aspectos da valorização econômica da extensa região à

elevação do padrão de trabalho dos seus habitantes, é problema que ultrapassa o âmbito

dos interesses  regionais,  para  adquirir  extraordinária  significação  nacional.  Não era

mais  lícito  protelar  a  restauração  do  grande  Rio;  cumpria,  ao  revés,  restituir-lhe,

deliberadamente,  as funções históricas que lhe reconheceram os estudiosos: traço de

união vital entre o Norte e o Sul do país, fonte de energia hidráulica , celeiro de víveres,

condensador de populações. Urgia e urge subjugar as suas águas, regularizando a sua

vazão e promovendo a sua utilização racional,  a fim de atender à multiplicidade de

objetivos do empreendimento: navegação e transporte, irrigação, produção de energia

elétrica, reflorestamento e restauração do solo, colonização e industrialização.

Não  se  devem  subestimar,  entretanto,  as  dificuldades  dos  trabalhos  para  a  sua

execução. É a primeira tentativa, em nosso país, de planejamento regional, cujo maior

obstáculo não está  em projetar  determinadas obras  e  serviços,  mas em selecionar e

executar  os  de  maior  repercussão  na  vida  econômica  e  social  das  populações

interessadas, condicionando, por outro lado, o início de qualquer obra à existência de

suficientes recursos humanos, técnicos e financeiros,  para sua realização dentro dos

prazos fixados. Cumpre planejar de acôrdo com os dados de rigoroso levantamento das

condições diárias  que se pretendem recuperar  e  desenvolver,  escolhidos os projetos

realizáveis,  com absoluto  senso  prático  e  ausência  total  de  zelos  particularistas  ou

veleidades regionalistas, mas segundo prioridades decorrentes da própria natureza dos

trabalhos e ordem lógica de urgência”. (LOPES, 1955, p. 23).

Para alguns críticos, o grande problema para o desenvolvimento do Vale tem

relação  direta  com  o  limite  ou  estreiteza  do  seu  foco  (apesar  da  sua  decantada

abrangência), assim como, com sua forma de execução que sempre foi autoritária e, ao

mesmo tempo,  excludente.  Na verdade,  havia  uma decisão  unilateral  em que só se

levavam em conta  os  interesses  do  governo  e  dos  grupos  (econômicos,  políticos  e

financeiros)  a  ele  ligados,  procedimento  que  era  praxe  até  nos  períodos  ditos

democráticos; mas, nesse processo, os demais grupos eram desconsiderados. Por isso,

não foi possível a aplicação de forma integrada dos planos de desenvolvimento do Vale,
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levando-se em consideração os interesses existentes  na região,  concatenados com os

objetivos nacionais, já que a exclusão de parte significativa da população mantém-se

intacta.  Furtado (1967) observa que o processo de integração econômica,  se, por um

lado, exigia ruptura com as formas arcaicas de aproveitamento dos recursos disponíveis

em certas regiões, por outro, requeria uma visão de conjunto desse aproveitamento.

Essa questão retrata bem a dinâmica do que ocorre no Vale do São Francisco.

Apesar  da  preocupação  com o desenvolvimento  da  região,  inclusive  com propostas

concretas materializadas na Constituição de 1946, pouco se avançou na superação dos

problemas sociais e do atraso econômico existentes. Na verdade, essas dificuldades têm

estreita relação com o passado histórico da Região Nordeste que teve sua economia

ancorada na produção escravista de açúcar que entrou em decadência a partir do final do

século XVII e continuou até o XIX, isso em decorrência dos baixos preços no mercado

externo. Cano (1998) lembra que apesar da passagem para o regime de trabalho livre

não se  constituíram relações  de  produção capitalista,  senão de  maneira  débil.  Cano

também destaca que em face, a extrema concentração da propriedade e da renda essa

passagem foi mais formal do que efetiva, seu mercado de trabalho continuou precário

por demais. Mesmo no pós Guerra essas relações com passado histórico e com aquela

estrutura  econômica  ainda  dificultam  o  estabelecimento  de  um  padrão  de

desenvolvimento regional mais moderno e direcionado para o Vale do São Francisco.

Neste sentido, outras medidas deveriam ser tomadas concomitantemente; era a

questão,  levantada  por  Furtado,  de  que  a  crescente  oferta  de  alimentos  nas  áreas

urbanas, exigidas pela industrialização, a incorporação de novas terras e os translados

inter-regionais de mão-de-obra são aspectos de um mesmo problema de redistribuição

geográfica de fatores. Na medida em que avançava essa redistribuição, a incorporação

de novas terras e de recursos naturais permitirá um aproveitamento mais racional da

mão-de-obra disponível no país, mediante menores inversões de capital por unidade de

produto.  O  Vale  do  São  Francisco  como  parte  do  país,  certamente  situa-se  nesse

contexto; porém, é imprescindível que outras providências sejam tomadas, entre elas a

alteração  da  propriedade  da  terra,  até  então  intacta.  Ainda é  tempo  de  corrigir  tais

distorções, apesar das atuais tendências neoliberais, dominantes nos centros de decisões

do país e no âmbito internacional, particularmente nas duas últimas décadas do século

XX.

1.3. O transporte hidroviário do rio São Francisco no decorrer do século XX
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A navegação  do interior  do Brasil,  tanto  no decorrer  do Império,  quanto  na

República  até  a  primeira  metade  do século  XX foi  precária  por  demais,  exceto  em

alguns curtos percursos atingidos por ferrovias. A navegação fluvial, por muitos anos,

foi a única alternativa de transporte em larga extensão do território brasileiro, inclusive

no Vale do São Francisco tendo os seus rios com as principais vias. Essa navegação

dependia  das  condições  naturais  da  cada  rio,  o  que  significa  dizer  que  não  havia

qualquer benfeitoria ou obras de engenharia como canais e instalação de portos; tratava-

se  de  uma  situação  muito  precária  e  com  reduzida  produtividade,  devido  à  baixa

velocidade  das embarcações,  além do tamanho das  mesmas  não proporcionar  maior

volume de cargas, particularmente nos rios com menor espelho d’água, em particular os

afluentes do Velho Chico.

Este último, apesar das dificuldades materiais, apresentava melhores condições

de navegabilidade, porque contava com maior volume de água, a existência de portos no

seu percurso e alguns barcos de portes mais elevados, tanto para o transporte de cargas,

como  de  passageiros.  Embora  a  opção  pelo  transporte  rodoviário  já  se  estivesse

evidenciando  no  Plano  Nacional  de  Transporte  de  1890,  o  mesmo  não  conseguia

atender  as  necessidades  da  região.  Nesse  sentido,  o  São Francisco  e  seus  afluentes

continuaram sendo a única via de transporte para grande parte da população daquele

grande Vale,  na primeira  metade  do século XX. Os planos nacionais  de transportes

elaborados no período acima sempre incluíam a navegação do São Francisco16 com um

percurso de 1370 km, porém não se concretizaram de forma integrada como previam os

projetos originais, seria preciso tomar as medidas cabíveis. Na verdade, não bastava a

integração dos meios de transportes do Vale, juntamente outras medidas teriam que ser

tomadas,  inclusive  proporcionar  o  acesso  ou  a  posse  da  terra,  a  maior  número  de

pessoas que viviam na região.

De acordo com os dados do Plano de Valorização Econômica do Vale do São

Francisco (1963), o movimento médio anual de cargas, transportadas entre 1938 e 1948,

16 A partir da foz, o São Francisco é navegável  numa extensão de 228 km e por barcos de modesto
calado. Entre Piranhas a Itaparica, temos um trecho de 128 km que não permite a navegação devido às
fortes corredeiras e cachoeiras,  incluindo Paulo Afonso. De Itaparica a Boa Vista, com 270 km, com
inúmeras  corredeiras,  a  navegação  só  seria  possível  após  a  construção  de  canais  e  do  processo  de
represamento com barragens. E o trecho entre Boa Vista e Juazeiro, com 120 km, exige apenas algumas
obras  de pequeno porte  para  estabilizar  a  navegação,  embora  ela  se  realize  sem maiores  problemas.
Apenas o percurso entre Juazeiro e Pirapora, com 1.370km, pode ser navegado satisfatoriamente. LOPES,
op. cit. p. 294. 
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girou em torno de 40.000t, o que demonstra um processo produtivo estático ou uma

economia “paralisada”. Segundo o citado documento este volume de carga teria que se

elevar a 100.000t ao ano, para justificar  economicamente a existência  da navegação

fluvial na bacia do São Francisco. Frente a tais informações, a Comissão do Vale do São

Francisco-CVSF fez um estudo mais sistematizado a respeito da navegação do rio São

Francisco e de seus afluentes, em que propôs uma racionalização da sua navegação e

onde estabelecia um novo parâmetro operacional. A navegação deveria dividir-se em 8

linhas, sendo 4 para operar no rio São Francisco, com duas de cargas, uma mista e a

última  só  para  passageiros  e  4  para  os  afluentes,  todas  mistas  (transporta  cargas  e

passageiros).

Com os estudos da CVSF, verificou-se que havia a obrigatoriedade da fila de

saída nos portos extremos dos rios (Pirapora e Juazeiro), pela qual o navio só podia

partir em certos dias do mês, levando em conta a sua ordem de chegada dessa forma,

alguns ficavam até 10 dias parados, cerca de 50% do seu tempo gasto para realizar o

percurso, enquanto gastavam 20 % para carregar e 30%, na viagem propriamente dita. A

partir dessa constatação estabeleceu-se uma nova tabela de chegada e de partida para

reduzir o tempo de espera dos navios. O procedimento adotado até então contribuía para

a elevação  dos  custos  do sistema de transporte.  Outro elemento  importante  que diz

respeito aos custos da navegação era o elevado número de tripulantes por navio, 39 em

média. De acordo com o estudo da CVSF, 16 pessoas poderiam realizar as tarefas de um

navio; no entanto, cabe destacar que a tripulação era responsável pelo carregamento das

embarcações, as mesmas usavam a lenha para combustível e dois carregamentos eram

feitos por dia.

A redução do pessoal operacional não devia ser uma tarefa fácil; para que isso

ocorresse,  propunha-se:  reequipar  as  embarcações,  incluindo  a troca  de combustível

(lenha  por  óleo  diesel)  ou  a  compra  de  novas  embarcações,  particularmente  para

navegar no São Francisco. Em curto prazo, a medida exigiria um elevado investimento

das empresas, sendo que seu retorno só ocorreria em longo prazo, apesar da possível

redução dos custos com o corte de pessoal, troca de combustível e eficiência dos novos

barcos.  Esses  procedimentos  foram  recomendados  pela  CVSF;  por  outro  lado,  as

empresas reconheceram que era necessária a execução de obras de desobstrução dos

pontos  de estrangulamentos  da navegação,  de recuperação  e  construção de portos  e

armazéns.  Assim,  em  curto  prazo  melhorariam  as  condições  de  navegação,  até  a

realização  das  grandes  obras  de  infra-estrutura;  para  essa  tarefa  em parte  caberia  a
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CVSF tomar as medidas cabíveis. Tanto que Lopes (1955) sugeriu a fusão das empresas

estatais  de  navegação  (Viações  Baiana  e  Mineira)  para  melhorar  sua  eficiência

operacional e financeira.

A  eficiência  financeira  das  empresas  não  dependeria  apenas  das  medidas

propostas acima, exigiria também uma nova política de tarifas, problema difícil de ser

contornado  já  que  as  empresas  sempre  estiveram  defasadas,  apresentando  déficits

operacionais  em seus  exercícios  anuais.  Segundo  a  CVSF,  em 1948,  só  havia  três

empresas operando: A Viação Baiana do São Francisco com 9 vapores e 7 chatas em

tráfego, no São Francisco e seus afluentes; contudo, deixaram de fazer menção a uma 4a

empresa17 que trafegou no Velho Chico. Nesse ano, a Viação Baiana apresentou um

déficit  de  Cr$  3.522.422,90.  A segunda  empresa  era  a  Navegação  Mineira  do  São

Francisco, que dispunha de 11 vapores e 10 chatas nas mesmas linhas, e que teve um

déficit de Cr$ 3.369.233,60; por último, a Companhia Indústria e Viação de Pirapora

que obteve uma receita de Cr$ 5.496.158,60 e despesa de Cr$ 6.625.329,00, portanto,

um déficit de Cr$ 1.129.171,60.

A  navegação  do  rio  São  Francisco  também  era  feita  por  inúmeros  barcos

(pequeno e médio portes) de propriedades particulares, sendo difícil mensurar o volume

de cargas e o número de passageiros por eles transportados, pois não existem dados a

respeito. Esses barcos, de modo geral, percorriam trechos de pequena extensão de até,

no máximo 100 km, enquanto as empresas citadas acima percorriam todo o percurso

navegável do rio São Francisco e de seus afluentes. Duas dessas empresas pertenciam

aos governos da Bahia e Minas Gerais e a terceira, a uma propriedade privada; são dos

governos respectivamente: Viação Baiana do São Francisco e Navegação Mineira de

Viação de Pirapora. De acordo com os relatórios da CVSF, estas empresas apresentaram

um  equilíbrio  entre  si  no  que  diz  respeito  ao  volume  de  cargas  e  ao  número  de

passageiros  transportados  no  período  entre  1942  e  1948,  com  as  seguintes  médias

anuais: a Viação Baiana transportou 16.165t e 16.311 passageiros, a Viação Mineira

17.611t e 20.219 passageiros e a Companhia e Indústria 14.365t e 17.100 passageiros.

17 No início da década de 1940, a navegação do Médio São Francisco contava com 4 linhas, duas estatais
e duas particulares: A Viação Baiana do São Francisco, propriedade do Estado da Bahia, com sede em
Juazeiro; Minas Gerais tinha a Companhia Navegação Mineira e sua sede situava-se em Pirapora-MG. As
duas empresas privadas são: A Companhia Indústria e Viação de Pirapora e a S. A. Transporte Rio e
Minas, ambas com sede em Pirapora,  sendo que esta última é subsidiária da empresa inglesa, Wilson
Sons & Cia., do Rio de Janeiro. ZARZUR, Jorge.  A Bacia do Médio São Francisco.  Rio de Janeiro:
Serviço Gráfico do IBGE, 1946, p. 113.
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Durante esse período, apenas no ano de 1945, ocorreu uma grande queda no

volume  de  cargas  e  passageiros  da  Viação  Baiana  que  transportou  6.691t  e  8.523

passageiros;  contudo,  no  ano  seguinte  (1946),  houve  um  aumento  do  número  de

passageiros  (22.902)  e  de  11.270t  transportados.  A  Navegação  Mineira  transportou

29.973t e 23.125 passageiros, em 1945, e reduziu drasticamente em 1946, para 6.927t e

22.987 passageiros.  A Navegação Mineira  trocou de posição  com a Viação Baiana,

durante  dois  anos  tiveram queda  e  elevação  do volume de  cargas  e  do  número  de

passageiros  transportados.  Enquanto,  a  Companhia,  Indústria  e  Viação  de  Pirapora;

manteve a média do número de passageiros transportados, em 1945, em torno de 17.347

pessoas,  houve  um aumento  de  19,12% do  volume  de  mercadorias  que  passou  de

14.361t  para  17.756t.  Em  1946,  tivemos  um  significativo  aumento  do  número  de

passageiros,  21.184 pessoas,  uma  elevação  de  22,12%; já  o  volume  de  cargas  teve

queda de 14,96%, com 15.100t transportadas.

Mas  o  estudo  da  Comissão  do  Vale  do  São  Francisco-CVSF,  a  respeito  da

navegação da bacia sanfranciscana, não aponta as causas da forte oscilação do volume

de cargas e passageiros transportados pelas empresas de navegação do Velho Chico, nos

anos de 1945 e 1946. Podemos arriscar a hipótese de que essa situação estivesse ligada

aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, porém cabe destacar que o rio São Francisco

foi escolhido pelo Governo Central como a principal via de comunicação e transporte

do país, em caso de ataques e controle da costa litorânea por tropas estrangeiras. Essa

medida  à  primeira  vista,  poderia  ter  contribuído  para  elevar  o  volume  de  cargas

transportadas pelo rio, mas os dados levantados pela CVSF e pelo Anuário Estatístico

do  Brasil,  do  IBGE,  a  respeito  da  navegação  naqueles  anos,  mostram  uma  grande

redução do volume de cargas. No entanto, em 1944, o Departamento de Portos, Rios e

Canais do Ministério da Viação e Obras Públicas tinha destinado, através do Decreto no

6.643,  de  29  de  agosto,  a  quantia  de  CR$  48.500.000,00,  decreto  revigorado  pelo

Decreto no 9.855, de 13 de setembro de 1946, para melhorar as condições da navegação

do São Francisco.

Esses  recursos,  apesar  de  significativos,  eram  insuficientes  para  atender  às

demandas das obras em andamentos  ou para iniciar  e,  a partir  de 1947, essas obras

foram  financiadas  com  recursos  orçamentários  concedidos  por  força  da  cota

constitucional do São Francisco. Assim, o fato de o São Francisco ter-se tornado uma

via de Segurança Nacional, inclusive para o deslocamento de tropas e equipamentos

militares, de certo provocaria um constrangimento no movimento normal de cargas e
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passageiros no rio. De qualquer forma, não era o objetivo do governo provocar esse tipo

de efeito, pois a via foi escolhida por apresentar uma opção segura, inclusive para o

transporte de bens e serviços necessários ao país. De acordo com Zarzur (1946), a partir

da Declaração de Guerra, o exército assumiu o controle da navegação do Médio São

Francisco; em seguida, a Marinha do Brasil ocupou essa função. Em 1943, foi criada a

Coordenação do Tráfego Fluvial do Vale do São Francisco.

A Coordenação estabeleceu os limites  de carga permitida a cada empresa ou

embarcação particular e determinou as prioridades para as mercadorias mais urgentes a

serem transportadas, incluindo o material bélico. Através da Circular no 3, de 5 de julho

de 1943, estabeleceram-se as regras gerais para a navegação do São Francisco sob a

responsabilidade de um oficial da Marinha. Com essas regras, a navegação fluvial do

Vale foi submetida a um novo ordenamento do seu tráfego, inclusive levando em conta

o período de estiagem. Esse tipo de planejamento até  então não era conhecido nem

praticado  pelas  empresas  nem  pelo  transporte  feito  por  embarcações  particulares.

Certamente tratava-se de uma situação especial, mas que não esclarece a alteração do

movimento de cargas e passageiros no decorrer dos anos de 1945 e 1946; no entanto,

fica a especulação a respeito das questões relacionadas à queda do volume de cargas e

passageiros transportado pelo rio São Francisco; de certo, esse não é o eixo central do

trabalho, é apenas um exercício de possibilidade a respeito desse assunto.

A  Guerra  impôs  mais  um papel  adicional  ao  rio  São  Francisco,  o  que  não

melhorou  as  condições  técnicas  da  navegabilidade  de  seu  leito.  Esperavam-se  mais

investimentos  para a  compra  de novos equipamentos  destinados à navegação,  assim

como a realização de obras de construção de canais, para tornar o sistema mais eficiente

e  reduzir  o  tempo  com  as  viagens.  Segundo  os  próprios  dados  do  governo,  os

investimentos foram suficientes apenas para intervenções corriqueiras em alguns pontos

do rio, nada que ocasionasse maiores impactos no sistema de transporte já existente.

Sem contar que os relatórios apresentados pelos engenheiros e técnicos à Divisão de

Água do Ministério  da Agricultura indicavam que algo deveria  ser feito  no rio São

Francisco, senão a navegação iria parar, particularmente no período de seca. A guerra

terminou e pouco se fez a respeito da infra-estrutura para melhorar a navegação fluvial e

as condições  ambientais  do rio,  tanto que Zarzur  (1946) mostra  que os técnicos  do

Ministério  de  Obras  Públicas,  em  1944,  identificaram  cerca  de  107  pontos  de

estrangulamentos  em  toda  a  extensão  navegável  do  São  Francisco.  Porém,  esses
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problemas sempre se fizeram presentes, inclusive nos discursos oficiais como mostra o

destaque em seguida:

“A recuperação do São Francisco corresponde a um dado atualíssimo da vida brasileira.

Devemos, na ameaçadora conjuntura mundial em que vivemos, reforçar e apertar por

todos os meios os liames da unidade nacional, quer no sentido espacial, quer no sentido

social. A continuidade da ocupação estabelecida entre o Centro e o Nordeste do Brasil é

nossa defesa. A Costa brasileira dessa última região, tal como sucedeu no passado, é

uma fronteira  viva  do  nosso  país  e  já  agora  também do continente  americano.  Os

estudos realizados para a elaboração deste plano, e as conclusões tornadas possíveis

vieram dissipar algumas ilusões. Mesmo atendo-se, porém, à realidade, como devemos

sempre fazer, pode-se afirmar a possibilidade da criação, na região san-franciscana, de

um  centro  de  civilização  brasileira,  capaz  de  estabelecer  o  nexo  de  unidade  que

almejamos forjar” (Eurico Gaspar Dutra, Mensagem no 548/50 de 15 de dezembro de

1950”. (PVEVSF, v. II, 1963, p. 267).

A mensagem do presidente reforça a importância estratégica do Rio da Unidade

Nacional,  além  de  retratar  uma  situação  concreta  dos  efeitos  da  guerra  que  havia

terminado  apenas  5  anos  antes  e  cujos  reflexos  ainda   estavam  bem  presentes.  O

presidente fez referência ao Plano de Valorização Econômica do Vale do São Francisco-

PVEVSF, elaborado para este fim. Porém, a inovação dessa mensagem foi o fato de

aparecer  pela  primeira  vez  a  preocupação  de  cunho  ambiental  associada  à  questão

simbólica que o rio representou e representava para a nação brasileira. Embora, do ponto

de vista prático, esse discurso pouco alterou a situação sócio-econômica do Vale, mas de

qualquer  forma  não deixava  de  ser  um reforço  já  que  a  Comissão  do Vale  do  São

Francisco-CVSF estava  atuando  e  dispunha  de  1% da  Receita  Fiscal  da  União  para

investir no desenvolvimento do Vale.

A  década  de  1950,  foi  marcada  pela  expansão  do  sistema  rodoviário  que

avançou para os lugares mais isolados do país, inclusive no Vale do São Francisco;

mesmo assim, continuaram sendo elaborados estudos a respeito da navegação fluvial na

bacia  do  Velho  Chico.  Tanto  que,  em  1953,  foram  iniciados  estudos  para  o

multiaproveitamento  do  rio  das  Velhas  onde  ocorreria  combinação  da  geração  de

energia,  regularização  das  cheias  e  a  melhoria  da  navegação,  a  fim  de  torná-lo

navegável  por  todo o  seu  percurso,  desde  a  sua  foz  até  Belo  Horizonte.  Para  isso,

deveria realizar-se um conjunto de obras de construção civil (barragens e canais) e o

desassoreamento do seu leito, que também beneficiaria a navegação do São Francisco,
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pois contribuiria com o aumento do seu volume médio somado a água vinda de outras

barragens que seriam construídas nos rios do Alto Vale.

No qüinqüênio 1952-1956, a CVSF elaborou um amplo Plano de ação, incluindo

a navegação fluvial do Vale, com vista na elevação de sua produtividade que continuava

no mesmo nível  da década anterior.  Entre  as medidas,  destacava-se a ampliação da

capacidade  portuária,  através  da  aquisição  de  novos equipamentos  (guinchos,  novas

embarcações, etc), do concreto dos portos já existentes, além da construção de novas

unidades, do aumento dos armazéns e, assim, elevar a oferta dos serviços de transporte

fluvial, para que esse chegasse a década de 1960, transportando 100.000t. Para alcançar

essas metas, o governo federal extinguiu as empresas de navegação e em 24 de janeiro

de 1963, criou a Companhia de Navegação do São Francisco-FRANAVE, com sede na

cidade de Pirapora-MG e escritório de representação, em Juazeiro-BA.

A FRANAVE entrou no século XXI com uma capacidade instalada de transporte

para  150.000t/ano  de  carga  granel  e  de  convés,  com  uma  frota  composta  de  8

empurradores de 540HP e 62 chatas, além de um estaleiro para a construção de navios e

manutenção de sua frota na cidade de Juazeiro.  A navegação do São Francisco tem

ligação com ferrovias e rodovias tanto no Nordeste quanto no Sudeste. As tarifas desse

sistema são 25% menores do que aquelas cobradas pelo transporte rodoviário, porém

continua  operando  precariamente.  O  problema  da  navegabilidade  do  rio  nunca  foi

encarado com as devidas decisões políticas que ele exige, embora, se conheça os seus

limites e particularidades; contudo, a sua importância sempre foi destacada em todos os

pronunciamentos  governamentais  e  prometiam  tomar  as  medidas  cabíveis  para

assegurar a sua continuidade.

A proposta de construir reservatório na parte superior do São Francisco e dos

seus  afluentes  era  um mecanismo importante  para  manter  constante  o nível  do rio,

inclusive no período das estiagens.  Tanto que a  mensagem do presidente,  em 1954,

destacava  a  necessidade  da construção dos  reservatórios  (represas)  situados no Alto

Vale do rio, entre o Indaiá e Abaeté, as barragens do Feicho do Funil-rio Paraopeba,

Carmo do Cajuru-Rio Pará (esse reservatório havia sido concluído em 1953). Juntas, as

barragens  acumulariam  7.000.000.000m3 de  água  e  iniciava-se  o  processo  de

regularização do rio,  além de gerar  energia  elétrica,  e  a construção da futura Usina

Hidrelétrica Bernardo Mascarenhas que por sua vez formou a represa de Três Marias18

18 A construção da barragem de Três Marias foi projetada para uma parede com 64m de altura. Quando
deram início a suas obras, havia cerca de 61 barragens no mundo com altura entre 50m e 130m, sendo 41
nos EUA, 13 no México, 5 na Alemanha, 2 na Austrália e 1 na Suécia, todas inauguradas no período de
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(estimava-se um reservatório com capacidade para armazenar cerca de 22.820.000.000

m3). O Projeto dessa barragem foi definido como sendo a obra-chave para regularizar as

enchentes e melhorar o nível da vazão do São Francisco.

Ainda com relação ao desenvolvimento da navegação fluvial do rio em estudo,

cabe lembrar que os técnicos e políticos sempre faziam referência às medidas tomadas

nos Estados Unidos da América para o múltiplo aproveitamento das águas da bacia do

rio Ohio, particularmente do seu afluente Tennessee, que se tornou navegável em toda a

sua extensão. Para isso, foram construídas cerca de 39 barragens (diques), sendo 9 no

Tennessee e 30 em seus tributários. Nesse sentido, a construção de barragens-usinas,

como Bernardo Mascarenhas-Três Marias e as demais citadas acima, seria uma grande

contribuição para a navegação fluvial, inclusive no São Francisco, porque regularizava

o nível  da água no leito  dos  rios  e  garantia  uma maior  produção desse sistema de

transporte, durante o ano todo, sem o risco de sua paralisação durante a ocorrência de

uma estiagem mais prolongada.

O São Francisco é um rio tropical e perene19 que apresenta uma forte redução do

seu volume de água no período de estiagem, o que também acontece com todos os seus

afluentes (perenes); enquanto os temporários só recebem água na estação das chuvas,

que  ocorre  particularmente  no  verão,  visto  que  apenas  numa  pequena  extensão  do

território do Vale chove no período de inverno. O São Francisco é a mais importante

lâmina de água que corre pelo território e não possui reservatórios de compensação, ao

contrário de outros grandes rios mundiais que dispõem de degelos para alimentar os

seus leitos durante a estiagem. No caso dos grandes rios africanos, a existência de lagos

nos  percursos  dos  mesmos  garante  sua  perenidade.  Frente  às  particularidades

apresentadas  acima  que  dizem respeito  ao  São Francisco,  contribuíram para  que  os

1909 a 1953. A 1a a ser inaugurada foi a usina Nexaca, no México, em 1909, com 55m de altura; a usina
de Anderson Ranch é a mais alta, com 130m, inaugurada em 1947, nos EUA. Entre as 10 usinas com
paredes mais altas, 7 estão situadas nos EUA e 3 no México, todas inauguradas entre 1945 e 1953, ambas
com mais  de  80m de  altura.  Barragem  de  Três  Marias.  Estudos  Complementares.  Belo  Horizonte:
CEMIG, 1956, p. 57.

19 A diferença do volume de água do São Francisco entre a cheia e a vazão passa de 13.000m 3/s de água
para menos de 900m3/s durante a vazão do rio, o que faz com que em suas margens existam depressões
que se transformam em lagoas na época de cheia,  enquanto em sua foz seus afluentes  (baixo curso)
formam afogados, igarapés ou pântanos. Lembrando que as cheias do São Francisco são determinadas
pelas chuvas de verão que ocorrem em seu curso alto e médio, enquanto nos pequenos afluentes do baixo
curso, as chuvas caem nas estações de outono-inverno.  Durante as cheias o São Francisco transporta
muito sedimento que serve como adubo (natural) para agricultura de vazante (quando ocorre a vazão do
rio). ANDRADE, Manoel Correia de. A Terra e o Homem do Nordeste. 5 ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1986,
p. 115.
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técnicos  recomendassem a construção de reservatórios  de compensação  na bacia  do

Velho Chico ao longo do percurso dos seus rios.

Essa medida poderia contribuir com à regularidade do volume de água do leito

do  rio  principal  e  ao  mesmo  tempo  gerava  energia  elétrica,  garantia  um  maior

desempenho  do  transporte  fluvial,  regularizava  as  suas  cheias,  (Três  Marias  é  um

exemplo  expressivo  dessa  medida)  além de  fornecer  água  para  consumo  industrial,

doméstico,  agricultura  irrigada  e  desenvolvimento  da  piscicultura.  Inclusive  nos

depoimentos feitos na Câmara dos Deputados, em 1946, com o objetivo de apresentar

subsídios para constituir a Comissão do Vale do São Francisco, estas questões foram

discutidas amplamente e contaram com a participação de autoridades governamentais,

“usuários”,  técnicos  e  estudiosos  do  Velho  Chico.  Destacamos  que  Geraldo  Rocha

(representante do Governo Central), em sua exposição, defendeu de forma veemente a

formação dos reservatórios, destacados acima, para a regularização do leito do rio São

Francisco. 

A formação da Comissão do Vale do São Francisco-CVSF também contou com

o depoimento  de  Apolônio  de  Sales,  ministro  da  Agricultura,  realizado,  em 21  de

novembro de 1946. O ministro destacou que o São Francisco é um rio de múltiplas

finalidades  e  apontou  as  três  principais;  segundo a  sua  visão,  são  elas:  navegação,

irrigação e geração de energia hidrelétrica. Para ele essas atividades têm que ser tratadas

globalmente em função do homem e, muito mais do que qualquer homem e do país, do

homem  do  São  Francisco.  Em  seu  depoimento,  o  ministro,  procurou  mostrar

preocupação com o desenvolvimento integrado do Vale em toda sua extensão. Correia

Leal fez o seu depoimento em 29 de novembro de 1946, apesar de apontar uma série de

questões que teriam de ser resolvidas, lembrou que a navegação do rio e a ampliação

dos meios de transporte em geral, mereciam atenção redobrada, na busca de solução dos

problemas  econômicos,  sociais,  educacionais  e  do  desenvolvimento  no  Vale.  A

navegação  continuou  tendo  lugar  na  agenda  daqueles  que  se  preocupam  com  essa

questão, isso fica claro no destaque abaixo:

“Num  país  pobre  que  não  dispõe  de  recursos  para  a  execução  de  grandes  planos

ferroviários  e  que,  no  entanto,  conta  com  extensos  trechos  navegáveis  de  seus

principais  rios,  é  difícil  compreender  que não se tenha dado a êstes  à  atenção  e  a

desejada eficiência.  Desde os tempos das primeiras penetrações foi o São Francisco

utilizado pela navegação, êle e vários de seus afluentes navegáveis. O tráfego no grande

rio sempre lutou contra obstáculos naturais: as corredeiras, as sêcas ou até mesmo as
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cheias  demasiado  grandes.  A  regularização  do  seu  regime  fluvial  virá,  inclusive,

corrigir  estas  e  outras  deficiências,  empreendendo-lhe  assim  o  caráter  altamente

econômico e de iniludível significação política, bastando para tanto atentar a que, como

meio de  transporte,  o  São  Francisco  encerra  ainda  hoje,  um problema de  interêsse

nacional, tanto assim que, na revisão e atualização do Plano Geral de Viação Nacional,

foi o mesmo incluído, em perfeita integração com os demais sistemas de transporte”.

(RODRIGUES, 1952, p. 11).

A questão da navegação do rio São Francisco e de seus afluentes sempre fez

parte da agenda oficial, mesmo após o final da Segunda Guerra Mundial em que a opção

pelo transporte rodoviário já estava delineada; porém durante toda a década de 1950,

esse  problema  foi  posto  e  o  governo  apresentava  novas  propostas  para  vitalizar  a

navegação fluvial do Velho Chico. Trata-se de um problema de difícil solução, então ele

esteve sempre presente na pauta e na agenda de todos os governos do Brasil na primeira

metade do século XX e prosseguiu na fila de espera. E na década de 1960 não poderia

ser diferente, o governo continuou tentando dar respostas para esse problema histórico

em que todos se sentem na obrigação de resolvê-lo. Nas décadas de 1970 e 1980, as

questões do passado continuavam presentes,  ou seja, sem solução e, nos anos 1990,

voltaram à baila no programa “Avança Brasil”,  nos governos de Fernando Henrique

Cardoso.

A  navegação  interior  (fluvial)  do  Brasil,  segundo  os  dados  do  Anuário

Estatístico do Brasil (1938), contava com 43.955km de extensão, sendo que a bacia do

São Francisco, ocupava a 3a posição no país, com 4.135km ou 9,41%, superada pela do

Amazonas que tinha 57,89%, ou 25.446km, e pela bacia do Nordeste, responsável por

um trecho navegável de 4.498km, o equivalente a 10,23% do total; contudo, o governo

brasileiro, entre as três formas de navegações (hidroviária, ferroviária e rodoviária), deu

prioridade à rodoviária,  particularmente,  depois do fim da Segunda Guerra Mundial.

Tanto que se propagava a idéia de que progresso é construir estradas (de rodagem) e, já

na década de 1960, todas as regiões do país estavam ligadas por rodovias. Apesar da

grande  rede  hidrográfica  distribuída  por  todo  o  território  nacional  e  que  poderia

intensificar  a  navegação  fluvial,  segundo  os  dados  do  IBGE-Geografia  do  Brasil,

Região Sudeste (1977), o país, ainda possuía uma rede fluvial permanente de 35.000km

somando  mais  15.800km,  no  período  das  cheias.  O  Sudeste  tem  apenas  1.600km,

acrescidos de mais 410 km durante as chuvas.

82



Frente  à  opção  governamental  pelo  transporte  rodoviário,  certamente  o

hidroviário ficou no último plano. Mesmo assim, através das tabelas 1 e 2 nas páginas

seguintes, procuramos mostrar a sua evolução no período entre 1960 e 1990, incluindo

as seguintes  bacias:  São Francisco,  Amazônica,  Prata  e Nordeste.  A primeira  tabela

apresenta o total  de toneladas transportadas por bacia no decorrer do ano e segunda

apresenta a evolução do volume de toneladas transportadas no Rio São Francisco no

mesmo período, inclusive verificamos o movimento de cargas nos principais portos do

rio. O São Francisco é perene e navegável o ano todo exceto nos períodos de fortes

estiagens como ocorreu no ano de 1970-1971, em que tivemos uma queda significativa

na  tonelagem transportada,  ou  seja,  caiu  de  57.948t,  em 1970,  para  29.759 no ano

seguinte. Essa redução foi mais brusca no transporte de passageiros, passando de 23.384

pessoas para 7.105 pessoas transportadas no mesmo período.

A concorrência com a rodovia que se ampliou por todo território nacional e as

péssimas condições da navegação dos rios, particularmente pelo descaso com essas vias

que operavam com equipamentos ultrapassados e portos inadequados, contribuiram com

o fraco desempenho do transporte fluvial, sobretudo no rio São Francisco, tanto que, no

decorrer da década de 1970, nunca ultrapassou a casa das 34.000t transportadas e só nos

anos de 1980, é que apresentou uma significativa melhora no seu desempenho e em

1988, alcançou cerca de 115.901t transportadas, caindo, no ano seguinte, para 94.063t;

quanto  às  demais  bacias,  a  situação  não  era  diferente,  embora  tenha  havido  certo

crescimento de tonelagem transportada a partir de 1979, sendo a bacia Amazônica a que

apresentou o maior crescimento.

É  importante  destacar  que,  no  o  período  entre  1979  e  1989,  o  transporte

hidrográfico  do  rio  São  Francisco  apresentou  um  significativo  crescimento  da

tonelagem transportada, passando de 33.267t., em 1980, para 115.901t, em 1988, com

forte redução no ano seguinte (94.063t), ou seja, uma queda de 18,84%.De acordo com

os dados, todas as bacias reduziram a tonelagem em relação ao ano anterior, exceto a

bacia de Sudeste que operou com um expressivo aumento no ano de 1989; porém, em

termos absolutos, a tonelagem transportada nesta bacia foi inferior à realizada em 1987,

enquanto na bacia Nordeste, a navegação se extinguiu já em 1986. Segundo os dados

disponíveis, sua paralisação se deu em um momento de expansão, porque em 1980,

tivemos  2.391t  transportadas  e  elevou-se  para  17.195t  no  ano  de  1985.  Devido  as

carências  de  informações,  certamente  estes  dados  necessitam  de  uma  análise  mais

consistente, pois os mesmos estão incompletos.
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Tabela 1: Evolução do Transporte Hidroviário Brasileiro Gerado em Cinco Bacias

Ano/Tonel.
São

Francisco
Amazônica Prata Nordeste Sudeste Total/%

1964 25.466

1965 50.490

1966 54.639 205.228 231.103 34.209 1.047.648 1.572.593 3,4

1967 42.302 177.363 330.285 27.122 1.072.648 1.649.720 2,6

1968 53.142 233.768 177.705 16.873 889.781 1.381.269 3,8

1969 48.669 324.350 203.966 20.272 600.891 1.198.148 4,1

1970 57.948 316.557 201.464 20.246 646.142 1.242.357 4,1

1971 29.759 356.515 262.943 9.458 841.229 1.449.904 4,7

1972 35.541 536.982 275.277 8.785 807.682 1.662.207 2,0

1973 30.862 565.366 342.347 9.728 849.780 1.798.083 1,7

1974 31.664 540.570 422.122 14.346 1.550.194 2.558.896 1,2

1975 32.832 586.907 272.389 9.690 1.786.367 2.688.185 1,2

1976 32.050 676.707 119.863 7.523 2.104.213 2.940.356 1,1

1977 18.638 769.441 475.651 7.389 2.158.910 3.430.029 0,6

1978 20.221 844.280 264.690 4.634 2.654.690 3.787.917 0,5

1979 22.756 1.149.411 507.524 4.751 2.679.916 4.364.358 0,5

1980 33.267 1.466.830 361.476 2.391 2.823.324 4.687.288 0,7

1981 39.969 1.513.088 289.405 3.154 3.222.498 5.068.144 0,8

1982 56.158 1.513.117 289.890 2.298 3.720.067 5.898.392 1,0

1983 62.206 1.515.140 208.271 3.705 3.990.598 5.779.920 1,1

1984 40.248 1.599.980 145.247 13.344 4.020.980 5.819.582

1985 56.738 2.217.270 463.433 17.195 4.151.518 7.012.518

1986 84.812 2.286.834 625.197 4.070.043 7.264.702

1987 113.754 2.4052442 763.443 4.469.674 7.864.803

1988 115.901 2.621.181 889.646 3.925.417 7.712.286

1989 94.063 2.373.665 825.437* 4.111.914 7.550.148

Fontes: Relatórios do Ministério dos Transportes, GEIPOT, 1964-1990.
             Anuário Estatístico dos Transportes, GEIPOT, 1965-1989.
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Tabela 2: O Desempenho da Navegação Fluvial do Rio São Francisco, 1964-1990

Ano Pirapora Januária Ibatirana Barreiras
S.M.

Vitória
Juazeiro Tonelagem

1964 25.466

1965 50.490

1966 54.639

1967 42.302

*1968 32.875 5.058 4.319 4.892 38.867 53.142

*1969 26.181 5.321 4.456 6.914 35.582 48.669

1970 57.948

*1971 8.634 4.209 4.070 7.050 21.900 29.759

1972 33.541

1973 30.862

1974 18.129 4.829 9.671 6.039 9.989 31.640

1975 32.832

*1976 14.438 6.406 11.443 7.309 4.117 32.050

1977 18.638

1978 10.902 3.354 1.610 3.509 1.991 20.221

1979 11.770 4.810 685 1.978 4.810 22.756

1980 22.222 7.913 2.320 3.443 18.769 33.267

1981 16.545 2.444 305 374 13.606 39.969

1982 22.160 7.913 658 1.207 17.581 53.798

1983 27.498 6.834 27 626 380 25.020 62.206

1984 11.755 1.021 1.402 434 1.626 21.813 40.248

1985 8.148 574 8.826 321 1.031 31.781 56.738

1986 17.797 616 22.483 0 1.318 35.980 84.812

1987 7.450 147 46.573 379 330 57.242 113.754

1988 645 4.530 50.046 451 330 57.242 115.901

1989 496 185 72.416 637 17.831 94.063

Fontes: Anuário Estatístico dos Transportes – GEIPOT, 1965-89.

             Relatório do Ministério dos Transportes-GEIPOT, 1964-1990.
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Mapa 3: O Vale do São Francisco e as Superintendências da CODEVASF - Velho Chico.
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Foto 5: Nascente do Rio São Francisco (durante o verão, período das chuvas), na Serra da Canastra, São
Roque de Minas-MG, no Alto São Francisco.

Foto 6: Foz do Rio São Francisco, no Oceano Atlântico, em Arraial do Peba, Piaçabuçu-AL.
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Foto 7: Saldanha Marinho, embarcação construída em 1872, que navegou no Velho Chico até o final da
década de 1970, encontra-se estacionado na Rua Carmélia Dutra–beia rio,  em Juazeiro-BA.

Foto 8: Benjamin Guimarães, fabricado nos EUA navegou nas águas do São Francisco até o final da
década de 1970. Encontra-se ancorado no Porto de Pirapora-MG, atualmente realiza pequenas
viagens turísticas.
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Foto 9: Barcaça (cargueiro) ancorada na Ilha do Fogo, Petrolina-PE / Juazeiro-BA.

Foto 10: Barco que realiza o transporte urbano entre as cidades de Juazeiro-PE e Petrolina-BA.
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Foto 11: Barcos que realizam o transporte fluvial urbano entre as cidades de Penedo-AL e Neópolis-SE.

Foto 12: Porto de barcos e o bar onde foi filmado parte do filme “Deus é Brasileiro”, em Piaçabuçú-AL.
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Foto  13:  Trecho  com  corredeiras  do  Rio  São  Francisco,  situado  em  Pirapora-MG,  que  dificulta  a
navegação fluvial, no Alto São Francisco.

Foto  14:  Trecho  assoreado  do  Rio  São  Francisco,  situado  em Itacarambi-MG,  com problemas  para
navegação fluvial, no Médio São Francisco.
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CAPÍTULO 2

2. O  PAPEL  DO  ESTADO  E  A  NOVA  DINÂMICA  ECONÔMICA  NAS

TERRAS DO SÃO FRANCISCO

“Delmiro deu a idéia, Apolônio aproveitou/ Getúlio fez o decreto e Dutra realizou/ O

presidente Café a usina inaugurou/ E graça a esse feito de homem que tem valor/

Meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou”.

(Paulo Afonso; Luiz Gonzaga e Zé Dantas).

2.1. Rio São Francisco: do passado ao futuro incerto

Durante a colonização do Brasil, o rio São Francisco foi a porta de entrada para

o colonizador alcançar o interior do território e montar fazendas de gado no seu Vale, é

por isso que ele recebeu a denominação de “Rio dos Currais”, ao mesmo tempo serviu

como  canal  para  a  navegação  fluvial.  O  processo  de  povoamento  das  regiões

atravessadas pelo São Francisco ocorreu lentamente e a navegação deparou com muitos

obstáculos como uma série de cachoeiras situadas no Baixo São Francisco, porém a uma

distância  que  permitiu  a  sua  inserção  rumo  ao  interior.  Com o  passar  do  tempo  o

colonizador ultrapassou esse trecho e seguiu em frente e no final do século XVIII, todo

o Vale já estava povoado e ocupado por fazendas de gado. A pecuária desta região teve

forte expansão no período da mineração do ouro em Minas Gerais (parte dos séculos

XVII  e  XVIII)  e  no  decorrer  do  século  XIX  passou  por  um  longo  processo  de

estagnação. Durante o século XX, o Vale tem se destacado como uma região pobre e

atrasada do país, apesar de sua posição geográfica ter sido considerada estratégica pelo

Império  e  pela  República,  ambos  os  regimes  trataram o  rio  São Francisco  como o

principal eixo de Integração Nacional, tanto que vários caminhos de ferro implantados

no Brasil a partir da segunda metade do século XIX tinham o objetivo de alcançar o seu

Vale onde estabeleciam ligação entre o Nordeste e o Sudeste (interior e litoral) através

da navegação fluvial.

Em todo o período destacado acima o Vale do São Francisco contou com a

predominância  da  grande  propriedade  da  terra  pertencente  ao  colonizador  e

posteriormente aos coronéis da região que na sua maioria morava nas capitais. E a partir

de 1940, tivemos a elaboração de novas diretrizes para o alavancamento econômico do
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Vale tendo em vista os recursos naturais  ligados a ele (água e solos) para isso esta

década  foi  marcada  pela  criação  de  uma  série  de  comissões  por  parte  do  Governo

Central, a principal delas foi a Comissão do Vale do São Francisco criada em 1948, e

substituída  pela  SUVALE  em 1969,  que  por  sua  vez  deu  o  lugar  a  CODEVASF.

Entretanto, a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF em 1945, foi

o  fator  que  teve  significativa  contribuição  para  o  desenvolvimento  das  demais

atividades econômicas implantadas no Vale, nas décadas seguintes, como é caso dos

projetos de irrigação em Petrolina, que se estenderam para outras localidades.

Mesmo assim, a estrutura fundiária da região no seu conjunto continua como

antes,  ou  seja,  inalterada  com  forte  predominância  do  latifúndio  improdutivo  ou

subaproveitado, esta herança histórica que perdura desde o período colonial tem que ser

alterada para incorporar mais pessoas e com isso elevar a renda das famílias e a riqueza

da região, caso contrário continuará como um receptáculo do atraso econômico e de

pobreza social, onde somente uma minoria é beneficiada. Neste sentido, já é tempo de

romper este circuito que vem se perpetuando desde a chegada de Cabral. Portanto, os

novos  investimentos  do  Estado  para  esta  região  têm  que  levar  em  conta  soluções

concretas destes problemas, senão de nada adianta empreender a transposição do São

Francisco  porque  corre  o  risco  de  continuar  favorecendo  os  de  sempre  e  excluir  a

maioria dos brasileiros que vivem no polígono da seca.

Devido à sua posição geográfica, o rio São Francisco historicamente sempre teve

grande importância  política e econômica para o Brasil,  pois o mesmo possibilitou o

desenvolvimento de uma série de atividades estritamente ligadas às suas águas em toda

a extensão entre a foz e a nascente. Sem o devido planejamento na gestão do uso e

consumo  das  águas  do  rio  São  Francisco  e  com  a  intensificação  das  atividades

econômicas relacionadas a ele, a situação pode se agravar, já que existem limites em

relação ao volume de suas águas, sobretudo porque os dados do Ministério do Meio

Ambiente indicam que as áreas das nascentes da bacia vêm sofrendo fortes impactos

ambientais em decorrência do desmatamento e das atividades agropecuárias e urbanas,

que  contribuem  para  a  redução  do  volume  de  águas,  causando  conseqüentemente

assoreamento do São Francisco. Este rio especificamente tem a sua nascente protegida,

pois a mesma localiza-se, na área do Parque Nacional da Serra da Canastra, as demais

não contam com esta proteção.

Este  processo  de  degradação  pode  colocar  em  risco  outras  atividades

econômicas  diretamente ligadas  ao volume de águas do rio,  particularmente aquelas
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desenvolvidas nas áreas semi-áridas do Nordeste, onde está concentrado o conjunto das

hidrelétricas construído para a geração de energia elétrica, fornecimento de água para os

projetos  de  irrigação,  consumo  doméstico  e  industrial  em todo o  Vale.  O  Rio  São

Francisco  atravessa  diferentes  regiões  geoeconômicas  com  interesses  econômicos

antagônicos,  e  potencialmente  sujeitos  a  possíveis  conflitos  políticos  e  sociais  em

decorrência do uso e consumo de suas águas. Mais de 72% dos afluentes perenes da

bacia sanfranciscana situam-se na sua parte superior localizada em Minas Gerais e o

restante dos rios perenes situam-se na Bahia, os demais são temporários e só recebem

água  no  período  das  chuvas  (verão).  Com  este  perfil,  o  rio  São  Francisco  e  seus

afluentes apresentam um cenário que carece de políticas de Estado para assegurem o

desenvolvimento das atividades econômicas ligadas ao seu Vale.

O rio São Francisco (em todos os seus aspectos políticos, econômicos, sociais,

ambientais  e  geográficos)  tem  sido  motivo  de  debates  no  Congresso  Nacional,  na

Assembléia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  na  imprensa  e  em vários  Ministérios.  Ao

mesmo tempo,  vem servindo de  motes  para  as  palavras  de ordem dos  movimentos

ecológicos e de moradores da ribeirinha sanfranciscana, que lutam em defesa do “Velho

Chico” e de seus afluentes. A questão da preservação do rio São Francisco está posta. i)

trata-se de um importantíssimo patrimônio natural e cultural brasileiro ii) é o maior rio

genuinamente brasileiro iii) sua importância histórica, política, econômica e cultural é

incalculável e atualmente torna-se mais e mais imprescindível à preservação do grande

rio São Francisco. Segundo os defensores do São Francisco sua morte significa a morte

da própria sociedade brasileira. Para tratar destas questões é necessário compreender o

processo de desenvolvimento econômico, político e social da sociedade brasileira.

O  São  Francisco  tem  estreita  ligação  com  o  processo  histórico  brasileiro.

Segundo Abreu (1975), o seu descobrimento ocorreu logo em 1501, feito por Américo

Vespúcio, em 4 de Outubro e recebeu este nome em homenagem a São Francisco de

Assis, já que esta data é dedicada ao Santo. A ocupação do Vale do São Francisco se

intensificou a partir do século XVI com as instalações de fazendas de gado bovino,

localizadas inicialmente na parte inferior do rio e que no século XVIII já havia ocupado

toda a sua extensão. Além desta atividade, juntamente com a agricultura de subsistência,

o  São  Francisco  serviu  de  canal  para  o  desenvolvimento  da  navegação  fluvial20,
20 A navegação a remo ou vara e a vela predominou no rio São Francisco até 1865 quando teve início a
navegação a vapor, mesmo assim a primeira substituiu ao tráfego fluvial por muito tempo. A navegação
fluvial foi distribuída em três trechos deste rio, o primeiro da sua foz a Piranhas realizada com barcos de
pequeno, médio e grande porte, o segundo trecho localiza-se acima da cachoeira de Paulo Afonso com
barcos de calados reduzidos ambos no baixo São Francisco, o último entre Juazeiro e Pirapora, que a
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principalmente no trecho entre Juazeiro-Petrolina e Pirapora, com 1.370km de extensão,

dando origem a uma série de núcleos urbanos em toda a sua extensão e que atualmente

compõem cidades  de pequeno, médio e  grande porte.  Isto  se considerarmos a  bacia

sanfranciscana como um todo. Se assim for, destacamos a capital mineira e as áreas

urbanas no seu entorno.

No decorrer deste processo histórico, as atividades agrícolas do Vale também

passaram por fortes transformações, pois durante séculos predominaram as culturas de

subsistência e vazante. Esta última era desenvolvida nos períodos de estiagem, porém as

primeiras mudanças ocorreram a partir das décadas de 40 e 50, com a introdução do

cultivo  da  cebola21 irrigada  em  escala  comercial,  intensificada  com  a  criação  da

CODEVASF, em 1974. Com a finalidade de aproveitar os recursos (como água e solo),

em  que  foi  introduzido  um  moderno  sistema  de  irrigação  em  extensas  áreas  do

Submédio e Médio São Francisco, para a produção de frutas, cereais e café e recebeu

significativo reforço com a criação da EMBRAPA. Lembrando que antes já havia sido

realizada  a  construção  da  grande  barragem  de  Três  Marias  (1962),  no  Alto  São

Francisco,  seguida por Sobradinho (1980),  Itaparica,  atual  Luiz Gonzaga (1988),  no

Submédio e Xingó (1994), no Baixo São Francisco.

Para  Reis  (1976),  todas  estas  alterações  ocorridas  no  Vale  São  Francisco

representam  inequivocamente  um  elevado  índice  de  desenvolvimento  econômico  e

progresso que os tempos modernos exigem. Todas estas alterações ocorridas no Vale do

São Francisco estão inseridas no contexto da política de desenvolvimento econômico do

país.  Neste  sentido  foram  realizadas  intervenções  que  provocaram  fortes  efeitos

ecológicos ao conjunto dos ecossistemas do rio São Francisco e de suas bacias, como é

o  caso  das  construções  das  barragens  de  Três  Marias,  Sobradinho  e  Itaparica.  Na

construção destas barragens não se levou em conta a complexidade ambiental das áreas

que formaram os seus represamentos, as questões ecológicas não eram preocupações

partir do início do século XX passou a receber barcos de grande porte-trecho do Médio São Francisco.
REGO, Luiz Flores  de Moraes. O Vale do São Francisco. São Paulo. Revista do Museu Paulista da
Universidade de São Paulo, p. 185, 1973.
21 Os riscos e sutilezas de seu cultivo trouxeram consigo novos procedimentos agrícolas como formas
diferentes  do  controle  de  praga,  a  idéia  de  semente  selecionada,  novos  instrumentos  de  trabalho  e
substancialmente deu sentido à irrigação que até então não encontrara um produto que justificasse os
elevados custos exigidos para a sua implantação e manutenção. Esta novidade, no decorrer da década de
40 e na década  seguinte,  circunscreveu-se a  pontos  isolados.  A comissão do Vale do São Francisco
procurou modificar o panorama da agricultura regional, criou e manteve postos de serviços e estações
experimentais  com funções de orientar  os  agricultores,  difundir  métodos e técnicas  agrícolas.  Enfim,
demonstrar a viabilidade da agricultura. GONÇALVES, Esmeraldo Lopes. OPARA-Formação Histórica
e Social do Submédio São Francisco. Juazeiro, n/c, 1997.
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dos  responsáveis  por  esse  processo  de  desenvolvimento,  embora  eles  dissessem  o

contrário  e  que  o  problema  ambiental  também  fosse  parte  da  política  pública

desenvolvimentista do Vale.

A partir da década de 70, tivemos um acentuado avanço das atividades agrícolas

e pecuárias em várias áreas onde nascem os rios que drenam suas águas para o rio São

Francisco.  A ocupação destas  áreas  dominantemente  formadas por cerrado22 ocorreu

sem qualquer plano de gestão ambiental, tendo em vista a importância estratégica da

região como um todo, que compreende a bacia sanfranciscana e que forma um grande

manancial  composto  pelo  rio  São  Francisco  e  todos  os  seus  afluentes  perenes  que

asseguram o equilíbrio do volume de água deste; porém, nos últimos anos, tem sido

motivo de preocupação por parte de cientistas e de quem utiliza as águas deste para o

desenvolvimento de uma série de atividades econômicas e para o consumo doméstico,

já que ao longo das últimas décadas verificou-se uma significativa redução do volume

geral das águas do São Francisco. A prova mais cabal deste fato é o recuo drástico do

nível  das  águas  da  barragem  de  Sobradinho  nos  anos  de  1998  e  1999,  porém  a

justificativa é de que tivemos uma forte estiada neste período.

Além das atividades citadas acima, tivemos o surgimento e o aumento de outras

que contribuem para a degradação do meio ambiente daquela região, principalmente das

indústrias  siderúrgicas  e  de  fertilizantes.  Segundo  Serebrenick  (1961),  existem  48

jazidas minerais distribuídas por toda a bacia do São Francisco, entre elas destacam-se

as  de  minérios  de  ferro,  manganês,  chumbo,  ouro,  urânio,  bauxita  e  mármore.  A

extração  destes  minérios  tem  sido  um  forte  agente  poluidor  ambiental  nesta  vasta

região. Outro elemento preocupante, segundo os dados do IBGE dos últimos 30 anos, é

que  esta  região  teve  fortes  pressões  demográficas  que  também  contribuíram

significativamente para a degradação ambiental, particularmente na porção oriental da

alta  bacia  sanfranciscana,  incluindo  nesta  a  Área  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.

Todo este conjunto de problemas impacta diretamente nos rios da bacia que asseguram

a continuidade ou não do rio São Francisco.

22 Cerrado tipo de vegetação dominante no Brasil Central, adaptada ao clima Tropical semi-úmido com
duas estações bem definidas (chove no verão e faz seca no inverno) e solos arenosos. Além do campo
cerrado e cerradão, são encontrados outros três tipos de vegetação como a mata ciliar, mata seca e nas
áreas  úmidas (brejos)  temos a forte  presença  do buriti.  O cerrado  é composto por  arbustos  que não
ultrapassam 4m de altura, distribuída esparsamente intercalada por vegetação herbácea. KUHLMANN,
Edgar. Aspectos Gerais da Vegetação do Alto São Francisco. RGB. jul./set. 1951. Rio de Janeiro: IBGE,
p. 141, 1951.
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A bacia do São Francisco tem 640.000km2 de extensão, que corresponde a 7,5%

do território brasileiro e abrange 7 unidades federativas do País: Minas Gerais, Bahia,

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e do Distrito Federal sendo que 56% desta área

localizam-se no Polígono das secas, ou seja, uma extensão de 358.960km2, que engloba

partes  dos  territórios  do Estado de  Minas  Gerais  e  de todos os  estados nordestinos

banhados pelo São Francisco23. O rio São Francisco tem 2.700km de extensão entre a

sua nascente na Serra da Canastra, em São Roque de Minas e a foz, no oceano Atlântico

em Piaçabuçu/Brejo Grande. Embora, estudos realizados por técnicos da CODEVASF,

em  2001,  indicam  que  a  nascente  do  rio  Samburá,  no  município  Medeiros-MG

(próximo da Serra da Canastra) é ponto onde inicia o Velho Chico e assim, a partir de

2002, a sua extensão passou a ter 2.863,3km. 

A  indicação  desse  novo  ponto  não  altera  em  nada  o  marco  geográfico

historicamente estabelecido, na Serra da Canastra, porém vai aumentar os cuidados e

responsabilidade  governamental  com a preservação ambiental  da bacia  do Samburá,

pois, trata-se de uma região bastante degrada devido a derrubada das matas (cerrados)

para o desenvolvimento das atividades agrícolas. O Ministério da Integração Nacional

pode iniciar o processo de revitalização desse pequeno Vale, inclusive criando um novo

parque, que poderá ser chamado de “Parque Nacional do Samburá”. Torna-se urgente a

criação  de  novos  paradigmas  que  tenham  como  objetivo  o  desenvolvimento  auto-

sustentado  e  sintonizado  com a  preservação  ambiental.  Lembramos  que  em termos

geoeconômicos  e  ecológico,  a  bacia  do São Francisco  divide-se  em quatro  regiões:

Baixo, Submédio, Médio e o Alto São Francisco.

i) O Baixo, da foz do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL/Brejo Grande-SE, no oceano

Atlântico até Paulo Afonso-BA e atravessa áreas da Zona da Mata, Agreste e entrada do

Sertão semi-árido. ii) Submédio,  de Paulo Afonso a Remanso, área de caatinga com

clima semi-árido. iii) O Médio, estende-se de Remanso a Pirapora e apresenta variadas

formações  geológicas  com várzeas  de inundações,  tendo como climas  dominantes  o

semi-árido e o tropical semi-úmido, com estiagem no inverno e chuvas, no verão iv) O

Alto, abrange a área de Pirapora até a sua nascente, na Serra da Canastra, em São Roque

23 O Vale do São Francisco engloba parte dos territórios de 7 unidades federativas do Brasil situadas nas
regiões  Nordeste,  Sudeste  e  Centro-Oeste.  Sendo  a  Bahia  com  307.940,8km2,  Minas  Gerais
235.471,3km2, Pernambuco com 69.518,4km2, Alagoas 14.338,2km2, Sergipe 7.433,3km2, e Brasília têm
1.335,6km2. Os estados com maior porcentagem dos seus territórios situados, no Vale são Pernambuco
com 70,26%, a Bahia tem 54,28%, Alagoas 50,33%, Minas Gerais em torno de 40,02% e Sergipe com
33,89%. Inventários de Projetos. Brasília: CODEVASF, 1999, p. 16.

97



de  Minas.  O  relevo  desta  parte  varia  de  600  a  1.600m de  altitude  e  predomina  a

vegetação de cerrado e uma pequena porção formada por campos abertos e florestas

tropicais-úmidas com climas tropical semi-úmido e tropical úmido.

A  partir  de  1970,  até  os  dias  atuais  vêm  ocorrendo  fortes  expansões  das

atividades econômicas no Vale do São Francisco e que provocam um elevado grau de

degradação  ambiental  da  bacia  sanfranciscana  entre  elas  aquelas  ocasionadas  pela

agricultura,  mineração,  olaria  (cerâmica).  Por  outro  lado,  ocorreu  um  grande

crescimento  das  cidades  situadas  na  bacia  deste  rio,  destacando-se  a  Região

Metropolitana  de Belo Horizonte  e  outros  centros  urbanos como Montes  Claros  em

Minas  Gerais;  Barreiras,  Juazeiro,  Paulo  Afonso,  na  Bahia  e  Petrolina-PE.  Neste

contexto,  estima-se que o rio São Francisco e seus afluentes beneficiam diretamente

40.000.000 de pessoas das regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil,

através  do  fornecimento  de  energia  elétrica  gerada  pelas  usinas  hidrelétricas,

principalmente aquelas construídas no rio São Francisco, além de atender uma parcela

significativa  da  população  que  vive  no  Vale  através  do  suprimento  de  água  para

consumo doméstico, industrial e da agricultura irrigada.

A água é a maior riqueza do Vale do São Francisco, embora seja um recurso

renovável24, no entanto, esta renovação durante as últimas décadas tem esbarrado em

limites bastante perigosos, como o esgotamento ou bloqueamento de um número cada

vez  maior  de  pequenas  nascentes,  brejos  e  ipueiras,  ocasionado  pelo  avanço

indiscriminado  do  desmatamento  para  o  desenvolvimento  de  atividades  agrícolas  e

pecuárias. Esse procedimento facilita o processo de ravinação, erosão e voçorocagem.

Romero (1998) lembra que no Brasil a erosão atingiu índices alarmantes, provocando o

assoreamento dos rios e lagos. No caso do Alto Vale do São Francisco este processo

vem atingindo severamente tanto os pequenos brejos e nascentes  quanto os grandes

vales podendo interromper muitas atividades econômicas que dependem do volume de

água dos rios.

24 Algumas vezes um pouco apressadamente, diz-se que os problemas do meio natural são unicamente
técnicos e que estes são todos solucionáveis, o que de resto só os desloca no financeiro, entretanto isso
não é verdadeiro,  pois nem mesmo a técnica moderna poderá fazer com que haja mais água no São
Francisco. O Vale do São Francisco e as tentativas de valorização de que é objeto apresentam também
uma nova ocasião de se interrogar sobre os limites das ações voluntaristas do desenvolvimento com o
empecilho oposto pelo paternalismo e pela pilhagem por poderes  econômicos sempre mais potentes.
THÉRY, Hervé.  O Vale do São Francisco,  uma Região Subdesenvolvida e sua Valorização.  Revista
Ciência e Cultura, 1980, op. cit., p. 1011.
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Desta  forma,  temos  um  conflito  sem  solução  à  vista,  como  observa  Théry

(1980),  pois se a água é  a maior  riqueza25 potencial  do Vale,  ela é  também a mais

cobiçada  e  sujeita  a  variados  interesses,  inclusive  os  mesmos  estão  sujeitos  ao

surgimento de conflitos quanto à utilização e preservação do precioso líquido. Até o

momento estes conflitos são implícitos, entretanto eles ainda não foram externados ao

conjunto dos agentes econômicos e sociais que utilizam os recursos naturais existentes

na bacia e no rio São Francisco. Contudo, os mesmos ainda não sentiram o perigo que

se  aproxima  se  continuar  a  redução do volume de  água deste  grande rio  e  se  esta

tendência persistir, os conflitos serão inevitáveis e de proporções catastróficas, tanto do

ponto de vista político, econômico, quanto socioambiental.  Estas questões devem ser

tratadas pela sociedade brasileira com o máximo de urgência, já que ela terá que arcar

com as conseqüências.

Nos últimos anos, particularmente no decorrer da década de 1990, tem ocorrido

uma certa preocupação com a redução do volume das águas do São Francisco e com a

degradação  ambiental  das  mesmas.  Esta  preocupação  é  proveniente  de  grupos

ambientalistas,  artistas  e  ONGs.,  e  atualmente  a  Assembléia  Legislativa  de  Minas

Gerais criou um grupo de trabalho para tratar da preservação do rio São Francisco e

seus  afluentes.  No  decorrer  da  história  brasileira,  o  rio  São  Francisco,  por  razões

geopolíticas, econômicas e estratégicas, recebeu atenções especiais do Estado, inclusive

foi denominado de “Rio da Integração Nacional”. Sua importância continuou na “ordem

do dia”, no que diz respeito às questões políticas, econômicas e sociais do país e das

regiões às quais o mesmo é tributário, isto está presente em toda a literatura que trata

das  questões  relacionadas  ao  Velho  Chico  e  sua  bacia.  Recentemente  o  rio  São

Francisco  foi  colocado  no  centro  das  discussões  políticas,  econômicas,  sociais  e

ambientais  de interesses nacional,  regional  e  local,  inclusive o Projeto Transposição

voltou a fazer parte da agenda governamental.

O debate em torno do rio São Francisco e de sua bacia tem como eixo o uso,

consumo e manutenção do volume de suas águas, pois o mesmo vem reduzindo nos

últimos anos. Destaca-se também a necessidade da preservação ambiental das áreas de

25 O acesso aos recursos e o uso que são feitos do mesmo constituem a base dos dramas humanos gerados
pelos grandes programas de infra-estrutura e de gestão territorial, que lançam nas estradas populações
consideradas  teoricamente  assentadas,  mas  de  fato  expropriados  em nome da  luta  contra  a  pobreza.
Encontramos ainda as dimensões ligadas ao acesso e ao uso dos recursos funcionando como um pano de
fundo  dos  programas  de  ajuste  estrutural  e  das  medidas  “descentralização”  ou  de  “governo  local”
acompanhada de uma forte  pressão a favor  da propriedade privada.  VIEIRA, Paulo Freire;  WEBER,
Jacques. Gestão de Recursos Naturais Renováveis e Desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 1998, p. 116.
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nascentes deste rio e de seus afluentes. Por outro lado, é fundamental que se realize, o

desbloqueamento  e  recuperação  das  nascentes  e  brejos  para  assegurar  o  volume  de

águas do São Francisco, já que o mesmo é imprescindível para o desenvolvimento das

atividades  econômicas  que  tem  estreita  relação  com  o  rio.  O  grande  desafio  é

estabelecer  critérios  políticos,  econômicos,  técnicos  e  sociais  que  sejam capazes  de

possibilitar o uso dos recursos naturais (vegetação, solos, minérios e água) existentes na

bacia  e  vale  do  São Francisco  para  o  desenvolvimento  autosustentado  das  diversas

atividades econômicas sem depredar o meio ambiente da região. O uso econômico dos

recursos naturais da bacia do São Francisco em particular, o de água envolve interesses

antagônicos, sobretudo entre agricultores e pecuaristas situados em áreas de nascentes

dos  rios  e  usuários  (empresas  de  navegação,  produção  de  energia,  irrigação  e

fornecimento de água para consumo doméstico e industrial).

Os primeiros são constantemente acusados de depredar as áreas onde atuam e

provocam redução do volume de águas. Segundo os dados de estudos elaborados por

geólogos, agrônomos e geógrafos, indicam que as áreas agrícolas apresentam grandes

perdas de solos por erosão. Este material, de modo geral, é transportado para os vales

dos rios e brejos onde ocorre intenso assoreamento destes. Temos as seguintes médias

de perdas de solos por hectare cultivado ao ano: mamona 40-45 t/ha/ano (toneladas por

hectares  ao  ano),  feijão  38-42  t,  arroz  25-28t,  soja  20-24t,  milho  12-15t  e

reflorestamento 0,9-1,5 t. Frente a este contexto desolador provocado pelo avanço da

agricultura  nas áreas  da bacia  do São Francisco,  situadas no cerrado,  em seu artigo

publicado pela Revista Globo Rural de outubro de 2000, Cláudio Cerri destacou que a

erosão arrasta  18.000.000t  de  solos  para  a  calha  do  São Francisco,  que  equivale  a

1.800.000 caminhões-caçambas carregados cada um com 10t. Trata-se de uma situação

crítica  e  se  não  forem  tomadas  medidas  cabíveis  para  assegurar  a  sustentabilidade

econômica combinada com a recomposição ambiental,  certamente toda a região será

submetida a um inevitável desastre social, político, econômico e ambiental com efeitos

imprevisíveis para a sociedade brasileira.

A produção de soja realizada nos cerrados da Bahia, Tocantins e Goiás tem sido

motivo  de  preocupação  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  e  de  ambientalistas,  pois

importantes afluentes do rio São Francisco, como o Grande, o Corrente, Carinhanha,

Urucuia e o Paracatu têm suas nascentes nestas áreas e vêm sofrendo fortes impactos

ambientais em decorrência do desmatamento, da produção de soja e do assoreamento
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dos vales26. Embora este processo venha ocorrendo de forma ativa desde a década de

1940, e se intensificou a partir  dos anos de 1970, Tundisi  (1999) destaca que o rio

Paracatu, no período das chuvas, tem uma vazão de 500m3/s e na estiagem reduz para

menos de 50m3/s. Esta situação é preocupante e, pode ser estendida para outros rios,

trata-se de uma diferença expressiva de 90% e no caso do rio São Francisco ela chega a

95,31%, ou seja, em sua vazão máxima este rio alcança 13.743m3/s no mês de março e

mínima de 644m3/s em outubro, portanto as atividades econômicas diretamente ligadas

às suas águas têm que ser bem planejadas para atender aos seus fins sem ocorrer o risco

de interrupção das mesmas.

Frente às particularidades geoeconômicas do rio São Francisco, o uso de suas

águas  e  dos  demais  recursos  naturais  envolve  diferentes  interesses  políticos  e

econômicos antagônicos,  sujeitos a conflitos de grandes proporções e que não serão

resolvidos pela atuação do livre mercado. Embora estes conflitos, até o momento, não

tenham se manifestado de forma mais explícita, eles são verificados em vários setores

políticos e econômicos relacionados ao rio. Neste sentido, torna-se urgente a criação de

políticas  com mecanismos  capazes  de combinar  e  orientar  o  conjunto de atividades

econômicas  para que as  mesmas  não coloquem em risco os interesses  nacionais  ali

presentes. Entre todas as preocupações, a redução do volume de águas, a degradação da

Bacia,  a  recuperação  de  nascentes  e  brejos  do  São  Francisco  e  seus  afluentes  são

aquelas  mais  presentes  no  debate  em  torno  das  questões  relacionadas  ao  “Rio  da

Unidade Nacional”.

A defesa do São Francisco é obrigação de toda a sociedade, não só por razão

meramente  econômica,  mas  também  social,  cultural  e  moral,  devido  à  importância

direta deste rio para um enorme contingente de atividades econômicas desenvolvidas

em toda a região por ele atravessada e o atendimento de milhões de pessoas através do

fornecimento  de  água  e  energia  elétrica.  Para  tanto,  as  suas  nascentes  têm que  ser

preservadas  e  aquelas  que  se  encontram bloqueadas,  deverão  ser  recuperadas,  para

garantir que o São Francisco continue sendo o “Rio da Unidade Nacional”. Entretanto,

estas iniciativas ainda são bastante limitadas, apesar da importância das mesmas. Assim,

26 As cabeceiras do rio São Francisco vêm sofrendo um forte processo de saarização e precisa ser detido.
A restauraçãoe conservação de uma cobertura vegetal adequada influirá no aumento das vazões durante
as estiagens e reduzirá os efeitos da erosão superficial que agravam avalanches e provocam entulhamento
do rio por detritos não transportáveis. A sugestão é a realização de um programa de conservação do solo e
reflorestamento nas áreas das cabeceiras como parte de um plano de longo prazo do domínio das águas.
LOPES, Lucas. O Vale do São Francisco. Rio de Janeiro: MVOP-Serviços de Documentação, 1955, p.
209.
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é necessária também a participação dos usuários do rio, particularmente das empresas

produtoras de energia como a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) e a

CEMIG (Centrais Energétricas de Minas Gerais), dos produtores de frutas irrigadas e

das empresas de navegação fluvial que serão de imediato “os grandes prejudicados”,

porém ainda não foi possível verificar qualquer manifestação destes grupos no sentido

de alertar para o perigo da “morte” do São Francisco.

A distribuição geográfica do rio São Francisco e seus afluentes compreendem

uma área que abrange 7,5% do território brasileiro é dividida em quatro partes: Baixo,

Submédio, Médio e Alto São Francisco. Lembramos que em 44% da área total do Vale,

ou seja, 281.600km2 de extensão e acumula 75% do escoamento global das águas do rio.

A grande preocupação é que todos os rios perenes e, afluentes do São Francisco têm

suas nascentes nesta região e que vêm sendo fortemente impactadas principalmente com

o  desmatamento  desordenado  para  o  desenvolvimento  das  atividades  agrícolas  e

pecuárias. Segundo Rego (1936), no início da década de trinta, este desmatamento já

estava sendo praticado de forma intensa em muitos pontos desta bacia, portanto esta

prática vem de longe. Entretanto, naquela época ainda não havia qualquer preocupação

de cunho ecológico, quando a demanda pelas águas dos rios da bacia sanfranciscana era

bastante  restrita  à  atividades  como  a  navegação  fluvial  (praticada  desde  o  período

colonial), fornecimento de água para consumo doméstico, criatório de animais e pesca.

Com a criação da CHESF, em 1945, tivemos a primeira proposta de impacto

para a utilização das águas do São Francisco, tendo como resultado a construção da

usina  de  Paulo  Afonso,  inaugurada  em  1955,  a  Usina  Hidrelétrica  Bernardo

Mascarenhas ou de Três Marias, em 1962, localizadas respectivamente no Submédio e

Alto São Francisco. Em 1961, teve início a construção da segunda usina do complexo

Paulo Afonso, inaugurada em 1965. Ainda na década de 70 começaram as obras das

usinas hidrelétricas de Moxotó, em 1971, e Sobradinho em 1973, Paulo Afonso IV; e

Xingó  em  1982,  totalizando  11.974Mw.  A  geração  de  energia  elétrica  a  partir  da

construção de barragens é grande consumidora de água e torna-se forte concorrente com

outras atividades econômicas,  como a irrigação e o consumo doméstico e industrial.

Com a utilização das águas do rio São Francisco para diversas atividades torna-se cada

vez  mais  iminente  a  ocorrência  de  conflitos  entre  os  consumidores27,  devido  à
27 A forma de se colocar um problema de gestão depende em parte do contexto no qual este emerge, ou do
qual o fazemos emergir. As situações conflitivas ou degradadas e os conflitos ocorrem entre agricultores e
pecuaristas,  entre  populações  ribeirinhas  e  áreas  de  preservação,  entre  pescadores  artesanais  e
“industriais”, entre autóctones e autóctones, ou ainda, de “degradação” de pastagens e da fertilidade dos
recursos hídricos, do desflorestamento e perda de biodiversidade. Estes conflitos são de natureza política
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inexistência de planejamentos e de políticas que atendam todos os interesses em torno

do aproveitamento racional do rio.

O Estado através de instrumentos (políticos e jurídicos) de regulamentação dos

recursos naturais, os hídricos em particular, poderá contribuir significativamente, pois

estes mecanismos terão que estabelecer critérios técnicos e políticos para esta etapa do

desenvolvimento econômico do Vale do São Francisco, criando as condições adequadas

para a sustentabilidade das atividades ligadas a água e as demais riquezas naturais do

Vale do Velho Chico.  A construção das barragens ao longo do percurso do rio São

Francisco e seus afluentes para a geração de energia elétrica deveria ser um eficiente

instrumento em que combinaria as diferentes formas de utilização das águas de toda a

bacia sanfranciscana, para o consumo doméstico, industrial, navegação, pesca e para a

irrigação. Embora os relatórios do Ministério dos Ministérios das Minas e Energia e do

Interior  indiquem que  a  construção  de  barragens  tem como  objetivo  o  controle  de

enchentes  visando múltiplo  aproveitamento  das águas  como:  i)  produção de energia

hidrelétrica e navegação, ii) consumo doméstico e industrial, iii) agricultura de irrigação

e pesca.

No  entanto,  Chilcote  (1991)  demonstra  que  neste  processo  prevalecem  os

interesses  das  empresas  hidrelétricas,  já  que  a  manipulação  e  controle  do  rio

desrespeitam as outras atividades desenvolvidas no mesmo. O autor lembra que, com o

término da barragem de Sobradinho e seu represamento em 1982, ocorreram enormes

cheias na região provocadas por critérios técnicos, além de provocar paralisação de 80

barcos que navegavam no rio São Francisco devido ao surgimento de ondas formadas

no enorme lago, além de afetar severamente a agricultura ribeirinha. Com a redução do

volume  de  água  verificado  nos  últimos  anos  e  que  continuará  diminuindo

dramaticamente  nos  próximos,  caso  não  seja  revisto  imediatamente  os  impactos

ambientais28 ocasionados pelas  formas  de ocupação e desenvolvimento  das áreas  do

Alto São Francisco onde nasce este rio e mais de 70% dos seus afluentes perenes.

ou religiosa, mas na realidade estão ligadas ao uso de recursos naturais renováveis. VIEIRA, P. Freire;
WEBER, Jacques. op cit., p. 116, 1998.
28 De modo geral,  aqui no país, como de resto tem sido dominante na literatura técnica especializada
internacional, a incorporação da sustentabilidade ambiental ao processo de desenvolvimento (integral),
ainda  oscila  basicamente  em  torno  de  formulações  meramente  retóricas,  declarações  de  princípios,
universalmente  aceitas  e  listagens  de  “parâmetros  indicadores  de  sustentabilidade”  por  setores  de
atividade  econômica  ainda  não  devidamente  qualificados  e  testados  experimentalmente.  COSTA,
Wanderley  Messias.  As  possibilidades  do  Planejamento  Ambiental  no  Brasil.  O  Desenvolvimento
Sustentável e a Geografia Política. Rio de Janeiro, p. 132, out., 1995.
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2.2. Projeto de modernização do Vale do São Francisco e seus limites econômicos

Cronistas, historiadores, naturalistas, políticos e ecologistas sempre destacaram

as inúmeras  virtudes  do rio  São Francisco,  rio  que atravessa os sertões  do Brasil  e

certamente é a lamina d’água mais importante do país, que materializou o imaginário

nacional. A partir dele seestabeleceram as linhas mestras para o avanço do colonizador

rumo ao interior; por outro lado, após a Independência, serviu como eixo de partida para

a ocupação, controle e integração do território brasileiro pela classe dirigente; daí, a sua

importância se ampliou, mesmo levando-se em conta que a utilização econômica de sua

água, durante muito tempo era pouco expressiva. Destacava-se a navegação fluvial que,

em determinado contexto, tinha um papel mais estratégico do que econômico, a pesca

artesanal (rudimentar) também ofertava água para o consumo doméstico dos núcleos

urbanos  situados em toda a sua  extensão.

A  agricultura  de  vazante  foi  outra  atividade  estreitamente  ligada  ao  rio,

utilizaram-se as margens úmidas formadas de terrenos aluviais para o desenvolvimento

dessa  atividade  e  produziam-se  mandioca,  feijão,  milho  e  arroz,  produtos  de

fundamental importância para a subsistência das comunidades ribeirinhas que vivem no

Vale do São Francisco.  Andrade (1986) acrescenta  também a produção de cana-de-

açúcar para a fabricação de rapadura e aguardente. A agricultura comercial só passou a

ter destaque na região a partir da década de 1950, com a produção de cebola (vazante e

irrigada) para atender às demandas dos centros urbanos do Nordeste e do Sudeste. Tanto

que  Lima  Junior  (1963)  destaca  o  progressivo  aumento  da  produção  de  cebola  em

Cabrobó-PE,  elevando  de  2.130t,  em  1952,  para  30.000t,  em  1959.  Nessa  região,

intensificou-se o processo de irrigação com o uso de motor-bombas, além de manter as

vazantes tradicionais que vinham sendo praticadas ao longo da história29.

O Velho Chico e seus afluentes continuaram tendo um papel ímpar em relação

ao  desenvolvimento  da  pecuária  extensiva,  particularmente  na  região  do  semi-árido

(mineiro e nordestino), mesmo com a criação da CVSF. Destacamos que o gado das

29 As culturas de vazantes, praticadas desde o período colonial, foram ampliando consideravelmente a sua
área com início da irrigação, graça à elevação da água do rio. Primeiro, por rodas d’água, utilizadas,
inicialmente, no ano de 1932, em Belém do São Francisco-PE. Depois vieram as motos-bombas e as
bombas elétricas, que surgiram, respectivamente, a partir de 1951 e no meado dos anos 60. No decorrer
dos anos de 1950, tivemos uma grande disseminação  de equipamentos individuais  de motor-bombas
diesel, além de uma pequena rede de canais nas margens do rio São Francisco, instaladas, particularmente
após a criação da CVSF. SILVA, Pedro Carlos Gama da Articulação dos Interesses Públicos e Privados
no Pólo Petrolina-PE/Juazeiro-BA:  Em Busca de Espaço no Mercado Globalizado de Frutas Frescas.
Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Economia da UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 2001, p.
73.
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fazendas situadas até a 3 léguas (18 km) deslocava-se para beber água nestes rios, no

período de estiagem, ocorrido entre maio e outubro. Apesar das propostas de mudanças

e modernização das atividades econômicas do Vale, as ações nele empreendidas ainda

não  foram  capazes  de  abolir  procedimentos  considerados  arcaicos;  onde  parcela

significativa  do  gado  daquela  região  é  criada  extensivamente  e  continua  até  hoje

percorrendo grandes distâncias para beber no São Francisco e seus afluentes, apesar da

melhoria que vem ocorrendo ao longo do tempo.

Com relação ao aproveitamento econômico da água do São Francisco para a

geração de energia elétrica em grande escala, só veio a ser viabilizado a partir da criação

da Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, em 1945, e a mesma deu início à

construção  da  Usina  Hidrelétrica  de  Paulo  Afonso.  Embora  a  geração  de  energia

hidrelétrica venha sendo realizada em escala comercial desde as duas últimas décadas

do século XIX, cabe destacar que a primeira iniciativa do aproveitamento da água do

São Francisco para a geração de energia elétrica ocorreu na segunda década do século

XX, quando o industrial Delmiro Gouveia implantou uma pequena usina hidrelétrica na

cachoeira de Paulo Afonso situada na confluência dos estados de Alagoas, Pernambuco

e Bahia. Essa queda d’água antes era conhecida como Cachoeira da Furquilha e recebeu

o nome atual ainda no século XVIII, isso em homenagem ao sesmeiro Paulo Afonso.

A primeira  concessão para o aproveitamento  energético  de Paulo Afonso foi

feita a João José do Monte, por meio do Dec. no 1.113, de 29 de novembro de 1890, que

estabelecia que ele era obrigado a organizar a companhia no prazo de 5 anos e em 8

anos  deveria  utilizar  a  força  mínima  de  1.000H.P.  (Horse-Power)  o  equivalente  a

746.000W ou 746kW; como não cumpriu o contrato, a concessão caducou. Durante o

governo  do  Presidente  Rodrigues  Alves,  através  do  Decreto  no 5.407,  de  27  de

novembro de 1904, regulou-se a energia elétrica aplicada a serviços federais e, por meio

do  Decreto  no 5.646  de  agosto  de  1905,  foi  regulada  a  concessão  da  empresas

particulares. Em 1910, o inglês George Richard Reidy também pleiteou a concessão de

Paulo Afonso e de outras quedas d’água do São Francisco30. Não obteve êxito, porque

se alegava na época que o Ministério da Agricultura optou pelos engenheiros Francisco

30 No início da década de 1940, haviam sido levantadas 23 quedas d’água (cachoeiras) com mais de 1.000
H.P. e com altura de 230m, como é o caso da Cachoeira de Casca d’Anta, no rio São Francisco; a mesma
tem 1,00 m3/s e 2.000H.P. de potência, situada em Piuí-MG. A queda d’água mais alta é da Cachoeira de
Paulo Afonso, com 80m, situada em Curaça-BA; sua descarga mínima é de 700m3/s de água e potencial
de 560.000H.P, na cheia.  De acordo com a Lei  no 3.128, de março de 1942 e o Código de Água,  o
Governo Federal controla todas as concessões de água do país. ZARZUR, op. cit. p. 41.
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de Paula Ramos e Hans Hacker e por meio do Dec. no 8753, de 31 de maio de 1911, fez

a concessão aos mesmos, que não cumpriram o contrato estabelecido. Em seguida, a

concessão foi feita ao aventureiro Francisco Pinto Brandão, através do Dec. no 10.571,

de 19 de novembro de 1913, logo cassada pelo Dec. no  10.775, de 18 de fevereiro de

1914. Certamente as concessões para o aproveitamento energético dos rios situados no

interior  não  tinham  os  mesmos  interesses  verificados  junto  àquelas  feitas  para

implantação  de  ferrovias,  visto  que  estas  proporcionavam  prestígios  políticos  e

resultados  econômicos  imediatos;  daí,  em parte  se  justifica  a  falta  de empenho  dos

beneficiados com as concessões.

Paralelamente ao processo tratado acima, Delmiro Gouveia31 lutava para obter a

concessão  da  cachoeira  de  Paulo  Afonso para  implantar  uma usina  hidrelétrica  que

deveria gerar energia elétrica para a sua fábrica de linha situada no povoado de Pedra,

além de atender o consumo da população local; ao mesmo tempo, pretendia fornecer

energia para a região Nordeste, incluindo a cidade de Recife. Por questões de cunho

político,  Delmiro  encontrou  enormes  dificuldades  para  conseguir  a  tão  desejada

concessão.  Todas  as  evidências  levam  a  crer  que  as  autoridades  da  época  não

acreditavam na capacidade de seu empreendimento; no caso, ele dependia dos governos

de  Pernambuco  e  Alagoas  para  obter  as  concessões,  para  realizar  o  seu  ambicioso

projeto de levar a energia gerada em Paulo Afonso até a capital pernambucana. Essas

concessões  eram  primordiais  para  o  empreendimento  de  Delmiro,  inclusive

asseguravam a possibilidade de obter sócios e a vinda de capitais foreneos (de fora),

particularmente dos Estados Unidos.

Tamanha era a desconfiança do governo de Pernambuco em relação às intenções

de Delmiro, que, em sua exposição de motivos ao general Dantas Barreto, governador

do  Estado,  em  busca  de  autorização  para  a  passagem  da  rede  elétrica  por  aquele

território, o governador afirmou que a proposta do empreendedor era tão boa para o

Estado  que  certamente  deveria  haver  alguma  velhacaria.  Por  isso,  Delmiro  teve  de

mudar  os  planos de  levar  energia  elétrica  ao  Recife;  contudo,  ele  continuou com o

31 Delmiro Augusto da Cruz Gouveia nasceu em 5 de junho de 1863, na fazenda Boa Vista, município de
Ipu-CE. Era filho do Major Delmiro Porfírio de Faria (morto em 2/12/1867, nos combates da Guerra do
Paraguai) e de Leonilda Flora da Cruz Gouveia, que migrou (possivelmente em 1868) com os filhos para
Recife. Delmiro foi maquinista de trem (machambamba), mascate, tornou-se encarregado de despachos
de barcaças,  comprador de peles de bode e carneiro.  Em 13 de maio de 1898, inaugurou o moderno
mercado Derby do Recife, mais tarde criminosamente incendiado. Por questões de politicalha e arengas
pessoais, Delmiro teve de deixar o Recife e, em novembro de 1902, chega a Água Branca-AL, quebrado
economicamente onde começou tudo novamente. MARTINS, F. Magalhães. Delmiro Gouveia, Pioneiro
e Nacionalista. Rio de Janeiro: Ed. C. Brasileira, 1963, p. 9, 34, 70.
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projeto  de  construir  uma  usina  hidrelétrica  em Paulo  Afonso e  a  instalação  de  um

parque industrial em Pedra, município de Água Branca-AL. Martins (1963) chama a

atenção para o fato de o novo governo de Pernambuco apresentar tamanha desconfiança

em relação a Delmiro Gouveia; isso fez com que os investimentos norte-americanos,

desistissem da sociedade para construção de Paulo Afonso;  porém,  o empreendedor

sertanejo seguiu sozinho a sua empreitada.

Para essa tarefa Delmiro, Gouveia não mediu esforços; e o governo de Alagoas

através do Dec. No 499, de 29 de setembro de 1910, fez uma concessão à firma Iona &

Cia,  de que Delmiro  era sócio,  para explorar  as terras secas do município  de Água

Branca-AL, ratificado  pelo  Dec.  no 503,  de novembro do mesmo ano,  que também

concedeu isenção de imposto  para  a  fábrica  de linhas;  o  Decreto  no 499,  de  29 de

dezembro de 1910, estabelecia a obrigatoriedade para o desenvolvimento da cultura do

algodão, forragem e cereais por meio da irrigação. O fornecimento de água era gratuito

para a população e o governo assegurava o direito de apropriação, isenções de impostos

municipais  e  estaduais  sobre  todo  o  mecanismo  de  irrigação  (cabos,  dínamos  e

maquinaria) e 40% sobre os impostos estaduais de exportações de todos os produtos

agrícolas; esses benefícios terminaram em 1950; por último, o Dec. no 520, de 12 de

agosto de 1911, deu a concessão para explorar a geração de energia de Paulo Afonso.

De acordo com Lima Junior (1963), a força a ser desenvolvida com a queda d’água foi

avaliada  em  torno  de  600.000H.P.  a  1.000.000H.P.  e,  em  1911,  Delmiro  Gouveia

iniciou a construção da sua usina hidrelétrica. Para isso, chegaram a Paulo Afonso 3

turbinas: uma de 750H.P., fabricada por Pickard Pictet, em Genebra; a Segunda, com

500H.P.  e  a  terceira  de  250H.P.,  fabricadas  respectivamente  por  J.  M.  Voith  e

Heidenheiem, na Alemanha.

A construção da usina  prosseguiu  e,  no dia  24 de  junho de 1914,  a  energia

gerada por aquela fantástica engenhoca chegava ao povoado de Pedra, para iluminar as

casas,  ruas  e  praças;  naquele  dia  de  festa,  concorria  com  os  clarões  dos  fogos  e

fogueiras das festas de São João. O povoado de Pedra que, na época contava com cerca

de 6.000 habitantes localizava-se a 24km de Paulo Afonso; logo depois da chegada da

luz, instalou-se uma fábrica de gelo naquele povoado e no dia 1 de julho de 1914 foi

inaugurada  a  fábrica  de  linhas  Estrela  Agro  Fabril  Mercantil;  seu  maquinário  era

fornecido por Dobson & Barlow, de Bolton, Inglaterra e produzia 216.000 carretéis de

linha diariamente. Essa fábrica exportava a linha marca Barrilejo para Argentina, Peru,

Chile,  Caribe e outros países. Inicialmente,  a Agro Fabril  operou com cerca de 800
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operários (homens e mulheres); em 1916, já ultrapassava 1.500 trabalhadores e, no seu

auge,  chegou  a  empregar  3.500  pessoas.  A  partir  de  1923,  a  empresa  iniciou  seu

processo de estagnação e por volta de 1929, a mesma foi vendida para a concorrente

inglesa “Machine Cottons”, que destruiu as máquinas da primeira.

No decorrer do período entre 1911 e 1913, Delmiro Gouveia trabalhou em várias

frentes,  ou seja,  continuou com a implantação da usina hidrelétrica na cachoeira  de

Paulo Afonso; ao mesmo tempo, prosseguia com a instalação das linhas de transmissão

de energia e com a construção das adutoras para a transposição de água do rio São

Francisco  até  Pedra  e  na edificação  da  fábrica  de  linhas.  Em 1913,  inaugurou-se  a

primeira  usina  hidrelétrica  de  Paulo  Afonso  e,  em 26  de  janeiro  de  1914,  a  água

encanada, vinda do Velho Chico, chegava a Pedra, um espanto para os sertanejos que

viviam  nesse  povoado  encravado  no  meio  do  semi-árido  alagoano.  Martins  (1963)

destaca  que  as  atividades  econômicas  da  localidade  se  intensificam  e,  em  1916,

começam os trabalhos de ampliação da geração de energia, junto à Gruta dos Morcegos

onde seriam implantadas 4 turbinas que totalizavam 10.000H.P. Mas essa empresa foi

interrompida com o brutal assassinato de Delmiro Gouveia, em 10 de outubro de 1917.32

“Delmiro juntamente com os seus auxiliares implementou um revolucionário regime de

trabalho na fábrica de linhas Estrela com disciplina e higiene e com firmeza combateu

um velho hábito sertanejo e procurou implementar uma nova mentalidade capitalista no

meio rural  do sertão brasileiro.  Criou uma unidade litográfica para a confecção dos

rótulos  comerciais,  abriu  estradas  de  rodagem,  introduziu  o  automóvel  no  sertão,

implantou vila  operária,  proibiu o álcool  e  as  armas  de fogo no perímetro  urbano.

Recebia visitantes do País e do estrangeiro, interessados na revolução sócio-econômica

porque passa uma das áreas mais pobres do Brasil em recursos naturais. Até com o

lazer coletivo preocupou-se, promovendo bailes regulares e sessões de cinema gratuitas

aos domingos na fábrica, assombrando o meio acanhado com veículo de arte que viria a

marcar o nosso século e que era de todo ignorado fora dos capitais litorâneas; o mesmo

se diga em relação ao gelo, à máquina de escrever, à assistência social, à patinação de

rolamento e ao futebol novidades com que arregalava ainda mais a matutada incrédula

com tudo aquilo”. (MELLO, 1998, p. 41).

32 A morte de Delmiro nunca foi devidamente esclarecida. Como se trata de um caso “escabroso”, tem
espaço para toda e qualquer forma de especulação, incluindo a versão de que o crime teria sido praticado
por operários despedidos de sua fábrica. Outra bastante difundida aponta o coronel José Rodrigues de
Lima, mancomunado com o coronel José Gomes de Sá, Prefeito de Jatobá de Tacaratu, atual Petrolândia-
PE. Foram presos e acusados pela morte de Delmiro: José Inácio Pia, Jacaré,  Róseo de Moraes  (ex-
empregados da fábrica) e Antônio Félix, condenados a 30 anos de prisão, todos negaram a execução do
crime. ARARIPE, J. C. Alencar.  A Glória de um pioneiro. A vida de Delmiro Gouveia. Rio de Janeiro:
Ed. O Cruzeiro, 1965, p. 71.
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A água era bombeada com uma bomba de 150H.P. e passava por vários filtros

mecânicos sendo conduzida em canos (125 e 150mm), num percurso de 24km entre o

leito do rio e o povoado, onde fornecia 25 l/s ou 1,5m3/h. Apesar da desconfiança por

parte  das  autoridades  de  Pernambuco,  bem como  outras  no  âmbito  federal,  mesmo

assim, Delmiro mostrou a sua capacidade de realização, tanto que Lima Junior (1963)

destaca  que  ele  construiu  520km  de  estradas  de  rodagem  na  região  (sem  auxilio

governamental). O percurso das estradas era assim distribuído: 24 km entre Pedra e a

Cachoeira  de Paulo Afonso; 20 km para Água Branca,  300 km para Quebrangulo e

115km até a cidade Garanhuns-PE. Quebrangulo conta com uma estação ferroviária da

antiga E.F. Central de Alagoas (pertencente a Great Western) e Garanhuns também é o

ponto  final  da  E.F.  Sul  de  Pernambuco,  respectivamente  com acesso  aos  portos  de

Maceió e Recife sendo que a E.F. Paulo Afonso passava em Pedra, rumo a Piranhas,

com acesso à navegação fluvial do São Francisco, ligando esta localidade ao Porto de

Penedo e dali  para o oceano.  Essas  estradas  visavam a melhoria  dos transportes  na

região e contribuíram com o suprimento de matéria-prima (algodão) para a fábrica de

linhas; segundo o autor, a produção da mesma foi expressiva.

ANO Quilos de Linhas Valor da Produção

1914  64 18: 300$000

1915 139.680 735: 040$000

1916 205.872 782: 249$000

Delmiro faleceu sem concluir a implantação do seu projeto em Paulo Afonso,

inclusive  uma  turbina  de  2.500H.P.  não  chegou  a  ser  instalada,  sendo  a  mesma

transportada para o Rio Grande do Sul, no início da década de 1940. Porém, a geração

de energia elétrica,  em grande escala,  só foi possível ha 41 anos mais tarde,  com a

conclusão da usina de Paulo Afonso em 1955, (construída pela Companhia Hidrelétrica

do São Francisco - CHESF). Essa empresa foi organizada pelos decretos lei n o 8.031 e

8.032, de 3 de outubro de 1945, abrindo um crédito de Cr$ 200.000.000 e o Decreto no.

19.70633, também de 3 de outubro, dando a concessão para a CHESF aproveitar a força

33 O  Decreto  no 19.706 concedeu  à  CHESF o  direito  de  aproveitar  a  energia  hidráulica  do  rio  São
Francisco no trecho compreendido entre Juazeiro-BA e Piranhas, área onde se encontra a cachoeira de
Paulo Afonso. O fornecimento de energia elétrica abrangerá  uma zona com um raio de 450 km que
poderá ser ampliada ou reduzida pelo governo. O prazo da concessão é de 50 anos, findo os quais será o
patrimônio da Companhia incorporado ao da União.  Para  a  execução  das  suas  finalidades  a  CHESF
poderá encampar as instalações de produção, transmissão e distribuição, bem como explorar diretamente
a  distribuição  de  energia  elétrica.  CARVALHO JUNIOR,  Joaquim Correia  de.  As Possibilidades  da
Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco. In: Uma Excursão ao São Francisco. Recife: UFPE. 1949,
p. 21.
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das quedas  d’água entre  Piranhas-AL e Juazeiro-BA. A CHESF é uma empresa  de

economia  mista  em  que  as  suas  ações  ordinárias  foram  subscritas  pelo  Tesouro

Nacional; a construção da usina de Paulo Afonso teve início em 15 de março de 1949,

com as escavações da barragem. No dia 12 de agosto, iniciou-se a sua concretagem; em

11 de setembro de 1954, às 10h45min, ocorreu o fechamento das comportas em que se

cortou o grande OPARA.

Formou-se o primeiro lago artificial e abriu-se caminho para o surgimento de

novos lagos nas décadas seguintes; finalmente, no dia 15 de janeiro de 1955, a usina foi

inaugurada, captando a força de 166.000H.P gerando a potência de 120.000kW e logo

em seguida (mesmo ano) passou para 249.000H.P, e a potência instalada elevou-se para

180.000kW. A usina  hidrelétrica  construída  por  Delmiro  Gouveia  contava  com três

pequenas turbinas que totalizavam 1.500H.P, sob a coordenação do engenheiro italiano

Luigi Borella, e gerava cerca de 1.249kW. O projeto de Gouveia previa a geração de

200.000kW, em sua etapa final; contudo, esta meta só foi possível com a organização da

CHESF, em 1945, e a construção da usina de Paulo Afonso, logo em seguida. Mesmo

assim, o empreendimento de Delmiro Gouveia era audacioso e deixou a sua marca nas

brenhas do sertão nordestino, levando-se em conta a enorme adversidade para realização

das difíceis tarefas de transformar a estrutura política e econômica das terras semi-áridas

do interior do Nordeste. 

Entre  as  dificuldades,  destacam-se  a  incompreensão  política  (regional  e

nacional) e a falta de infra-estrutura, tanto que Gouveia teve de construir centenas de

quilômetros de estradas de rodagem. No contexto em que a sua usina foi construída,

certamente o transporte das turbinas até Paulo Afonso e a instalação das mesmas talvez

tenha sido o maior desafio para aqueles pioneiros. Tais turbinas chegavam de navio no

porto fluvial de Penedo-AL e eram cambiadas para outra embarcação; que prosseguia

no rio até Piranhas-AL e era transferida para o trem da E.F. Paulo Afonso (na época

Great Western) e seguiam para Pedra e de lá os carros de bois as levavam ao seu destino

final,  na cachoeira  de Paulo Afonso,  por  24km,  pois  ainda  não trafegava caminhão

naquela região, apenas o automóvel de Delmiro circulava por lá.

A cachoeira de Paulo Afonso foi o ponto de partida para a geração de energia

hidrelétrica do Nordeste do Brasil, graças à persistência de um sertanejo que enfrentou

todos os tipos de adversidades e procurou superar os empecilhos e barreiras próprias do

seu tempo,  do país e  da região  em que vivia.  Juntamente  com a perícia  técnica  do
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engenheiro italiano Luigi Borella, implantou uma espantosa engenhoca capaz de gerar

luz para iluminar as escuras noites do sertão e jorrar água da terra em algumas fazendas

e povoações distantes do leito do grande rio. Certamente que aquele ano de 1913 foi,

indiscutivelmente,  um marco para que a  energia  gerada da força da água do Velho

Chico pudesse alcançar as grandes cidades e os lugares mais remotos dos sertões do

Brasil, na região do povoado de Pedra. Nesse processo inclui-se a primeira iniciativa

concreta de transposição da água São Francisco para outras localidades, fato que vem

sendo preconizado do a metade do século XIX.

A atuação empresarial de Delmiro encaixava-se bem no modelo liberal em voga

no final do século XIX e início do XX, adotado no Brasil com bastante ênfase, em que o

Estado não deveria se meter com os assuntos de ordem econômica visto que os mesmos

ficariam a cargo da iniciativa privada.  No entanto,  era papel do Estado assegurar as

condições  necessárias  para  o  desenvolvimento  da  iniciativa  privada  e  estabelecer

políticas públicas capazes de proporcionarem o bem estar coletivo e o aumento da renda

dos indivíduos e da sociedade como um todo. No caso de Delmiro, não ocorreu nada

disso, ou seja, o Estado, além de não cumprir o papel de promotor do desenvolvimento

econômico,  ainda  contribuiu  para inibir  a  iniciativa  do empreendimento  que atendia

plenamente as orientações liberais daquele período. Nesse sentido, Delmiro Gouveia foi

vítima de uma anomalia política da época que não foi capaz de perceber a importância

dos seus propósitos, o que Pernambucano (1991) chamou de enormes incompreensões.

Enquanto isso, a política pública propriamente dita, que deveria atender os interesses

regionais e nacionais, deixou de ser executada naquele momento.

O aproveitamento da força da água do São Francisco; além do empreendimento

de  Delmiro  Gouveia,  já  era  cogitado  desde  o  Império,  como  se  demonstrou

anteriormente;  destacamos  que,  além  do  empreendimento  (energético)  de  Delmiro

Gouveia, duas décadas mais tarde, em 1932, entrou em operação a usina de Itaparica

(próxima de Paulo Afonso). Trata-se de uma pequena usina pertencente à Companhia

Agrícola e Pastoril do São Francisco S.A, encampada, em 1944, pelo Governo Federal,

que  pagou  a  quantia  de  Cr$  30.000.000,00.  Essa  usina  foi  concluída  em  1945,

fornecendo cerca de 1.000C.V. para o Núcleo Agro, Industrial São Francisco e para a

cidade de Petrolândia-PE. Porém, a CHESF só foi constituída graças à iniciativa do

ministro da Agricultura, Apolônio Salles, que, em 1943, organizou um grupo de estudos

encarregado de elaborar o projeto para a construção de uma pequena usina hidrelétrica

na Cachoeira  de Paulo Afonso, embora já se estudasse a sua viabilidade econômica
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desde o governo de Epitácio Pessoa, no início da década de 192034. Nota-se que não

havia por parte do governo a intenção de promover um grande empreendimento nas

cascatas de Paulo Afonso, porque, geograficamente, aquela região estava muito distante

dos centros consumidores de energia elétrica.

Apesar da modesta iniciativa do Ministro Apolônio de Salles, com relação ao

aproveitamento da força da água de Paulo Afonso para a geração de energia elétrica, o

modelo  de  constituição  da  CHESF  teve  como  referência  aquele  aplicado  no  rio

Tennessee; pela Agência Federal Tennessee Valley Autority-TVA, criado pelo governo

Roosevelt, na década de 1930, para promover o desenvolvimento no Vale do Tennessee

no Sudeste dos Estados Unidos, onde se aplicou o processo de aproveitamento múltiplo

da sua água como a geração de energia, irrigação e a navegação, além de estabelecer o

controle das turbulentas cheias daquele rio. Mesmo com a ampliação da construção da

Usina  de  Paulo  Afonso,  o  modelo  citado acima  não conseguiu  ser  aplicado  na  sua

totalidade no São Francisco; isto não foi possível por vários motivos, entre eles: a falta

de  vontade  política,  condições  técnicas  e  financeiras  para  a  construção de  canais  e

eclusas  necessários  à  navegação,  tanto  que  a  navegação  não  avançou  sequer  um

milímetro além da já existente no rio; quanto ao controle das suas cheias, só passou a

ser realizado após a construção da barragem de Três Marias. No entanto, esse controle,

segundo especialistas  do  assunto,  esteve  mais  diretamente  ligado  aos  interesses  das

empresas geradoras de energia elétrica do que aos princípios de múltipla utilização da

água do São Francisco.

Lopes  (1991)  afirma  que  o  São Francisco  perdeu um pouco a  finalidade  da

navegação. Por todos os motivos apontados, esse rio não conseguiu estabelecer ligação

com portos  marítimos,  como  ocorreu  nos  países  de  grande  extensão  territorial,  por

exempl: a China, os EUA, Canadá e Rússia. Ora, todos esses países ao longo da história,

tiveram de investir na construção ou melhoria dos seus canais (onde a natureza não foi

favorável). A afirmação de Lopes parece um pouco precipitada, frente a carência de vias

para tal sistema de transporte; o mais chocante é dizer que não temos vocação para a

34 Já em 1918, o eng. Souza Bandeira fez um estudo de natureza econômica, a respeito do potencial do rio
São Francisco, entre Pirapora-MG e o Oceano Atlântico. No ano de 1925, a comissão formada pelos
engenheiros Karl, Metlis e Kayla também fez um levantamento da potencialidade econômica do Velho
Chico: a mesma foi financiada por um banco francês. E fora da lâmina d’água franciscana, porém na
bacia do Grande Rio da Unidade Nacional, Geraldo Rocha (que, em 1925, esteve estudando técnicas de
irrigação no rio Nilo), no ano de 1928, instalou uma turbina de 250C.V., que deveria abastecer de energia
um pequeno núcleo em Barreiras-BA, além de fornecer energia para a preparação de produtos de origem
animal, contribuindo decisivamente com a expansão da pecuária. Síntese da História do Aproveitamento
do Rio São Francisco: In: Uma Excursão ao São Francisco. Recife: UFPE, 1949, p. 13.
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navegação interior; ele conclui que fomos mal-orientados de início, na verdade, desde o

início  do século  XX e  se concretizou,  na  década  de  1940,  a  opção pelo  transporte

rodoviário; daí em diante a hidrovia não tinha lugar e finalmente cabe lembrar que a

irrigação com o uso de energia hidrelétrica só veio a ocorrer, de forma mais intensiva,

muito tempo depois, particularmente com a implantação dos pólos de fruticultura de

Petrolina/Juazeiro, a partir da década de 1980; até então; a irrigação existente era feita

de forma bastante rudimentar e com o uso de motor a diesel, para puxar água e distribuir

nas áreas plantadas.

O projeto de criação da CHESF contava com o forte  apoio que recebeu dos

governos e lideranças políticas da região Nordeste; ainda assim, o Conselho Técnico de

Economia e Finanças do Ministério da Fazenda colocou algumas objeções, tendo em

vista que a sua realização não era prioridade. Alegava-se que, frente aos problemas de

racionamento impostos às regiões Sul e Sudeste (racionamento de energia não ocorreu

só em 2001, vem de longe), na região Nordeste, naquela época, não se vislumbrava a

possibilidade de promover um desenvolvimento industrial mais intensivo. Dessa forma,

a realização de um empreendimento mais arrojado e ambicioso de geração de energia

tranqüilamente poderia ficar para depois, apesar da oposição inclusive de setores do

governo federal; contudo, Getúlio Vargas sancionou o Decreto de criação da CHESF;

esse ato ocorreu alguns dias antes da sua deposição (outubro de 1945), por sinal, no

aniversário da Revolução de 1930.

A alegação de que o projeto da CHESF poderia ficar para depois, inicialmente,

tem relação com as dificuldades impostas pelo grande conflito mundial que certamente

elevaria os custos da construção da usina em decorrência da importação de máquinas e

equipamentos necessários para a realização do grande empreendimento. Por outro lado,

a criação de uma grande empresa estatal para operar no setor elétrico não era vista com

bons olhos pelos concessionários privados, responsáveis pela geração e distribuição de

energia hidrelétrica, até então hegemônicos. A criação da CHESF também poderia ser

vista como uma iniciativa particular do governo, porque a região não era atrativa, em

termos econômicos, para os investimentos privados; portanto, o Estado apenas deveria

gerar e ofertar energia a um tipo de consumidor sem qualquer importância (em curto

prazo) por parte do setor privado. Como se tratava da maior usina hidrelétrica a ser

construída no país, simplesmente poderia compor algo de megalomaníaco para servir de

marco nos anais do governo. Porém, a verdade é que se criou a primeira empresa estatal

que gerava e distribuía energia elétrica.
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2.3. A construção de Paulo Afonso: uma questão de Estado

O ronco das cachoeiras e a movimentação das águas formavam um espetáculo

monumental  impressionante  àqueles  que tiveram a oportunidade de vê-lo;  tanto  que

Oliveira (1964) lembra que Paulo Afonso é uma dádiva do céu e da terra, porém, não

poderia ficar intacta para sempre, sem auferir o gozo e bem-estar do homem. Portanto,

era imperativo e inevitável integrar aquela torrente de força e de luz ao processo de

desenvolvimento da terra brasileira em benefício de todos os homens deste solo pátrio,

conclui o autor.  Contudo, era necessário tomar medidas de caráter político para que

Paulo  Afonso  entrasse  na  agenda  das  prioridades  nacionais,  pois  havia  vozes  que

discordavam  dessa  possibilidade.  Tratava-se  de  um  grupo  poderoso35 que  não

considerava que Paulo Afonso tivesse qualquer importância para o país, nem fosse uma

prioridade e tampouco que, do ponto de vista estritamente econômico, justificava-se a

execução daquele empreendimento que exigiria investimentos financeiros, por demais

elevados, para um momento bastante crítico em termos político e econômico, tanto no

âmbito interno quanto externo.

Apesar da gravidade da época que o mundo estava submetido (fim da II Guerra

em 1945), o desafio estava posto na mesa e a Constituinte de 1946 era o momento certo

para se enfrentarem alguns problemas de ordem política e sociais e a questão do São

Francisco fazia parte deles. A criação da CHESF, um ano antes, assim como a posterior

construção da Usina de Paulo Afonso recebeu “acalorada”  atenção dos constituintes

brasileiros, o que contribuiu para que o novo governo não recuasse da decisão tomada

por Getúlio Vargas, dias antes da sua saída do poder. Com isso, o sonho de Delmiro

Gouveia foi realizado e contrariou as vozes pouco consistentes de que a grande usina

era um desperdício e que ia gerar energia em terra de ninguém para ser levada a “lugar

nenhum”. A construção de Paulo Afonso foi a decisão política mais acertada naqueles

tempos tumultuados; teve  também um grande peso na condução das políticas públicas

destinadas ao desenvolvimento do Vale do São Francisco.  A partir  de 1946, a terra

35 A  imprensa  brasileira  também  deu  uma  significativa  contribuição  a  favor  dos  que  não  viam  a
importância da construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso e pintava a região como sendo infestada
por bandos ferozes de jagunços armados, ocultos nas moitas de mandacarus e de xique-xiques. Porém,
isto não passava de mero ficcionismo ou excesso de fantasia a serviço de outros interesses. Tal postura
em nada contribuía para os verdadeiros interesses da Nação. OLIVEIRA, João Gualberto de. Maravilhas
Naturais do Brasil. São Paulo: Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, 1964, p. 80.
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poderia não ser de ninguém, mas Paulo Afonso foi implantada e em médio prazo se

justificou economicamente, contrariando os seus opositores e empolgando os defensores

desse grande empreendimento, como mostra o destaque abaixo.

“Verificou-se  então  no  hinterland  adusto  da  grande  bacia  aquele  milagre,  que  era

apenas  um sonho  até  havia  pouco.  Primeiro,  os  aviões  a  transportaram  turmas  de

engenheiros  para  as  cidades mais  próximas;  ao depois,  ei-lo que surgem em carros

primitivos  e  em lombos  de  jegues  para  a  solidão,  bela  mais  inóspita,  atoada  pelo

estrondo  das  catapultas.  E  ali  se  implantou  a  ciência  hidráulica-racional,  que

desabrochou  em  aprimorada  técnica  e  está-se  cobrindo  das  flores  imutáveis  do

progresso”. (OLIVEIRA, 1964, p. 93).

A construção da usina de Paulo Afonso mudou o cotidiano daquela parte do sertão,

inclusive a linguagem do sertanejo em que o termo operário passou a ser pronuncida,

visto que até então a mesma era desconhecida e foi adotada juntamente com as rígidas

jornadas de trabalho. Do nada surgiu um grande aglomerado humano que deu origem a

uma  cidade  movimentada  e  foi  criando  seu  próprio  perfil,  eliminou  o  silêncio  e  a

calmaria  daquele  distante  canto  do sertão  nordestino  situado  na confluência  de  três

Estados: Alagoas, Bahia e Pernambuco. Paulo Afonso passou a ser o que há de mais

moderno no país; em particular, no Brasil sertanejo, tudo que fosse relacionado à cidade

e  a  usina  era  espantoso  e  passou a  servir  de  exemplo  para  todos  os  programas  de

políticas  públicas  elaborados  pelo  governo  federal,  para  aquela  região;  e

simultaneamente contrariava os arautos do liberalismo advindos do pós-guerra.

Paulo  Afonso  tornou-se  o  segundo  núcleo  de  agrupamento  operário  da  região,

lembrando que 35 anos atrás, em Pedra, a 24 km da cachoeira, havia um agrupamento

operário  que  trabalhava  na  indústria  de  linhas  de  Delmiro  Gouveia  que  teve  sua

atividade interrompida no final da década de 1920. Porém, a nova cidade e as suas

atividades  vieram  para  ficar  e  expandir-se  por  todo  o  Nordeste.  Novaes  (1989)

demonstra que, sem a presença do Estado e a implantação de políticas públicas por parte

do  governo  federal,  certamente  o  Vale  do  São  Francisco  iria  continuar  isolado

geograficamente e sem qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico, pois os

agentes do mercado não investiriam um único centavo na região banhada pelo “Rio da

Integração Nacional”. Novaes foi deputado Constituinte em 1946 e desempenhou um

importante papel no debate a respeito da promoção do desenvolvimento do Vale do São

Francisco,  inclusive o Projeto no 262, de 17 de dezembro de 1946, que propunha a

criação da Comissão do Vale do São Francisco-CVSF-é de sua autoria: dele se originou
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o Projeto no 669, de 26 de setembro de 1947, criando a Comissão do Vale São Francisco

e, em 15 de dezembro de 1948, o Presidente Eurico Gaspar Dutra sancionou a Lei no

541 que criou definitivamente a Comissão do Vale do São Francisco.

A preocupação,  com o desenvolvimento  do Vale  do grande rio,  aqui  discutido,

provocou acalorados debates na Assembléia Nacional Constituinte entre os deputados

de todos os partidos políticos do país. Os efeitos desse debate de certo fizeram com que

o  Presidente  Dutra  realizasse  duas  viagens  às  terras  sanfranciscanas;  na  primeira,

ocorrida  em  1947,  visitou  Petrolina,  Juazeiro  e  Paulo  Afonso.  Em  1948,  retornou

novamente à região onde inaugurou o Hospital Carmela Dutra, em Bom Jesus da Lapa-

BA;  depois  seguiu  para  Barreiras,  onde  pernoitou  e  voltou  para  as  cidades  irmãs

Petrolina-Juazeiro e ali fincou a Pedra Fundamental para construção da Ponte Presidente

Dutra sobre o rio São Francisco (maior ponte pênsil e aberta do mundo); passam carros

e trens de ferro por cima, sendo que os navios seguem por baixo; para isso, há que

suspender  uma  parte  da  ponte.  Trata-se  de  uma  extraordinária  obra  da  engenharia

brasileira.

No dia seguinte, o Presidente da República repetiu o mesmo gesto de Petrolina-

Juazeiro  e  bateu  a  pedra  fundamental  da  usina  hidrelétrica  de  Paulo  Afonso  I,  na

presença  de  Apolônio  Salles,  o  seu  idealizador,  e  do  presidente  da  Companhia

Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, responsável  pela  construção da grande usina.

Esses atos do presidente Dutra, cheios de simbologia, por um lado, por outro foram um

passo irreversível rumo a implantação de medidas que visavam o desenvolvimento de

uma  significativa  parcela  do  território  brasileiro.  O  deputado  Manoel  Novaes36

partilhava dessa posição, sendo um grande interessado para que o Vale fosse incluído na

agenda  de  prioridades  nacionais.  Com  isso,  mudaria  a  geografia  política  rumo  ao

progresso  econômico  e  bem-estar  social  dos  brasileiros  que  habitavam  as  terras

sanfranciscanas,  das regiões Sudeste,  Centro-Oeste  e Nordeste desta que é a  grande

Nação do Hemisfério Sul.

36 Trata-se do Deputado Constituinte, filiado à União Democrática Nacional-UDN, eleito pela Bahia e um
grande lutador pelas causas do São Francisco. Nesta tarefa contou com o apoio do Senador Getúlio D.
Vargas. Embora Novaes atuasse na oposição, recebeu preciosa ajuda do presidente Dutra na tarefa de
cuidar do Vale do São Francisco. Em 1950, desligou-se da UDN e filiou-se ao Partido Republicano e
apoiou Cristiano Machado, candidato à presidência da República pelo Partido Social Democrata-PSD, nas
eleições de 1950. Nessas eleições, foi eleito Getúlio Vargas, candidato do Partido Trabalhista Brasileiro-
PTB;  contudo,  Manoel  Novaes  foi  indicado por  Vargas  para  comandar  o  São Francisco.  NOVAES,
Manoel. Memórias do São Francisco. 

Brasília: CODEVASF, 1988, p. 99. 
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No decorrer da história o rio São Francisco serviu de artéria e eixo para ocupação e

controle do território, tanto no período colonial como depois da Independência do País.

O  grande  “Rio  da  Integração  Nacional”  e  seus  afluentes  continuarão  sendo  tão

estratégicos quanto antes, porém, com outros critérios para o uso de sua água, assim

como das riquezas naturais: solos, recursos minerais, fauna e flora distribuída em toda a

extensão daquela bacia. Dessa forma, veriam criar escolas, construir hospitais, estradas,

melhorar a navegação fluvial do São Francisco, montar indústrias, preparar os campos

para  implantar  a  agricultura  irrigada,  melhorar  os  rebanhos  bovinos,  eliminando  a

extensividade da pecuária e implementando a sua melhoria genética. Com o fim das

restrições impostas pela Segunda Guerra Mundial é chegada a hora da mudança com

vista ao desenvolvimento econômico brasileiro, incluindo o Vale do São Francisco.

Nos debates da Constituinte de 1946, foi feito um levantamento de tudo que havia

ocorrido  no  Vale  do  São  Francisco,  ao  longo  da  História,  e  o  seu  perfil  naquele

momento.  Após  a  Promulgação  da  Nova  Constituição,  esta  assegurou  um  papel

constitucional para o grande rio. Logo em seguida foi criada uma equipe de técnicos do

governo federal para tirar a prova dos nove, ou seja, verificar se os debates realizados na

Constituinte estavam em sintonia com a real situação política, econômica e social do

Vale; isso não era segredo para ninguém, todos já conheciam a letargia sócio-econômica

da região. O trabalho das equipes técnicas durou dois anos, pesquisaram e analisaram

problemas de ordem política, social, econômica, sanitária educacional e natural, além de

verificar as reclamações e reivindicações da população sanfransciscana. Os membros

dessa equipe visitaram cidades, povoados, ilhas e fazendas distribuídas pelo Vale e de

posse do conjunto de informações e dados obtidos, encaminharam as recomendações

para que fossem tomadas as medidas cabíveis aos problemas nele existentes. O destaque

abaixo tem estreita sintonia com o resultado obtido pelos técnicos citados acima.

“Fiquei feliz ao constatar que as conclusões das equipes se juntaram a teses por mim

expedidas  no  discurso  da  Assembléia  Constituinte.  Ao  descrever  o  drama  secular

vivido pelo São Francisco, eu distinguiria primeiramente o homem, alvo principal de

minhas preocupações, freqüentemente tangido para fora do Vale pelas estiagens, sem

pouso e sem destino certo, brigando pelo sustento da família. Na minha desesperada

luta, eu objetivava acima de tudo a valoração de meus conterrâneos e sua libertação do

jugo da fome, das doenças e da miséria a que estavam condenados, sem direito a ver o

sol da esperança dos tempos provindouros. Em síntese, procurei demonstrar que o São

Francisco existia e existe em função do homem, seu mais rico patrimônio a salvar . Os
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suportes de minha concepção de desenvolvimento eram a água e o solo abundante e

fértil, no Vale do São Francisco”. (NOVAES, 1989, p. 97).

A consolidação da idéia de desenvolvimento do Vale do São Francisco; ocorreu

primeiro com a criação da CHESF em 1945, pelo presidente Vargas. A partir  dessa

medida, tiveram início as obras da usina hidrelétrica de Paulo Afonso e em seguida foi

obedecida  a  obrigatoriedade constitucional  de que o governo federal  deveria  aplicar

quantia  nunca  inferior  a  1%  de  suas  rendas  tributárias  para  o  desenvolvimento

econômico do Vale. Com isso, passou a despertar interesses, inclusive para aqueles que

não viam qualquer importância em relação ao Velho Chico e seus afluentes. No entanto,

todos mudaram de opinião, pois o Vale passou a dispor de uma parcela significativa de

recursos financeiros da União para investir na região; certamente esse motivo provocou

acirradas disputas políticas  entre os partidos políticos;  como PSD, UDN e PTB, em

decorrência dos negócios proporcionados pelo novo cenário ligado ao rio, assim como a

concorrência dos grupos econômicos nacionais e internacionais para se estabelecerem

naquele espaço geográfico.

A construção de Paulo Afonso criou um novo cenário no interior do Brasil, até

então nunca visto e contou com o apoio de todas as lideranças políticas da região dos

interesses econômicos lá estabelecidos. Contudo, Paulo Afonso era visto pelos grupos

políticos liberais formados após o fim da Guerra como uma intervenção indevida do

Estado na economia e isso não interessava.  No entanto,  se a usina despendesse dos

investimentos privados, certamente não seria construída naquele momento. Embora, o

presidente  Dutra  estivesse  sintonizado  com essa  onda liberal,  não  lhes  restou  outra

alternativa senão prosseguir  com aquele empreendimento.  Já que o governo contava

com irrestrito  apoio de poderosas forças políticas regionais e nacionais,  desta forma

coube ao governo e à estrutura estatal atuarem em várias frentes para contemplar ou

acomodar o conjunto de interesses antagônicos (dentro e fora do Estado), inclusive os

ligados  às  grandes  empresas  estrangeiras  concessionárias  do  setor  de  energia

hidrelétrica que operam no país.

A fragilidade  do Estado,  devido à  seqüência  de crises  políticas  e  econômicas,

tanto no âmbito interno quanto no externo, limitava significativamente sua capacidade

de  articulação  frente  aos  interesses  capitalistas  nacionais,  internacionais,

particularmente no decorrer das décadas de 1930 e 1940. Daí a falta de estrutura do

Estado Nacional para enfrentar a organização das grandes empresas estrangeiras que
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dominavam  o  setor  elétrico  brasileiro  o  que  impedia  a  efetivação  dos  organismos

estatais  de  regulação  do  Código  de  Água,  que  sofreu  uma  série  de  restrições  até

conseguir a sua realização; quanto à estatização do setor, era proibido até pensar nesse

assunto. A criação da CHESF ocorreu nesse contexto o que soaria como uma ousadia

imperdoável, mesmo com a ocorrência de apagões no Sudeste e Sul do país, além da

falta  de  investimentos  para  implantação  de  novas  usinas.  Embora,  as  empresas

concessionárias  tivessem  o  monopólio  do  setor,  não  dispunham  dos  recursos

necessários,  pois  a  guerra  estava  provocando  constrangimentos  à  realização  dos

empreendimentos; enquanto isso, a criação da empresa estatal do São Francisco passou

um pouco “desapercebida”.

Frente às circunstâncias  tratadas  acima,  a criação de uma empresa estatal  do

porte da CHESF certamente contrariava uma série de interesses, inclusive de membros

do governo; mesmo assim,  Getúlio  Vargas assinou o Decreto Lei no 8.031, de 3 de

outubro de 1945, que originou a primeira grande empresa estatal do setor elétrico do

país; por outro lado, o governo tampão de José Linhares37 teve como principal tarefa

encaminhar a realização das eleições e não se envolveu com essa questão, enquanto o

Presidente  eleito,  Gal.  Eurico  Gaspar  Dutra,  que  tomou  posse pouco tempo  depois,

preferiu  manter  aquele  ato  pouco  empolgante  para  os  demais  concessionários  da

geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  hidrelétrica.  Porém,  a  criação  dessa

grande  empresa  não  significa  que  o  governo  federal  tivesse  iniciado  uma  opção

estatizante para o setor, o que na verdade veio a ocorrer algum tempo mais tarde. No

entanto,  é bom destacar  que apesar das dificuldades  para regulamentar  o Código de

Água, o mesmo propiciou condições técnicas e jurídicas ao governo, permitindo que o

Estado brasileiro constituísse fortes instrumentos de intervenção no setor elétrico onde

estabeleceu  uma  nova  orientação  para  o  seu  desenvolvimento,  com  significativa

participação dos investimentos estatais.

A geração de energia termoelétrica no Brasil elevou-se de 21.996kW, em 1910,

para 148.752kW, em 1930; 234.531kW, no ano de 1940, 346.830kW, em 1950, e cinco

anos  mais  tarde,  atingiu  cerca  de  656.282kW.  Enquanto  a  geração  de  energia

hidrelétrica  teve  um  crescimento  bem  mais  expressivo,  ou  seja,  aumentou  de

37 O cearense e ministro José Linhares, após a queda de Getúlio Vargas, foi nomeado Interventor do país
pelo Supremo Tribunal Federal com a incumbência de organizar e realizar as eleições marcadas para o dia
2 de dezembro de 1945. Nestas  eleições,  foi  eleito para  presidente da República pelo Partido Social
Democrático – PSD, o Mal. Eurico Gaspar Dutra. CAMELO FILHO-ZUZA. 
Espírito Santo um Pontinho do Brasil que não pode ser Apagado. São Paulo: Edições Pulsar, 2001, p 55.
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137.864kW em 1910 para 630.050kW em 1930, 1.009.346kW em 1940, 1.536.177kW

em 1950 e alcançou 2.408.276kW no ano de 1950, portanto, no período de 45 anos

essas fontes totalizaram juntas 159.860kW, em 1910, elevando-se para 3.064.554kW,

em 1955. O que mais chamou atenção foi a expansão dessas fontes no período entre

1950-1955,  que  representou  um crescimento  de  89,22% para  a  geração  de  energia

termoelétrica e de 56,57% para a geração de energia hidrelétrica. Essa expansão estava

diretamente  ligada  ao  esforço  do  governo da  época,  com a  ampliação  da  oferta  de

energia no país. Com isso, procurava-se superar as dificuldades impostas por constantes

apagões ocorridos naquele período.

Esse  crescimento,  em  termos  percentuais,  foi  superado  somente  por  aquele

ocorrido  entre  1900-1910,  em que  a  geração  de  energia  termoelétrica  elevou-se  de

6.585kW, em 1900, para 21.996kW, em 1910; e a geração de energia hidrelétrica, no

mesmo período, passou de 5.500kW para 137.864kW, portanto, respectivamente, um

crescimento de 334,04% e 2.406,62%. No entanto, cabe destacar que a média brasileira

de capacidade instalada por habitante, no ano de 1954, era de 49 watts e o índice de

produção de energia elétrica per capita, no mesmo ano, foi de 233kWh/hab. Os dados

do  Instituto  de  Engenharia  (1956)  mostram  que  países  de  vários  continentes

apresentavam  índices  bem  mais  elevados  do  que  o  Brasil,  inclusive  alguns

subdesenvolvidos da América. Em 1954, a Noruega contava com 6.300kWh/hab; era o

maior  índice  per  capita  daquele  período;  em  seguida,  temos  o  Canadá,  com

4.550kWh/hab,  os  EUA,  com  3.354kWh/hab,  bem  abaixo,  seguido  pela  URSS,

700kWh/hab,  o  Japão  680kWh/hab,  a  Austrália  610kWh/hab;  a  Argentina  com

265kWh/hab (sendo que apenas o México tinha um índice menor que o do Brasil; esse

país do Norte, em 1953, contava com 200kWh/hab)

O Brasil, em 1955, tinha cerca de 2.232 usinas geradoras de energia elétrica (a

maior parte era de termoelétricas), sendo que o Estado de Minas Gerais tinha o maior

número delas,  473, seguido por  São Paulo,  com 237.  Nesse ano, a  CHESF possuía

200.000kW de capacidade instalada, sendo 180.000kW gerados na usina Paulo Afonso

e  20.000kW na  Usina  Termoelétrica  de  Cotejipe  que  operava  com  gás  natural.  A

concessão da CHESF, na época, abrangia uma área de 517.000km2 do Nordeste, cujo

centro geográfico é a localidade de Paulo Afonso, com 347 municípios de 8 estados

brasileiros e 12.000.000  de  habitantes. Seus  principais  centros  consumidores  foram
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cidades  como  Recife,  Salvador  e  Aracaju,  além de  Maceió38 que  passou  a  receber

energia da mesma empresa juntamente com Garanhuns e Caruaru, ambos situadas no

Agreste pernambucano.

A geração de energia  em Paulo Afonso39 e  a sua distribuição,  pelo Nordeste

provocaram um efeito significativo para a balança de pagamentos do país, visto que

substituiu  a  energia  gerada  por  termoelétricas  operadas  com combustível  (petróleo)

importado.  Logo no primeiro ano do seu funcionamento,  economizaram-se cerca de

US$ 1.675.000 em divisa para o país; portanto, à medida que se expandia a distribuição

da energia da CHESF, reduzia os gastos com a importação de petróleo para este fim.

Nos anos seguintes, a usina de Paulo Afonso continuou expandindo a distribuição de

sua  energia  para  outras  cidades  litorâneas  e  do  interior  nordestino,  entre  elas  João

Pessoa, Goiânia-PE, Pesqueira-PE, Campina Grande-PB e Itabaiana-PB. Assim, a com

a energia gerada em Paulo Afonso a CHESF intensificou-se a sua presença nos grandes

centros urbanos do litoral e no interior, como também nos rincões mais distantes dos

torrões nordestinos. E na outra ponta do rio São Francisco (Alto Vale) ganha força o

projeto de construção da Usina Bernardo Mascarenhas, também conhecida pelo nome

de Três Marias pela CEMIG, no Estado de Minas Gerais, prevista para gerar cerca de

550.000kW.

Três Marias foi a segunda usina hidrelétrica instalada no rio São Francisco com

recurso da União e dessa forma, fortalecendo a presença do Estado naquela região e no

setor elétrico como um todo. De acordo com a Mensagem do Presidente de 1955, havia

sido concluído o Projeto desta hidrelétrica e que poderia iniciar suas obras naquele ano,

desde que o Senado através da Lei no 208/54, que autorizava o governo a contrair um

empréstimo para este fim. No entanto, junto com Três Marias incluía-se a realização de

estudos para a construção de duas grandes barragens e quinze pequenas, todas no Vale

do São Francisco; somada a elas,  a CVSF continuava a execução de várias centrais

38 Até  a  conclusão  da  usina  hidrelétrica  de  Paulo  Afonso,  cidades  como Recife,  Salvador,  Aracaju,
Maceió e Natal, situadas no litoral, Garanhuns, Caruaru, Angelim, Itabaina, situadas no interior (Agreste),
eram abastecidas de energia elétrica pelas Empresas Elétricas Brasileiras. As mesmas abasteciam cidades
como Vitória, Belo Horizonte, Niterói, Petrópolis, Campinas e cerca de 170 municípios do interior do
Estado de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Pelotas. Em 1955, esse grupo de empresas atendia cerca de
743.487 consumidores. Semana de Debates sobre Energia Elétrica. 9 a 13 de abril de 1956. Instituto de
Engenharia. São Paulo: Imp. Oficial do Estado São Paulo, 1955, p. 33.
39 Em 1955, foi inaugurada a usina da Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, com capacidade
instalada de 200.000 kW, ocupando o 3o lugar; o que representa 6,5% da energia elétrica gerada no país,
sendo superada por empresas como a LIGHT, com 1.422.500kW ou 46,5%, e pelo grupo das Empresas
Elétricas Brasileiras-EEB, representando 313.354 kW ou 10,2% do total produzido no país.  Semana de
Debates sobre Energia Elétrica-9 a 13 de abril de 1956. Instituto de Engenharia. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 1956, op. cit., p. 27.
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elétricas iniciadas nos anos anteriores, entre as quais a hidrelétrica de Pandeiros, no rio

do mesmo nome, com capacidade de gerar 6.000C.V. (Cavalo-Vapor), equivalente a

4.410.000W, ou 4.410kW para fornecer energia a Januária-MG e seus arredores e a

usina de Correntina, no rio Corrente, na Bahia, com capacidade de gerar 11.400C.V.,

para suprir de energia as cidades de Correntina, Santa Maria Vitória, Inhambu e Bom

Jesus da Lapa-BA.

Lembramos que Três Maria foi a usina hidrelétrica de maior destaque construída

no Alto Vale do rio São Francisco; porém, bem antes, na década de 1940, havia sido

construída a usina de Gafanhoto40, no rio Pará, e inaugurada em 1946. A sua construção

foi realizada pelo governo do Estado de Minas Gerais para gerar energia e abastecer a

capital; contudo, no período de estiagem, essa usina interrompia suas atividades. Frente

a  tais  problemas,  o  governo  elaborou  o  plano  de  construção  de  um  reservatório

estacional para impedir a paralisação periódica de sua geração de energia. Esta medida

fazia parte do Projeto de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, elaborado pela

CVSF. E quando Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu o governo de Minas Gerais,

em 1951, lançou seu  Plano de Eletrificação para melhorar a eficiência do fornecimento

de energia elétrica no Estado e Gafanhoto recebeu atenção redobrada. Com isso, em

1952 foi construído o Lago de Cajuru com 50% dos investimentos da Comissão do Vale

do São Francisco-CVSF e o restante do Governo de Minas. Mas, somente em 1958 é

que a  usina passou a  operar  com todas  as modificações,  gerando 10.000C.V.  sob a

direção da CEMIG. A hidrelétrica de Pandeiros  foi incluída no plano de eletrificação de

Juscelino Kubitschek no período de 1951-1955. Em 1951, finalizaram os estudos para a

construção dessa usina que teve início no ano seguinte, com financiamento da CVSF. A

partir de 1956, Pandeiros foi incluída no Plano de Metas do então Presidente Juscelino

Kubitschek e inaugurada em 1958.

A segunda etapa da geração de energia na cachoeira de Paulo Afonso, com a

construção da grande usina,  pela CHESF, foi coordenada pelo engenheiro brasileiro

Marcondes Ferraz. Ele fez o desvio do rio e construiu usinas subterrâneas; apesar desse

processo ter ocorrido, 35 anos após a construção da pequena usina de Delmiro Gouveia,

40 A usina de Gafanhoto foi inaugurada em 1946, com potência de 18.000C.V; situa-se em Divinópolis e
teve muitas crises de fornecimento de energia, que só foi superada com a construção de uma barragem e
reformulação da usina. A barragem que formou o lago da usina de Gafanhoto recebeu o nome de Cajuru,
porque a mesma inundou parte do município de Carmo do Cajuru. Com esse processo, mudou também a
administração  da usina,  do Departamento  de Águas  e Energia  Elétrica  para  a  CEMIG.  Quatro anos
no.governo de Minas Gerais. Rio de Janeiro: L. J. Olympio Editora, 1959, p. 73.
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mesmo assim, as dificuldades para realizar as obras da hidrelétrica eram grandes, entre

elas a falta de transporte para aquela localidade e, sobretudo, porque o país estava sob

os efeitos da grande Guerra Mundial em que as importações de equipamentos, para o

mesmo, ainda eram bastante limitadas, além da escassez dos investimentos. Por outro

lado, sua realização contou com um fator decisivo que foi a determinação política e

financeira do Governo Federal; esse fato em si era suficiente para a superação de todos

os  empecilhos  possíveis  que  pudessem  atrapalhar  o  andamento  da  obra,  na  época

considerada estratégica  e de fundamental  importância  em termos  de implantação do

desenvolvimento econômico da região Nordeste.

É  importante  lembrar  que  a  Constituinte  de  1946  tenha  destinado  1%  do

orçamento fiscal da União para o desenvolvimento do Vale do São Francisco ao mesmo

tempo criou-se a Comissão do Vale do São Francisco que coordenava esse recurso, mas

não a construção da grande usina de Paulo Afonso; a CHESF não contou com a adoção

de  verbas  da  CVSF,  e  segundo  Lopes  (1991)  a  sua  implantação  tinha  completa

independência em relação a Comissão,  destaca ele ainda,  politicamente a usina teve

enorme repercussão e contou com o apoio político de toda a região, sem contar que a

obra  foi  indiscutivelmente  um sucesso  para  a  engenharia  brasileira.  A cachoeira  de

Paulo  Afonso  é  uma  obra  particular  da  natureza,  Sampaio  (1955)  confirma  essa

observação e completa dizendo que: “Paulo Afonso vê-se, sente-se, não se descreve” e

de acordo com os especialistas da construção civil, a mesma é um marco civilizatório

dos  sertões  do  Brasil,  em  termos  históricos,  econômicos,  políticos,  tecnológicos  e

culturais.  Inclusive,  ao longo do tempo,  Paulo Afonso recebeu a  visita  de inúmeros

cronistas,  historiadores;  entre  eles,  destaca-se  a  presença  de  Theodoro  Sampaio  em

1879, juntamente com naturalistas como Orville Deby,  cientistas e até do Imperador

Pedro II que visitou a cachoeira em 20 de outubro de 1859.

2.4. As contradições da política de desenvolvimento e o multiaproveitamento da

água sanfranciscana

No caso do Nordeste, a usina hidrelétrica de Delmiro Gouveia deu os primeiros

passos  para  a  geração  de  energia  em  grande  escala  no  rio  São  Francisco  e  seus

afluentes;  contudo, esta ampliação da geração de energia  no Velho Chico só veio a

ocorrer muitos anos mais tarde (em torno de 41 anos). No âmbito das outras regiões do

país, particularmente o Sudeste, a geração de energia elétrica por usinas hidrelétricas já
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era conhecida desde o início da década de 1880, a indústria do setor já estava em franco

crescimento  e  tornou-se  dinâmica,  sobretudo  nos  EUA41.  Nesse  sentido,  o  Brasil

contava  com  uma  situação  geográfica  excepcional  para  a  implantação  e

desenvolvimento da geração de energia hidrelétrica, devido à existência de inúmeros

rios de planaltos, ideal para a construção de usinas. Assim, as condições estavam dadas

para sua expansão em todo o território nacional, ao mesmo tempo, que as indústrias do

setor,  situadas  nos  países  centrais,  tinham de  vender  seus  equipamentos  aos  países

periféricos  devido  ao  crescimento  urbano  e  a  diversificação  de  algumas  de  suas

atividades econômicas, o que resultou em um adequado ambiente para os negócios da

indústria de geração de energia elétrica a partir do aproveitamento da força da água, no

Brasil.

A primeira usina hidrelétrica do Brasil voltada para a produção foi a de Ribeirão

do  Inferno,  inaugurada  em  1883,  construída  pela  mineradora  Santa  Maria  no  rio

Ribeirão  do  Inferno,  município  de  Diamantina-MG  (Vale  do  Jequitinhonha).

Certamente, por mais simples que fosse a sua construção, não deixava de ser um grande

desafio  sua  realização  em decorrência  do  isolamento  da  região  na  época.  Porém,  a

primeira  usina  hidrelétrica  destinada  à  iluminação  pública  foi  a  Marmelos-Zero,

construída no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora-MG; no entanto, Campos dos Goitacazes-

RJ, destaca-se como a primeira cidade do Brasil e da América do Sul a receber energia

elétrica pública,  tal  fato ocorreu em 1883. Trata-se de uma usina termoelétrica com

potência  de  52kW.  Esses  exemplos  marcam definitivamente  a  entrada  do  Brasil  na

geração de  energia  elétrica  através  do aproveitamento  da força  d’água por  meio  da

construção de usinas hidrelétricas, sem contar a existência de usinas termoelétricas que

usavam lenha, carvão mineral e petróleo como combustível; todas elas eram de pequeno

porte e foram instaladas no mesmo período que as hidrelétricas, ou melhor, juntamente

com elas.

Os dados apresentados por Mielnik e Neves (1988) a respeito do desempenho

das  usinas  geradoras  de  energia  elétrica  no  país  mostram  que  entre  1883-1900,  a

capacidade  instalada  ampliou-se 232 vezes,  passando de 52kW para 12.085kW, dos

41 Os EUA colocaram em prática a invenção de Faraday, que ocorreu em1831 e consistia na utilização de
máquinas elétricas,  baseada  na Teoria  de  indução  eletromagnética  o que possibilitou a instalação  de
centrais elétricas.  E Thomas Alva Edison construiu a primeira central  elétrica em 1879, destinada ao
serviço público de distribuição de Energia Elétrica à cidade de Nova Iorque. Lembramos ainda que a
primeira linha de transmissão a longa distância só veio a ser construída em 1891, na Alemanha. A energia
elétrica no Brasil (da primeira lâmpada à Eletrobrás). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora,
1977, p. 53.
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quais 45,51% ou 5.500kW do total eram gerados por usinas hidrelétricas e, em 1910,

atingiu  86%,  ou  seja,  cerca  de  137.648kW,  destacando-se  que,  juntamente  com  a

construção das primeiras usinas hidrelétricas foram feitas as concessões às companhias

estrangeiras, sobretudo a Light e à Amoforp. Com isso, em 1899, formou-se o grupo

Light na cidade de São Paulo, recebendo o nome de The São Paulo Railway, Light and

Power Co.  Ltda42 e,  em 1905,  formou-se a  The Rio de Janeiro Tramway Company

Limited. A Light paulista construiu a sua primeira usina hidrelétrica de grande porte

para aquela época, em Santana do Parnaíba-SP, próximo da cidade de São Paulo, na

época com 240.000 habitantes.

 Essa usina foi inaugurada em 1901; era considerada a pioneira no rio Tietê e

conhecida pelos nomes de Usina do Parnaíba ou Edgar de Sousa.  No ano de 1926,

inaugurou-se uma grande usina hidrelétrica situada na Serra do Mar, em Cubatão-SP, no

rio  do  mesmo  nome,  com capacidade  de  28.050kW e foi  denominada  usina  Henry

Borden. No decorrer do período indicado acima, a região Nordeste também construiu

algumas usinas hidrelétricas (pequeno porte) nos rios da Zona da Mata, porém, a grande

parte de sua energia era gerada por usinas termoelétricas. Nesse sentido, a geração de

energia em grande escala, com o aproveitamento da força hidráulica, na região só foi

possível com a conclusão da usina hidrelétrica de Paulo Afonso em 1955, no rio São

Francisco, pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF.

Os problemas de desenvolvimento relacionados ao setor de energia elétrica do

Brasil sempre foram de difíceis soluções, tanto no âmbito político quanto econômico; o

capital privado não dispunha dos investimentos necessários para a sua expansão. Com a

quebra  da  Bolsa  de  Nova  Iorque  em  1929,  os  seus  efeitos  posteriores  impuseram

rigorosos limites  financeiros  às concessionárias e aos seus cronogramas,  como foi o

caso da American and Foreign Power, concessionária que fornecia energia para a cidade

de  Belo  Horizonte  e  que  já  estava  quebrada  quando  foi  expropriada.  As  demais

concessionárias também alegavam que a situação política econômica interna do país, no

42 A LIGHT estabeleceu-se em São Paulo no mês de outubro de 1899 e, em maio de 1905, foi a vez do
Rio de Janeiro. Trata-se de uma empresa de interesses canadenses e assumiu a exploração dos Serviços
Públicos de energia elétrica na Capital Paulista e da República. Entre 1899 e 1901, a mesma construiu sua
Usina Hidrelétrica no país, denominada de Edgar de Souza em Santana do Parnaíba, no Rio Tietê, a 33
km de São Paulo. Essa usina inicialmente contava com capacidade instalada de 2.000kW (operava com
duas turbinas ESCHER-WYSS) e atingiu 16.000kW, em 1916. No Rio de Janeiro, também instalou a sua
usina,  trata-se  da  Usina  Hidrelétrica  de  Fontes,  concluída  em  1908,  com  capacidade  instalada  de
24.000kW  e,  em  1913,  ampliou  a  mesma  para  45.250kW.  Entre  1920  e  1923,  construiu  a  Usina
Hidrelétrica do Pombo, no rio Paraíba do Sul (situada entre o Rio de Janeiro e Minas), com capacidade
instalada de 167.640kW. MIELNIK, Otávio; NEVES, C. C. Características da Estrutura de Produção de
Energia Hidrelétrica no Brasil. In: _______.  Impactos de Grandes Projetos Hidrelétricos e Nucleares.
São Paulo: Ed. Marco Zero, 1988, p. 18.
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decorrer das décadas de 1930 e 1940, associadas às crises internacionais (quebra da

Bolsa,  eclosão  da  Segunda Grande Guerra  Mundial,  em 1939)  contribuiu  de  forma

decisiva para a redução dos investimentos no setor, mesmo com o aumento da demanda

de energia.

O Estado também foi atingido duramente por essas crises e ao mesmo tempo

estava submetido a um conjunto de pressões políticas e econômicas que impediam de

atuar com mais autonomia.  Assim,  não conseguia implementar  os seus instrumentos

regulatórios; portanto, ele próprio estava incapacitado de investir no setor até mesmo os

poucos recursos que dispunha para tal fim. Do outro lado, as empresas concessionárias e

os adversários da intervenção estatal no setor de energia elétrica, responsabilizavam as

crises  internacionais  pela  falta  de  investimentos  exigidos  na  expansão da  atividade.

Alegavam que a queda de investimentos estava diretamente ligada à política de tarifas

implantadas pelo Código de Águas, que defendia a avaliação do capital empregado pelo

custo  do  investimento.  Com  isso,  procuravam  demonstrar  que  a  constante

desvalorização  da  moeda  nacional  reduzia  a  base  sobre  a  qual  incidia  a  taxa  de

remuneração  do  capital  e  certamente  impossibilitava  as  condições  econômicas  das

empresas, visto que o retorno dos investimentos tornava-se comprometido.

A criação da CHESF e a construção da Usina de Paulo Afonso ocorreram neste

cenário; tivemos a queda de Vargas e a posse de Dutra, que no decorrer de seu governo

teve um posicionamento bastante dúbio, em outras palavras, não havia diretrizes para

essas  questões,  além  de  contar  com  um  visível  esvaziamento  de  instrumentos  de

planificação. Obviamente não se fez uma opção pela intervenção estatal  no setor de

energia elétrica, não se procurou somar esforços para a regulamentação do Código de

Água, instrumento que deveria estabelecer as regras, normas e metas para o setor de

energia elétrica que estava necessitando de entrar no eixo. Tanto que no final da década

de 1940,  o  Conselho Nacional  de  Águas e  Energia  Elétrica-CNAEE foi  obrigado a

decretar o famigerado racionamento que persistiu no decorrer do governo Dutra.  As

regiões Sul e Sudeste foram duramente afetadas com essa medida, tanto que a situação

ficou imortalizada na marchinha de carnaval que criticava tais circunstâncias, afirmando

que: “De manhã falta água e a noite falta luz”.

Apesar de vacilante ou omisso em relação às questões tratadas acima, Dutra não

se opôs ao Projeto de construção da Usina Paulo Afonso. Na verdade, essa obra contou

com o irrestrito empenho do presidente da República; Almeida (1986) acusa o governo

de paralisar a CHESF nos dois primeiros anos de seu mandato, ou seja, o Biênio 1946-
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1948; no entanto, o seu Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia) deu

certo destaque para a geração de energia e neste contexto Paulo Afonso foi beneficiada.

O Plano SALTE foi sancionado pelo Congresso Nacional por meio da Lei 1.102, de 18

de maio de 1950, já no último ano do governo Dutra, sem contar que a sua gestação

estava diretamente ligada aos estudos elaborados pelo Departamento Administrativo do

Serviço Público-DASP, durante o Estado Novo.

O Plano SALTE43 destinava 57% das inversões globais à área de transportes;

certamente se tratava de uma fatia significativa do orçamento para um único setor. O

setor energético recebeu 16% e a alimentação, 14%, enquanto a Saúde recebia 13%.

Cabe destacar que, do total de 16% dos investimentos destinadas ao setor energético, a

geração de energia elétrica recebeu 52%, o petróleo 47%, e 1% foi distribuído para

outras fontes como a exploração de carvão mineral. Lembramos que apenas três obras

receberam 60% dos investimentos do setor de eletricidade, são elas: A construção da

Usina de Paulo Afonso, no rio São Francisco; do açude de Orós, Vale do Jaguaribe, no

Ceará e da Usina Feicho do Funil, no rio das Velhas (afluente do São Francisco, em

Minas Gerais), lembrando que o açude de Orós foi projetado na década de 1920, e só foi

concluído no final da década de 1950, no governo JK.

A partir de uma análise mais consistente do Plano SALTE, verifica-se que ele

ficou aquém dos seus objetivos, sendo que a CHESF foi a única exceção a receber o

suporte de investimentos exigidos para a execução de suas obras. De acordo com os

estudiosos da questão, o SALTE retratava bem o que representou o governo Dutra em

termos de desenvolvimento econômico do país, pouco fez para melhorar a infraestrutura

necessária ao avanço das forças produtivas. O período foi marcado por problemas no

setor  de energia  elétrica,  sem o qual  as  demais  atividades  produtivas  não poderiam

deslanchar. O setor de transporte também não recebeu as devidas atenções por parte do

governo Dutra, embora tenha sido o maior beneficiado por esse governo. Esperava-se

que  o  governo  tomasse  uma  série  de  providências  para  superar  problemas  de

43 O Plano SALTE era, na realidade, uma compilação de verbas de capital do orçamento público, mas a
ele foi dado o nome de plano, tal como durante a guerra de defesa e reaparelhamento nacional, na verdade
um mero abuso de terminologia. É fato que dentro do SALTE havia uma melhor coordenação no uso dos
recursos público, sobretudo dos recursos decorrentes das reservas cambiais acumuladas durante a guerra
com o nosso saldo de comércio exterior. Porém, perdeu-se parte do valor real dessa acumulação, porque
ela não foi utilizada e outra se perdeu em decorrência do governo Dutra liberar as importações a pretexto
de reduzir a inflação. 
ALMEIDA, Romulo. Política Econômica do Segundo Governo Vargas: In Getúlio Vargas e a Economia
Cantemporânea. Campinas: Editora da UNICAMP, 1986, p. 134.
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infraestrutura,  particularmente  os  relacionados  com  a  geração  de  energia  elétrica,

entretanto, a impressão que ficou é de que tudo era renegado ao segundo plano.

A Constituição de 1946 havia instituído o Imposto Único sobre Energia Elétrica-

IUEE e o Fundo Federal de Eletrificação-FFE para assegurar a formação do capital

(fundo) das empresas públicas do setor elétrico. Contudo, nenhum projeto importante

foi encaminhado pelo governo com vista à obtenção dos recursos para solucionar esses

problemas; enquanto isso, o país continuava sob os ditames do racionamento de energia,

resultando em intermináveis apagões, particularmente nas regiões onde as atividades

produtivas eram mais dinâmicas. E o Projeto que deveria regulamentar a cobrança do

IUEE só foi enviado para o Congresso Nacional  pelo governo Vargas,  em maio de

1953; trata-se do Projeto Lei 3.204/53, que foi aprovado e instituiu a Lei no 2.308, de 31

de agosto de 1954, após a  morte  do presidente Getúlio  Vargas.  Isso demonstra  que

Dutra, não se esforçou para resolver os problemas energéticos do país.

O  governo  Dutra  se  caracterizou  pela  falta  de  diretrizes  que  juntassem  os

esforços  (em  outras  palavras,  quer  dizer  participação  democrática  da  sociedade)

necessários  para  superar  as  dificuldades  políticas,  advindas  do  período  ditatorial44,

iniciadas com o golpe de 1930 e consolidadas com implantação do Estado Novo, em

1937. Por outro lado, alegam-se as dificuldades financeiras decorrentes da eclosão do

conflito  mundial  (1939-1945),  onde o país sofreu os reflexos dessa conjuntura,  com

forte impacto na dinâmica do período governado por Dutra. Porém, no que diz respeito

à construção da usina de Paulo Afonso, o seu desempenho foi satisfatório,  pois em

nenhum momento ocorreram cortes das verbas destinadas ao grande empreendimento

sanfranciscano.  Embora  este  não  tivesse  a  sua  simpatia,  visto  que  havia  todos  os

indicativos para que a CHESF tornasse a maior estatal do setor elétrico naquele período

e isso não interessava naquele momento.

Contrariamente  a  esta  tendência,  Maranhão  (1993)  destaca  que  o  Presidente

Dutra jogou um importante papel para assegura o controle setor elétrico pelo capital

privado e com isso, impedir o avanço de pretensões estatizantes além do caso CHESF,

44 O General Eurico Gaspar Dutra teve forte presença na estrutura do Estado Novo, foi ministro da Guerra
do governo Vargas nesse período e sempre esteve ligado a direção político militar,  ao mesmo tempo
representava  as  forças  conservadoras  e  autoritárias.  Contudo,  durante  o  seu  governo,  de  1946-1950,
procurou  se  compor  com  forças  da  elite,  e  governar  de  acordo  com  os  padrões  de  “respeito”  à
Constituição  que  a  nova  época  exigia,  e  sem  as  perspectivas  de  nacionalismo  e  estímulo  à
industrialização, característica do Estado Novo. Em seu governo aglutinou as forças mais conservadoras e
anti  populistas,  que  em parte  neutralizou  a  tendência  de  intervenção  do  Estado  e  a  ampliação  dos
benefícios sociais do governo Vargas.  MARANHÃO, F.A. Ricardo.  Capital estrangeiro e Estado na
eletrificação brasileira, a Light, 1947-1957. Tese de Doutorado apresentada à FFLCH-USP. São Paulo:
USP, 1993, p. 39.
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que deveria ser tratado como uma excepcionalidade “momentanha”. Ainda com relação

ao Vale do São Francisco, aquele governo providenciou a formação da Comissão do

Vale do São Francisco-CVSF, embora os recursos para esse fim fossem carimbados, ou

seja,  determinados  pela  Constituição  de  1946.  Apesar  das  dificuldades  inerentes  ao

período,  faltou  determinação do presidente  Dutra e  do governo como um todo,  que

chegou ao  fim sem conseguir  estabelecer  sua  marca,  sendo substituído  por  Getúlio

Vargas que retornou ao poder para o seu segundo mandato e retomou essas questões,

dando a atenção exigida por este setor.

O governo Vargas iniciou-se num período marcado pelas tensões internacionais

decorrentes da Guerra Fria que tinha como protagonistas a União Soviética de um lado e

os  EUA do  outro.  Somado  à  eclosão  da  Guerra  da  Coréia,  trata-se  de  um cenário

extremamente desfavorável com fortes reflexos para a dinâmica política, econômica e

social interna do país. No âmbito interno, a situação era difícil e o governo não dispunha

de  recursos  financeiros  para  recuperar  e  expandir  a  infraestrutura  do  país,  como  a

construção de estradas, portos e a geração de energia. Por outro lado, em decorrência

dos  acontecimentos  externos,  os  investimentos  de  fora  eram bastante  limitados  e  o

governo tinha de superar todas essas adversidades. Enquanto isso, as crises de energia

persistiam e teriam de ser solucionadas o mais rápido possível. 

Frente às dificuldades apontadas acima, o governo teve de tomar medidas para

solucionar a curto e médio prazo os problemas da geração e oferta de energia elétrica.

Para tanto, ao contrário de Dutra, Vargas procurou aplicar os mecanismos normativos já

previstos na Constituição de 1946, como o IUEE e o FFE já citados anteriormente que

formariam  os  fundos  que  criavam  os  recursos  para  aplicar  no  setor  elétrico.

Concomitantemente criou45 uma série de empresas estatais, entre elas: o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e a PETROBRÁS e culminou com a

mensagem  de  criação  das  Centrais  Elétricas  Brasileiras  S/A-ELETROBRÁS.  Esta

empresa  poderia  promover  o  desenvolvimento  do  setor  elétrico  do  país,  inclusive

deveria proporcionar a combinação dos investimentos públicos e privados que poderiam

formar  uma  indústria  moderna  e  tecnicamente  capaz  de  assegurar  a  demanda  por

45 O  Governo  Vargas  ao  contrário  do  seu  antecessor  (Dutra)  provocou  forte  intervenção  estatal  na
economia do país, essa presença do Estado tornou-se visível e irretocável com a fundação de inúmeras
instituições  por  iniciativa  do governo,  tendo como exemplo o Banco do Nordeste  do Brasil-BNB,  a
Superintendência  do  Plano  de  Valorização  Econômica  da  Amazônia-SPVEA,  o  Banco  Nacional  do
Desenvolvimento  Econômico-BNDE,  a  Petróleo  Brasileira  SA-PETROBRÁS,  o  Plano  Nacional  de
Eletrificação e Centrais Elétricas Brasileiras AS - a ELETROBRÁS, todas criadas no decorrer dos anos
de 1952 a 1954. VIEIRA, Evaldo.  Estado e Miséria social no Brasil. De Getúlio a Geisel. São Paulo:
Cortez, 1985, p. 32.
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material elétrico e outros equipamentos para o setor. Com isso, o governo Vargas criou

as condições necessárias para o alavancamento do desenvolvimento do setor elétrico,

possibilitando a superação do crônico déficit energético do país.

A ELETROBRÁS iniciou as suas operações em 1962, e teve a tarefa de executar

toda  a  política  energética  no  âmbito  nacional.  Tratando-se  de  uma  empresa  que

completou a estrutura do setor. A ELETROBRÁS é um holding das concessionárias

federais;  banco  de  financiamento  do  setor;  órgão  de  planejamento  setorial;

coordenadora  da  operação  dos  sistemas  interligados;  impulsionadora  de  novas

interligações de sistemas; é também responsável pelas relações com o sistema elétrico

dos países vizinhos e pelo relacionamento do setor com a indústria de materiais  dos

sistemas e a pesquisa orientada para o setor  elétrico.  É mais  uma empresa que trás

consigo a marca registrada do governo Vargas, que se perpetuou até à segunda metade

da década de 1990, quando teve início o processo de privatização das empresas públicas

do Brasil onde se privatizou significativa parcela do grupo ELETROBRÁS.

As medidas tomadas por Vargas, no decorrer do seu segundo governo, com o

objetivo de estancar a situação de estagnação do setor de energia elétrica,  levaram a

uma forte intervenção estatal na área, alterando a tendência ditada pelo governo anterior

e provocaram efeitos em outros campos das atividades econômicas. Estava claro que

sem energia não haveria expansão econômica do país e a questão só seria solucionada,

com  a  construção  de  usinas  hidrelétricas,  o  que  exigiria  vultosos  investimentos

financeiros. Assim, não restava outra saída para superar os desafios postos, porque o

capital privado estava desmotivado ou não tinha interesse em investir na área. Então,

coube ao Estado uma intervenção direta e passou a construir usinas, enquanto o capital

privado poderia ficar com a transmissão e distribuição de energia, atividades que exigia

um menor volume de investimento e cujo retorno ocorreria em prazos mais curtos.

Frente a um problema de difícil solução em curto prazo, o presidente Vargas

propôs no seu Plano Nacional  de Eletrificação,  que a  construção de grandes  usinas

geradoras  de  energia  e  as  linhas  transmissoras  em alta  tensão  ficassem a  cargo  do

Estado,  enquanto  a  distribuição  de  energia  era  de  responsabilidade  dos  governos

estaduais ou locais e das empresas privadas. Com essa diretriz,  o governo da União

procurou encaminhar medidas concretas para expansão do setor elétrico e aumentar a

oferta  de  energia  em  todo  o  país,  e  assim  assegurar  de  forma  consistente  o

desenvolvimento  econômico  e  a  expansão  do  processo  de  industrialização  em

andamento.  Sem  energia,  não  seria  possível;  a  expansão  de  qualquer  atividade

130



econômica,  portanto  a  superação  dos  problemas  energéticos  era  uma  prioridade

inadiável e daí cabia ao Estado tomar a iniciativa.

O esforço do governo Vargas para estruturar e expandir o setor elétrico resultou

na  mensagem  de  criação  das  Centrais  Elétricas  Brasileiras  S.A.-ELETROBRÁS46;

certamente foi a mais importante para política energética governamental, pois a empresa

constituiu  a  base  institucional  para  o  setor  de  energia  elétrica  nacional.  No  caso

particular da CHESF e da construção de Paulo Afonso, Vargas manteve a adoção de

recursos necessários para a execução da grande obra sanfranciscana que prosseguiu o

seu cronograma sem interrupção e que foi inaugurada no ano seguinte à sua morte. O

segundo governo Vargas chegou ao fim (de forma trágica) com acentuada presença do

Estado  nas  atividades  econômicas  do  país,  portanto,  no  desenvolvimento  capitalista

brasileiro. Contudo, cabe destacar que a política estatizante colocada em prática nesse

período  não  excluía  a  iniciativa  privada,  pelo  contrário,  em  alguns  setores  era  de

fundamental importância para a dinâmica dos mesmos.

Com o fim da Guerra, em 1945, iniciou-se a reconstrução dos países destruídos

no conflito, ao mesmo tempo, que no período entre 1945 e 1954, também se constituiu a

Guerra  Fria  que  passou  a  dominar  parte  significativa  do  cenário  internacional

Internamente, tivemos a queda da ditadura Vargas e iniciou-se a construção do processo

democrático  do  país,  pautado  na  realização  de  eleições.  Nesse  contexto,  o  período

apontado acima resultou na eclosão da Guerra da Coréia (produto da Guerra Fria) e

marca indiscutível de um mundo bipolar em que os EUA e URSS passaram a dar as

cartas  das  novas  relações  política  e  econômicas  no  âmbito  internacional.  No  plano

interno, o período foi marcado pela instabilidade política,  econômica e institucional,

coroada com o suicídio do presidente, em 24 de gosto de 1954. Seguramente, o governo

Vargas deixou encaminhada as medidas econômicas e políticas que possibilitariam a

solução  de  parte  dos  problemas  energéticos  do  país,  apesar  das  críticas  feitas  em

decorrência da forte intervenção estatal proporcionada por ele.

46 A Lei de criação da ELETROBRÁS ficou 7 anos no Congresso Nacional e foi promulgada em 1961; a
situação  do  setor  elétrico  já  havia  evoluído  bastante  e  contava  com algumas  companhias  federais  e
estaduais e estavam construindo ou operando usinas importantes. A mensagem para esse fim foi enviada
ao  Congresso  em 1954,  pelo Presidente  Getúlio  Vargas,  e  ficou  maturando  por  longos  anos  até  ser
transformado em Lei no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no governo de Jânio da Silva Quadros. E, em 11
de junho de 1962, foi constituída, com um capital de Cr$ 3.000.000.000,00, totalmente subscrito pela
União, representado por aplicações do Fundo Federal de Eletrificação-FFE, na CHESF, FURNAS, CIA
Hidrelétrica do Vale do Paraíba. Em nenhuma dessas empresas era a ELETROBRÁS majoritária, visto
que o seu capital conjunto superava em quatro vezes o capital da futura holding.  A Energia Elétrica no
Brasil. (da primeira lâmpada à ELETROBRÁS). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1977, op.
cit. p. 83. 
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O cenário  político  do  país,  entre  a  morte  de  Vargas  em 1954 e  a  posse  do

presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira-JK, no início de 1956, era perturbador. Por

outro lado, havia forte tendência da expansão do capitalismo nos países centrais  em

direção à periferia do sistema e assim o governo JK logo, no seu início, tratou de criar

os mecanismos de atração de parcela desse capital para o Brasil. Basta lembrar que JK,

em sua  política  desenvolvimentista,  procurou  fortalecer  o  setor  privado,  através  da

entrada do capital internacional. Para tanto, ele teve de restringir a atuação da empresa

pública na alavancagem da indústria de base; desta forma, ampliava o setor para os

investimentos privados no país, composto pelo capital  nacional e externo. Toda essa

política  teve  como  fio  condutor  o  Plano  de  Metas  que  resultou  numa  crescente

internacionalização da economia brasileira.

O Plano de Metas47 estabeleceu os cinco setores fundamentais que indicavam a

direção do processo de desenvolvimento que seria implementado entre 1956 e 1961. Os

setores indicados foram: energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação.

Enquanto alimentação e educação recebiam apenas 6,6% do orçamento destinado pelo

Plano de Metas, energia foi aquinhoada com 24% desse. Ao contrário de Vargas, JK

não  tinha  como  meta  um  plano  de  eletrificação  com  abrangência  nacional,  nesse

sentido, o Plano Nacional de Eletrificação do governo anterior, que estava tramitando

no  Congresso  Nacional,  foi  congelado.  Como  a  construção  de  usinas  hidrelétricas

requer elevados investimentos financeiros e assim desmotivava a participação do capital

privado, então à tarefa caberia a União e aos estados. Restaria o sistema de transmissão

e  distribuição  de  energia  elétrica  para  as  empresas  privadas,  já  que  tais  atividades

possibilitavam o retorno do capital num curto prazo, além de garantir um bom lucro.

Com relação ao Vale do São Francisco, os efeitos do Plano de Metas não foram

visíveis aos olhos daquela gente que vivia nas margens do Velho Chico. Contudo, a

construção da Usina Hidrelétrica  Bernardo Mascarenhas (Três  Marias),  no Alto São

Francisco está plenamente contemplada pelo Plano de Metas. No que diz respeito aos

setores como educação, alimentação e parte das demais áreas de infra-estrutura, o plano

deixou a desejar, ou seja, seus efeitos foram insignificantes em termos de promoção e

47 O Plano de Metas combinava recursos públicos e privados na realização de seus projetos, os quais
deveriam concretizar-se em épocas distintas, um ainda no decorrer do governo JK e outros entre 5 a 10
anos  mais  tarde.  Tal  Plano  continha  30  setores  tidos  como prioritários,  para  onde se  concentrariam
maciços investimentos. Os 30 setores estavam distribuídos da seguinte forma: 5 metas para energia, 7
para transportes, 6 destinadas à alimentação e 12 para a indústria de base. O Governo deveria atingi-las,
por  meio  da  execução  de  obras  e  através  da  ampliação  ou  estabelecimento  de  indústrias  e  serviços
essenciais;  JK visava  acima de  tudo  a  promover  o  equilibrado  desenvolvimento econômico  do país.
VIEIRA, op. cit., p. 85.
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inclusão  do  homem  comum  que  vivia  no  Vale.  A  proposta  de  desenvolvimento

econômico foi inócua para aquela gente; o único benefício que a população pobre do

Vale obteve do Plano de Metas veio através da construção de Brasília e da expansão

industrial  ocorrida principalmente em São Paulo que atraíram grande contingente de

pessoas  da  região  sanfrancisca  para  trabalhar  nas  citadas  localidades.  Vieira  (1985)

lembra a finalidade do Plano de Metas de dotar o país de uma infra e superestrutura

industrial e modificar a sua conjuntura econômica, porém se reduziu a isso, pois, no que

diz respeito ao interesse social, pouco se fez.

A construção de Três Marias foi executada no governo JK, mas os investimentos

destinados  a  este  empreendimento  são  provenientes  da  dotação  orçamentária  da

Comissão do Vale do São Francisco-CVSF estabelecida pela Constituição de 1946. No

entanto, essa importante obra é apresentada como mais uma realização do governo JK e,

incluída  no  seu  Plano  de  Metas.  Porém,  essa  usina  teria  sido  construída

independentemente de quem tivesse assumido o governo da União, porque a mesma era

fundamentada para o fornecimento de energia elétrica a parte significativa do Sudoeste

de Minas Gerais, inclusive a cidade de Belo Horizonte e o seu entorno. Por outro lado, a

conclusão  dessa  barragem  concretizou  o  processo  de  controle  de  enchentes  e  a

regularização do nível da vazão do rio São Francisco e contribuir para a melhoria da sua

navegação. Nesse sentido,  Três Marias pode ser indicada como um empreendimento

que beneficiou por demais a população do Vale, embora parte expressiva desta gente

não o tenha sentido de imediato qualquer melhoria, mas serviu para fazer a propaganda

do Governo JK.

2.5. Decisões políticas e a força das águas que promove desenvolvimento econômico

e gera riqueza

A CHESF foi a primeira grande empresa estatal do país criada para gerar energia

elétrica; em seguida, organizaram a Centrais Energéticas de Minas Gerais S/A-CEMIG,

em 1952,  empresa  responsável  pela  construção  da  usina  hidrelétrica  de  Três  Maria

inaugurada em 1961, no Alto São Francisco e, em 1957, foi a vez da criação de Furnas.

Até então, a geração e, distribuição de energia era de responsabilidade das empresas

privadas, pertencentes ao capital  estrangeiro.  A criação de grandes empresas estatais

para a geração e distribuição de energia elétrica coincide com o processo de expansão

industrial  e  de  outras  atividades  econômicas  do  país  que  demandava  muita  energia
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sendo que  as  empresas  privadas  internacionais  do  setor,  não  conseguiam atender  à

demanda constrangida de energia, que aumentava progressivamente naquela época.

O caso do aproveitamento da força da água do São Francisco para a geração de

energia  era  pertinente  e  contemplava  todo  um  conjunto  de  políticas  públicas  que

visavam o desenvolvimento regional, o que culminou com a criação de órgãos federais,

empresas entre elas a CHESF, o SUDENE e o Banco do Nordeste; mas é bom destacar

que o aproveitamento da água do São Francisco não se restringia somente à geração de

energia elétrica. Frente às particularidades do Vale sanfranciscano, os recursos naturais,

sobretudo a água do próprio rio, que é uma riqueza natural com múltiplas utilidades a

economia  regional;  nessas  condições,  o  São  Francisco  continua  sendo  o  centro  de

atenções políticas e econômicas com vista às soluções dos problemas sociais de parte

significativa do território brasileiro, no entanto ainda não conseguiu cumprir essas metas

e superar questões sociais que persistem na região do Vale.

Para  tanto,  as  múltiplas  funções  da  sua  água  exigiria  um  planejamento

sintonizado com os objetivos a serem alcançados em que o rio se tornaria  o elo de

ligação que englobando interesses antagônicos, representados pela a geração de energia

elétrica através de usinas hidrelétricas e suas barragens e a agricultura de irrigação ou o

desenvolvimento de indústrias, extração de minério (próximos ao rio) e pesca. Todo

esse conjunto de elementos; poderão provocar inúmeros conflitos entre os usuários do

rio e dos recursos do seu Vale; porém, muitos dos problemas advindos dessa situação

em parte serão contornados caso sejam adotados os critérios técnicos e políticos com

vista  ao  aproveitamento  racional  dos  recursos  existentes  no  Vale.  Assim,  teremos

condições de assegurar a sustentabilidade das atividades econômicas desenvolvidas na

região. Neste sentido, o Estado tem um papel importante para estabelecer o equilíbrio

entre os interesses antagônicos e o correto aproveitamento e uso dos recursos naturais

diretamente ligados ao rio, sobretudo a sua água.

Apesar da posição estratégica e geopolítica representada pelo rio São Francisco

com vista  ao controle  e  ocupação do interior  do território  brasileiro  no decorrer  da

história, a primeira medida concreta em termos políticos, com o objetivo de criar as

condições necessárias para o desenvolvimento econômicos do Vale do São Francisco,

só veio a ocorrer em 1946, quando a Constituinte destinou 1% das receitas federais

(durante 20 anos) para tal fim. Até então, os especialistas da questão e os próprios dados

do  Ministério  da  Viação  e  Obra  Públicas  mostram  que  existiram  apenas  medidas

isoladas que indicavam uma certa preocupação com o desenvolvimento econômico da
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região;  Lopes  (1955)  também  participa  dessa  análise,  destacando  que  a  adoção  de

políticas públicas abrangentes para o Vale só veio a se concretizar com a criação da

Comissão do Vale do São Francisco, em 1948.

O autor lembra que a preocupação da Comissão em solucionar o conjunto de

problemas  de  ordem política  e  social  ao  mesmo  tempo,  deveria  criar  as  condições

necessárias para alavancar o desenvolvimento integrado na extensa região tributária do

São Francisco.  Porém,  verificou-se  que  tudo  isso  resultou  no  processo  de  exclusão

social presente até os dias atuais, já que o modelo de desenvolvimento escolhido não

tinha lugar para a maioria da população que vivia e vive na região, tanto que Dom José

Rodrigues, bispo de Juazeiro não se cansava de chamar a atenção para essas questões.

Em muitos casos, a sua situação social piorou, particularmente, da gente que ocupava as

áreas  do  Vale  que  foram  inundadas  com  o  represamento  das  grandes  barragens

construídas no rio São Francisco, onde Sobradinho, no Submédio e Itaparica, atual Luiz

Gonzaga, nos Estados de Pernambuco e Bahia também no Submédio são os exemplos

mais expressivos desse processo por demais cruel.

Sobradinho foi a Sexta barragem construída no rio São Francisco e constituiu-se

no maior  reservatório  artificial  de  água  do país  com 4.214km2,  onde  se  projetou  o

desenvolvimento de múltiplas atividades econômicas com o uso de sua água, no entanto

a  geração  de  energia  teve  prioridade  absoluta  em  relação  às  demais  atividades

econômicas do rio. Tanto que, as primeiras manifestações de unilateralidade do uso a

água de Sobradinho se manifestaram logo no início da realização de sua construção,

quando  ficou  claro  que  os  interesses  dos  demais  usuários  não  seriam  levados  em

considerações, tanto assim que ninguém foi consultado a respeito daquele megaprojeto.

Segundo  os  dados  oficiais  indicam  que  aproximadamente  70.000  pessoas  foram

desalojadas  e  parte  significativa  delas  teve  de  deixar  a  área  inundada,  quando  a

barragem já  estava  em operação  e  a  água  invadindo  suas  moradias.  Nesse  sentido,

conclui-se  que  a  preocupação  com  o  conjunto  de  problemas  que  deveriam  ser

solucionados e a falta de planejamento para solucionar os mesmos era zero.

A construção da barragem de Sobradinho foi realizada num período ditatorial e

toda e qualquer reação coletiva (política) por parte da população que deveria abandonar

aquela área (compulsoriamente)  seria de ser duramente reprimida.  Esse processo foi

dramático para aquela gente que mantinha estreita relação com rio e sua ribeirinha, pois

vivia na região desde o século XVII, onde se desenvolvia a cultura de subsistência e a

pecuária  extensiva,  ao mesmo tempo  o rio  servia  era  o canal  de comunicação  com
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extensa área do interior  brasileiro.  Ao longo da história,  o sertanejo consolidou nas

áreas ribeirinhas do São Francisco toda uma cultura relacionada com o rio que antes já

havia sido praticada pelos índios que viveram. E no decorrer desse período surgiram

vários núcleos de povoamentos (que se tornaram cidades), entre elas Sento Sé, Pilão

Arcado, Casa Nova e Remanso. Todas essas cidades foram inundadas pelo grande lago

que se formou com a construção da barragem.

A  retirada  compulsória  da  maioria  da  população  que  ali  vivia  teve  uma

dramaticidade  indescritível,  é  como se todo mundo tivessem deixando para trás  um

pedaço de si próprio (esse sentimento impregnou a todos, independentemente do seu

nível econômico e social). O mais terrível é que não se fez qualquer preparo antecipado

para  tal  ato;  com  isso,  aquele  processo  tornou-se  mais  cruel  e  desumano  para  os

moradores  da  região inundada que abandonaram suas  casas  para  sempre  (urbanas  e

rurais), plantas frutíferas e ornamentais, inclusive as igrejas, cemitérios e, sobretudo, a

beira do rio, lembrando que para muitas pessoas esse dia pareceu com um verdadeiro

dia do “Juízo Final”. Tudo se justificava em nome do desenvolvimento econômico do

país  que  desde  logo se mostrava  excludente  e  injusto,  onde o  sertanejo  ribeirinho48

certamente não teria lugar e nem seria beneficiado com os seus resultados. 

O  preço  desse  desenvolvimento  e  do  propagado  progresso  foi  por  demais

elevado  para  os  sertanejos  da  ribeirinha  do  São Francisco  que,  entre  outras  coisas,

tiveram prejuízos materiais incalculáveis, pois os ressarcimentos ou indenizações dos

seus bens sempre foram abaixo dos valores dos mesmos. Sem contar os danos sociais,

culturais e morais, que não são avaliados monetariamente, não têm preço. A Companhia

Hidrelétrica  do  São  Francisco-CHESF responsável  pela  construção  da  barragem de

Sobradinho  e  o  governo  alegavam  que  o  atendimento  à  comunidade  atingida  pelo

represamento do lago tinha sido feito da melhor forma possível, visto que construíram

novas cidades e casas no meio rural, para a população. Mas o nível de assistência e o

48 O barranqueiro  (ribeirinho) é  um cidadão de segunda classe e  se assemelha em muito à  visão do
colonizado “civilizado” diante das sociedades tribais “bárbaras” e “primitivas” que pretende submeter.
Trata-se de uma posição  ideológica,  a rigor  sem qualquer suporte na realidade  da visão social,  algo
construído  a  partir  de  sinais  negativos  escolhidos  por  oposição  a  um  suposto  cidadão  de  primeira
categoria, alfabetizado, ligado aos meios de comunicação, voltado para os contatos diversificados, isto
levando-se em conta um conjunto de sinais positivos que compõem a imagem, também desenraizada do
concreto da vida social, do cidadão urbano. A CHESF e os órgãos e empresas a ela associadas tinham
pela frente não apenas um entrave a ser removido, mas um entrave constituído de “incapazes” que não
poderiam ser objeto de investimentos custosos destinados aos “capazes”. SIGAUD, Lygia. Efeitos Sociais
de Grandes Projetos Hidrelétricos: as barragens de Sobradinho e Machadinho. In:_______.Impacto de
Grandes Projetos Hidrelétricos e nucleares: Aspectos Econômicos Tecnológicos Ambientais e Sociais.
São Paulo: Ed. Marco Zero, 1988, p.100.
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acompanhamento  dado àquelas  comunidades  foram insuficientes  e  em muitos  casos

sequer existiram, deixando a população ao Deus dará, como se diz na região.

Essa  situação  levou  os  especialistas  a  formularem  perguntas  como:  Que

progresso é esse? e a quem serve? visto que os seus benefícios imediatos resultaram no

desassossego de um enorme contingente populacional do Vale do São Francisco. Os

efeitos  não foram analisados com os devidos  cuidados pelos gestores  do “laureado”

progresso  prometido  a  todos  os  brasileiros.  Assim,  os  críticos  desse  modelo  de

desenvolvimento  chamaram  a  atenção  para  a  falta  de  planejamento  em  relação  à

construção da barragem de Sobradinho, Tendo em vista à redução dos efeitos sociais

provocados pela sua realização. Ai constata-se uma “supimpa” contradição, onde, em

lugar  de  homogeneizar,  provocou-se  um  enorme  processo  de  exclusão  social,

aumentando de forma drástica a relação entre o atraso econômico e cultural e o objetivo

a ser alcançado com o projeto de desenvolvimento e progresso em andamento na região.

Todo  esse  processo  fazia  parte  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento  nacional  do

Brasil-Potência, sem levar em conta a enorme exclusão provocada por esse.

O  lago  artificial  de  Sobradinho  inundou  terras  dos  municípios  de  Juazeiro,

Sento-Sé e  Xique-Xique;  de Casa Nova,  Remanso e  Pilão Arcado,  respectivamente,

situados  às  margens  direita  e  esquerda  do  rio  São  Francisco.  A  construção  e  o

funcionamento da barragem provocaram um conjunto de impactos negativos, tanto no

âmbito social quanto no ambiental,  e, até os dias atuais eles não foram superados. A

avaliação governamental ressalva apenas os aspectos positivos, por exemplo, a geração

de energia e o controle de enchentes que são fatores propulsores de progresso daquela

imensa  região  interiorana  do  Brasil.  No entanto,  o  governo e  a  CHESF conheciam

perfeitamente os efeitos negativos provocados pela construção, porém pouco ou nada

fizeram para corrigir  as distorções e os problemas dela decorrentes.  Nesse contexto,

procurou colocar os interesses do país acima das particularidades econômicas e sociais

locais,  como  se  uma  coisa  estivesse  desvinculada  da  outra,  ou  seja,  é  como  se  o

desenvolvimento econômico nacional fosse deslocado do âmbito local e regional.

O Projeto de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, incluindo a construção

da barragem de  Sobradinho,  foi  apresentado  como  uma prioridade  nacional  e,  para

viabilizar a sua realização, era legítimo atropelar de forma impiedosa, os interesses, a

cultura e a história da comunidade daquela área. Assim, os críticos dessa orientação

econômica colocaram em xeque a compreensão do interesse nacional; para eles, tratava-

se  de  algo  bastante  limitado  que  não  era  capaz  de  contemplar  as  diferenças  ou
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particularidades existentes no conjunto da sociedade brasileira.  Levando-se em conta

que o período em que foi construído Sobradinho, o país estava-se sob o regime ditatorial

onde as críticas e as manifestações sociais não tinham ressonância frente às decisões

políticas  e  econômica  naquele  momento  histórico brasileiro,  essa situação  podia ser

corrigida  desde  que  houvesse  vontade  política  para  estancar  o  processo  de

desenvolvimento excludente. 

Apesar das dificuldades apresentadas para a realização do debate em torno da

questão,  o  progresso  proposto  tem  de  ser  questionado  pelo  conjunto  da  sociedade

brasileira, não é possível aceitar a máxima de que a população local representava ou

representa  um  empecilho  para  as  boas  idéias  (do  passado  e  presente)  e  nobres

realizações em nome da sociedade e do desenvolvimento do país. No caso específico, a

realização da construção de Sobradinho, a sociedade nunca foi consultada, inclusive não

era do feitio do regime político da época debater os seus projetos políticos e econômicos

com os  demais  grupos  sociais.  Mesmo com essas  condições,  a  população  procurou

buscar  os  seus  legítimos  interesses  no  Vale  e  não  obteve  êxito.  Aquela  gente

representava um obstáculo a ser removido a qualquer custo, o progresso não podia ser

atrapalhado por quem quer que fosse; no caso, tratava-se da população ribeirinha que

vivia  nas  áreas  que  foram  inundadas  pelo  grande  lago  de  Sobradinho,  símbolo  da

grandeza, da modernidade e do desenvolvimento nacional do “Brasil Potência”, embora

excluísse enorme contingente de brasileiros.

A insensibilidade ou incapacidade dos burocratas no sentido de reconhecer as

particularidades  da  região  era  algo  impressionante,  claro  que  a  pequena  produção

agrícola não tinha a mínima importância para os que pensavam o Brasil grande, já que o

objetivo  era  eliminar  qualquer  empecilho  para  a  realização  dos  grandes  projetos

econômicos, incluindo a elevada produção agrícola na região. Nesse contexto, o homem

da  ribeirinha  sentia-se  perdido,  desamparado  e  enganado;  por  outro  lado,  não  se

justificava a omissão vergonhosa da CHESF frente ao pânico da população que corria

do avanço  da  água  sobre  suas  moradias,  afogando  os  seus  animais  e  deixando  um

grande número de desabrigados, enquanto os responsáveis pela situação, cinicamente,

reafirmavam que tudo isso era o preço do progresso.

A  resolução  dos  problemas  ocorridos  em  Sobradinho  é  estritamente  política,

exclusivamente  porque  o  Estado  estava  à  frente  de  todo  o  processo  que  agregava

poderosos interesses econômicos e políticos, regionais, nacionais e externos ao mesmo

tempo,  contrariava  outros,  particularmente  os  das  comunidades  (pobres)  locais,
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incluindo os pequenos e dos médios produtores agrícolas, barqueiros e pescadores. Para

estes não havia mediação, os seus interesses foram esmagados pelos nobres objetivos

nacionais, isto é, não havia lugar para “querelas” locais, sobretudo quando os principais

interessados eram os pequenos e médios proprietários e trabalhadores rurais que viviam

no Vale do São Francisco, essa gente era considerada um empecilho, que “atravanca” o

progresso e tinha que ser removida por bem ou à força.

No decorrer da década de 1960, a CHESF49 tratou de consolidar as instalações e

a ampliação do complexo de Paulo Afonso e avançar  com as linhas de transmissão

fazendo  com que  a  energia  chegasse  em todas  as  áreas  de  sua  concessão.  Mesmo

submetido a uma forte crise política e econômica, ainda assim o país conseguiu concluir

a construção da usina hidrelétrica Paulo Afonso II, em 1961, e iniciar as usinas de Boa

Esperança, no rio Parnaíba (entre o Piauí e o Maranhão) em 1963 e de Paulo Afonso III,

em 1965.  Nas  décadas  de  1970  e  1980,  tivemos  uma  forte  expansão  do  setor  e  a

conclusão de obras de um conjunto de usinas hidrelétricas pertencentes à CHESF, entre

elas:  A.  Sales,  também  chamada  de  Moxotó,  Paulo  Afonso  III,  Sobradinho,  Paulo

Afonso IV e Itaparica,  faltou apenas  a Usina Hidrelétrica de Xingó, inaugurada em

1994. O custo da usina de Xingó foi estimado inicialmente em US$ 3.200.000.000 e sua

conclusão ampliou a capacidade de geração de energia da CHESF que poderá atender

até 40.000.000 de pessoas do Vale do São Francisco e da região Nordeste onde sua área

de concessão tem 1.200.000km2.

De acordo com o exposto acima, a maior fonte de energia da empresa é gerada

pelos espelhos d’água como o rio São Francisco, o rio Parnaíba e o rio de Contas, além

da energia gerada em usinas termoelétricas, sendo que a bacia do São Francisco com um

potencial hidrelétrica na ordem de 23.000 megawats Em termos geográfico ou para fins

de estudos e planejamento o Vale conta com três áreas energéticas: Área  Energética no

1; a cargo da CEMIG, inclui a região do Alto e a porção do Médio São Francisco, em

Minas Gerais. A Área Energética no 2; a cargo da Coelba, no Médio São Francisco, no

Estado da Bahia até e a Área Energética no 3; a cargo da CHESF compreendendo a área

do Submédio São Francisco, com enfoque no Complexo Paulo Afonso. Essa empresa

49 A CHESF é uma empresa que gera (produz) transporta e comercializa energia elétrica  e possui um
patrimônio líquido em torno de R$ 10.200.000,00,  em 2000,  contava  com 14 usinas  hidrelétricas,  2
termoelétricas,  77  sub-estação  e  mais  de  15.000km  de  linhas  de  transmissão.  A  Bahia  é  o  maior
consumidor  de  energia  da  CHESF,  30%  através  da  COELBA,  10%  via  consumidores  industriais,
totalizando  40%.  De  acordo  com os  dados  da  CHESF de  2001,  o  setor  industrial  do  Nordeste  era
responsável por 46,3% do consumo, 24% residencial, outros 13,7%, comercial 12,2% e rural com 3,8%.
BEZERRA, Evandro. Rio São Francisco: A Polêmica da Transposição. Fortaleza: Serr&ta, 2002, op. cit.,
p. 29.
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conta com 14 usinas hidrelétricas e 2 termoelétricas, no caso a Bongi e a de Camaçari II

e nos últimos anos vem desenvolvendo pesquisa para novas fontes de energias visando a

ampliação do seu parque gerador.

A CHESF continuou investindo na melhoria das suas redes de transmissão, tanto

que em 1999, já estava finalizando a ligação com o Sistema Interligado Nacional-SIN,

englobando  as  regiões  Norte,  Centro-Oeste  e  Sudeste  do  Sistema  elétrico.  Em  seu

Relatório Anual de 1999, destacou uma série de obras em andamento, previstas para

serem  concluídas  em  2000,  como  subestações  e  linhas  de  transmissão  para  várias

localidades do Nordeste. A implantação de 3.710MVA de transformação 500/230kV e

230/69kV; implantação de 2.745km de OPGW (veja o mapa no final desse capítulo) e

em 2003, contava com 18.000km de linhas de transmissão, em tensão de até 500 mil

volts (esse sistema iniciou suas instalações, em 1954). Os investimentos passaram de R$

42.328,20, em 1995, para R$ 374.080,00, em 1999, o Jornal Diário do Nordeste de

6/1/1996,  em seu  caderno  econômico,  destaca  que  a  estimativa  de  investimento  da

CHESF, entre 1996 e 1999, com a expansão e melhoria das linhas de transmissão foi de

R$ 415.600.000,00. Em 1970, a CHESF tinha 4.030km de linhas, 10.455km em 1980,

passando para 15.269km, em 1990 alcançou 17.977km, em 2000 e 18.278km de linhas

de transmissão em 2003.

Apesar  das  secas  que  castigaram  a  região  e  culminou  com  um  radical

racionamento de energia que atingiu todo o país, inclusive, várias usinas hidrelétricas do

rio São Francisco reduziram drasticamente a geração de energia, ainda assim, em 2002,

a CHESF investiu R$ 505.000.000,00 em ativos fixos, visando manter a expansão e a

modernização  do  seu  parque  gerador  e  o  sistema  elétrico  de  transmissão.  Foram

investidos 43,4% na geração de energia, 51,1% no sistema de transmissão e 5,5% em

infra-estrutura. De acordo com os dados do Relatório da Diretoria (2003), no ano de

2002, a receita operacional (resultado do serviço), antes o resultado financeiro, foi de

R$ 1.200.000.000,00, compreendendo a um crescimento de 57,7% em relação aos R$

745.000.000,00  de  2001.  A sua  dívida  em 31/12/2002,  era  composta  de  79,5% de

empréstimos e financiamentos em moeda nacional e 20,5% em moedas estrangeiras,

enquanto  o  capital  social  da  CHESF,  em  3/4/2003,  tinha  a  seguinte  composição:

ELETROBRÁS contava com 100% das ações ordinárias ou 40.477.564, equivalente a

R$ 1.223.708.739,37 e 80,01% das ações preferenciais, em torno de 916.435, no valor

de R$ 27.705.459,72. A SUDENE com 16,90% ou 193.655 ações preferenciais,  R$
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5.854.535,02, o FINOR com 16.785 ou 507.440,39,  apenas  1,46% e a  LIGHT com

0,752, no valor de R$ 260.507,23, correspondendo a 8.617 ações.

Xingó foi à última grande obra do setor elétrico realizada, no rio São Francisco e

segundo o Jornal do Comércio de 1/12/1996, os investimentos da CHESF manteve em

média 10.000 empregos diretos em meio século de sua existência, mas esse quadro vem

se alterando a partir  da década de 1990. Com o processo de terceirização,  inovação

tecnológica,  modernização  administrativa  tivemos,  uma  significativa  redução  do

número de empregados diretos a partir de 1997. Os dados do Relatório da Diretoria

(2003)  indicam  que  em  31/12/  2001,  a  CHESF  contava  com  5.085  empregados,

elevando para 5.530 no início de 2003, isso demonstra uma forte alteração no quadro de

funcionários  da empresa.  Logo após a  conclusão da Usina Hidrelétrica  de Xingó,  a

CHESF iniciou a expansão das suas linhas de transmissão e ampliação da oferta de

energia ao mesmo tempo, intensificou o processo de privatização das empresas estatais,

incluindo o setor elétrico do País.

Apesar das dificuldades decorrentes da forte estiagem (1998-2000), ainda assim,

a  CHESF  era  uma  das  empresas  mais  competitivas  e  estava  bem  cotada  para  ser

privatizada,  em  seguida  o  Conselho  Nacional  de  Desestatização-CND,  incluiu  no

processo de privatização e no dia 18 de dezembro de 1998, resolveu que a CHESF seria

dividida e leiloada, em 1999. Essa questão mobilizou o Congresso Nacional, onde foi

apresentada  uma  emenda  para  assegurar  a  sua  venda,  e  em novembro  de  1999,  o

deputado Haroldo Lima (PC do B/BA) apresentou um Projeto de Decreto Legislativo

para que essa empresa só venha a ser privatizada após prévia consulta à população dos

Estados  atendidos  pela  CHESF.  A  sua  privatização  contou  com a  desconfiança  da

população do Vale e forte resistência de vários setores da sociedade civil organizada,

inclusive dos próprios aliados do governo Fernando Henrique Cardoso.

O processo  de  privatização  tornou-se  uma  obsessão  para  o  governo,  ou  sua

realização ou o caos, mas no setor elétrico (das elétricas) o tempo conspirava contra

esse objetivo. Trata-se da proximidade das eleições presidenciais de 1998, que tiveram

significativa contribuição para intensificar a venda de tudo o que fosse possível antes da

sua realização, porém a oposição foi derrotada, assim o governo teve mais 4 anos de

fôlego para o concluir  o processo de privatização das empresas  estatais.  Contudo, a

vitória de um aliado indesejável, no caso o governador Itamar Franco (PMDB/MG) teve

enorme influência contra a venda de Furnas, uma das “jóias da coroa” do setor elétrico e

novamente o fator tempo tornou-se um empecilho para a vitória final dos vendedores de
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estatais. Primeiro porque se aproximava das eleições gerais de 2002, e tudo teria que ser

feito  antes  desse  fatídico  dia  ao  mesmo  tempo  a  natureza  conspirou  contra  aquele

calendário político e econômico.

Segundo os efeitos da seca de 1998-2000, combinados com  apagão nacional

ocorrido em 2001, a entrada do ano eleitoral e terceiro a forte resistência do governador

mineiro Itamar Franco contra a “entrega” de Furnas e a tenaz oposição dos nordestinos e

de seus aliados contra a transferência da CHESF para o setor privado fizeram com que

essas empresas escapassem de tal sentença. Esses acontecimentos foram bons para o

país e para as regiões servidas por essas empresas.  Os especialistas  dessas questões

destacam que a privatização da CHESF é  um péssimo negócio, visto que foi investido

algo em torno de US$ 13.000.000.000, porém, para a realização de sua venda leva se em

conta  o  fluxo  de  caixa  e  no  máximo,  poderia  obter  US$  4.000.000.000,  para

liqüidadores de do patrimônio público essa quantia era um negócio da China.

O que está em jogo não é o quanto custou essa empresa e sim a administração

dos conflitos situados ao longo do rio São Francisco e certamente o setor privado terá

muita dificuldade em conduzir de forma eficaz os interesses antagônicos ligados ao uso

e  consumo  da  água,  comprometendo  o  multiaproveitamento  dos  recursos  naturais

existentes no Vale, particularmente a água, porque alguém poderia tornar-se dono do

rio.  Lembramos  que  assuntos  como  desestatização,  privatização,  concessão,  nunca

foram de  domínio  da  maioria  da  população  brasileira  e  no  Vale  do  São  Francisco

também não é diferente, no entanto, a venda da CHESF para muitos ribeirinhos estava

diretamente ligada a venda do rio e isso deixavam preocupados, até porque o Velho

Chico  é  coisa  de  Deus  e  não  pode  ser  apropriada  por  ninguém,  portanto  essa

compreensão poderá ser uma pertubadora fonte de conflitos na região do São Francisco

e não combinam com lucros e investimentos privados.

Em minhas observações de campo procurei tratar dessa questão nas áreas que

visitei  e  foi  possível  verificar  o  quanto  a  venda  da  CHESF preocupava  às  pessoas

ligadas ao rio (pescadores, pequenos e médios agricultores e criadores). Para a maioria

deles a venda da empresa, vai trazer mais problemas, além dos já existentes porque a

água é tudo e, como diz dom Luiz Flávio Cappio, bispo de Barra-BA, o São Francisco é

o “Rio da Vida” e com essa condição tem que deixar a vida continuar. Inicialmente a

proposta de venda da CHESF foi tratada com muito entusiasmo pela imprensa e pelo

governo, tanto que em 1996, a privatização era considerada uma prioridade e a sua

realização  assegurava a  elevação dos  investimentos  na  empresa  e  assim aumentar  a
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eficiência  da mesma.  Os críticos  e opositores  da venda ou “entrega”  da CHESF ao

capital privado lembram que tal medida era um erro irreparável que poderia resultar em

conflitos intermináveis pelo uso da água do Velho Chico, por outro lado, os defensores

da transferência de parte da água do rio para as bacias do semi-árido, lembram que o

Projeto de Transposição vai ficar comprometido.

Apesar da CHESF ter acumulado um enorme passivo de crítica ao longo de sua

História, devido ao processo de implantação das suas usinas hidrelétricas, visto que essa

empresa  cometeu  uma  série  de  imperícias  e  equívocos  em  relações  às  questões

ambientais50 e sociais. No entanto, para vários setores da sociedade a sua transferência

para o capital privado, não adicionaria qualquer melhoria, seja ela econômica ou social

no  Vale.  Frente  aos  fatos  consumados  anteriormente,  no  caso  a  construção  das

barragens, onde não foi possível a realizaão de maiores questionamentos. Atualmente os

movimentos ecológicos e sociais da região são contra a sua privatização da CHESF e

exige  que  a  empresa  intensifique  os  programas  compensatórios,  com  vista  ao

desenvolvimento  autosustentável,  sobretudo,  a  revitalização  da  bacia  sanfranciscana.

Segundo os ecologistas o último grande dano ambiental provocado pela CHESF se deu

com construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, inaugurado em 1994.

Com o represamento do lago de Xingó (1993-1994), ocorreram uma série de

danos ambientais e culturais na área da represa e no percurso que se estende até a foz do

rio  tais  como  a  eliminação  de  sítios  arqueológicos,  igrejas,  vilas  e  residências  dos

ribeirinhos e de ipueiras situadas nas várzeas do rio. No caso das ipueiras do baixo São

Francisco apenas consolidou algo que já era irreversível, pois com a inauguração da

barragem de Sobradinho no início da década de 1980, essas ipueiras já não recebiam

água; devido o controle do seu volume de água feito pela CHESF. Com o enchimento

da barragem de Xingó, ocorreu a redução do volume do rio e isso contribuiu para a

transgressão do mar que resultou na destruição do histórico povoado do Cabeço (antiga

vila de pescadores), no Município de Brejo Grande-SE e as 100 famílias que viviam

50 Durante muito tempo os cuidados com a degradação ambiental no Brasil eram precários por demais e as
empresas  geradoras  de  energia  elétrica  estavam inseridas  nesse  contexto em que realizavam as  suas
atividades sem os devidos cuidados com essa questão. Contudo, a partir da última década do século XX a
degradação ambiental passou a receber às devidas atenções,  fazendo com que o país elaborasse leis e
políticas mais abrangentes para reduzir os danos ambientalistas. Frente a essa nova realidade a CHESF
teve que entrar em sintonia com exigências até então deixadas de lado e priorizou os licenciamentos
ambientais dos novos empreendimentos, executando programas de estudos ambientais, redução e controle
de passivo ambiental,  visando atender a regularização  institucional dos empreendimentos de geração,
transmissão e operação. Relatório da Diretoria. Recife: CHESF, 2003, p.10.
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naquela localidade tiveram que ser transferidas para o povoado de Saramém, construído

para receber as famílias desalojadas pelo Atlântico.

Na verdade, não foi realizada uma análise técnica mais consistente a respeito das

causas que tiraram o Povoado de Cabeço do mapa e para algumas pessoas da região,

trata-se apenas de um fenômeno natural, essa posição aliviaria em parte a culpabilidade

da CHESF, no entanto os demais não acreditam nisso. O professor João Suassuna numa

entrevista publicada na Gazeta de Alagoas em 6/3/2005 chamou a atenção para outras

questões ambientais e lembrou que ao se projetar uma represa visando a geração de

energia é necessário que haja um projeto estruturador com alternativas para a solução

dos  problemas  causados  na  ictiofauna  do rio.  Pois,  as  espécies  de  piracemas  estão

desaparecendo porque a sua subida natural no período da reprodução foi interrompida

pela construção das barragens. De modo geral essas barragens foram construídas em

locais  onde  antes  havia  corredeiras,  passagem importante  para  os  peixes  durante  o

processo de reprodução desses.

Cabeço é mais  uma obra “desfeita” pela CHESF, esse povoado foi destruído

porque o mar avançou quase um quilômetro e só restou o velho Farol da Marinha que

ainda  continua  de  pé  dentro  da  água  do  oceano  Atlântico,  os  ambientalistas

responsabilizam CHESF pelo afogamento do Cabeço. Devido às exigências legais e as

cobranças feitas pela sociedade, a CHESF tem investido em programas de apoio cultural

para que a população mantenha as suas tradições no campo da música, dança, literatura,

teatro  e  estimular  o  cinema  e  a  preservação  do patrimônio  histórico  e  cultural  das

comunidades.  Com relação  ao  meio  ambiente,  segundo o  Relatório  da  Diretoria  de

2002, a CHESF vem atuando na recuperação de áreas degradas da usina de Xingó, além

de estabelecer um Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos de usinas termoelétricas

ao mesmo tempo criou os programas de prevenção de riscos ambientais, incluindo o

Xingó.

O Programa Xingó conta com a colaboração das universidades dos Estados de

Pernambuco,  Alagoas,  Sergipe  e  Bahia,  CNPq,  EMBRAPA e  INPE, esse Programa

prevê ações nas áreas de abrangência das usinas Itaparica, Paulo Afonso e Xingó que

compreendem 29 Municípios  que  tiveram partes  de  seus  territórios  inundadas  pelas

represas e visa criar um pólo de pesquisa científica,  com enfoque no semi-árido,  de

excelência na educação, através das ações de extensão e desenvolvimento local. Para a

execução desse Programa a CHESF desembolsou algo em torno de R$ 3.616.830,00 nos

anos  de  2002-2003  e  nos  primeiros  anos  do  século  XXI,  investiu  em  programas
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educativos  na  região  de  sua  atuação.  Em  2002,  concluiu  a  reforma  do  Ginásio

Pernambucano e transformou em um centro de excelência e no período de 2000-2002,

capacitou professores da rede pública e qualificou jovens e adultos de vários Estados do

Nordeste. Sendo que, no ano de 2002, foram capacitados 869 professores e 559 jovens e

adultos qualificados para diversas atividades profissionais, totalizando 2.480 pessoas no

período mencionado acima.

Neste particular, a CHESF tem sido criticada, porque não é seu papel investir na

capacitação  de  professores  da  rede  pública,  essa  tarefa  cabe  aos  governos  federal,

estaduais e municipais. Os recursos destinados a esta atividade poderiam ser aplicados

na recuperação de áreas degradas e aos reparos econômicos e sociais decorrentes de

suas obras, na criação de parques que contribua com a preservação de matas nativas,

nascentes de rios e replantio de matas ciliares nas áreas de sua concessão. A CHESF

anualmente destina 6%, ou seja, R$ 90.000.000,00 de sua receita bruta para Estados e

Municípios aplicar na revitalização do “Rio da Unidade Nacional”, lembrando que esse

procedimento vem ocorrendo desde de 1988, os resultados desses investimentos ainda

não surtiram efeitos visíveis. A partir dessas observações a empresa deveria fiscalizar e

cobrar a correta aplicação desses recursos.

Cabe  aos  movimentos  sociais  organizados  exigirem  que  tais  recursos  sejam

aplicados  na  revitalização  do  rio,  caso  o  contrário  de  nada  adianta  ser  contra  a

transposição, sem tomar as medidas necessárias para recuperar o ambiente degradado do

Vale  do  São Francisco,  porém nada disso;  será  feito  sem os  recursos  financeiros  e

humanos. A revitalização é um processo continuo que requer mobilização da sociedade

civil,  decisões  políticas  e  econômicas  das  três  esferas  de  governos  e  dos  setores

diretamente  ligados  ao  rio.  Pois,  o  grande  desafio  é  construir  um novo  modelo  de

desenvolvimento sustentável ancorado na preservação ambiental e no uso correto dos

recursos naturais disponíveis, particularmente a água, a riqueza mais importante do rio

São Francisco. Para esses compromissos ninguém pode ficar de fora, porque preservar o

meio  ambiente,  o  patrimônio  histórico  cultural  e  salvar  o  Velho  Chico  não  é  um

problema só dos ambientalistas e sim de todos, inclusive da CHESF, da CEMIG e dos

produtores das culturas irrigadas.

A CEMIG é uma das concessionárias pública estadual mais antiga do país, sua

expansão tem sido bastante elevada, segundo os seus próprios dados e os do Ministério

das Minas e Energia indicam que a sua geração de energia passou de 12.880kW em

1952, para 4.460.678kW em 1986, total ultrapassado apenas pela CESP e no ano de
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1984, mudou sua razão social. A CEMIG e suas controladoras possuem 52 usinas de

pequeno, médio e grande porte, sendo 48 hidrelétricas, 3 termoelétricas e 1 aeólica, essa

última tem capacidade instalada de 5.949 MW, e em 31 de dezembro de 2004, o seu

valor de mercado girava em torno de R$ 10.000.000.000,00. De acordo com os dados da

CEMIG de 2004, o Estado de Minas Gerais possui 36.329.063.248 (51,3%) de suas

ações ordinárias,  a Southem Eletrc  Brasil  Part  Ltda tem 23.362.956.173 (33%) e as

demais 11.181.148.501 ou 15,8% são distribuídas entre outros acionistas (nacionais e

estrangeiros), totalizando 70.847.167.923. Em 2004, a empresa fez a rolagem de suas

dívidas no valor de R$ 1.000.000.000,00 para longo prazo e reduziu a sua exposição ao

risco cambial.

Parte  dessas  usinas,  estão  situada  no  Vale  do São Francisco  como mostra  o

quadro 2 em seguida. As demais usinas foram construídas nos Vales dos rios Grande,

Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul. A CEMIG dispõe de uma extensa rede de linhas de

transmissão superior a 17.000km e está presente em 650 dos 722 municípios do Estado

de Minas Gerais.  Os relatórios  da CEMIG mostram que em 2004, ela  contava com

5.874.912  consumidores,  sendo  4.830.935  residenciais,  68.265  industriais,  530.158

comerciais 388.445 rurais, outros 55.780 e consumo próprio 1.324, juntos consumiram

37.897.172MWh no ano. Segundo a CEMIG, em 2004, o consumo de energia aumentou

2,28% em relação a 2003, o número de consumidores elevou 3,59% e os seus gastos

15,89%. No início do século XXI, a CEMIG iniciou a implantação51 de várias usinas

para ampliar o seu parque gerador de energia elétrica e precisamente, em abril de 2004,

concluiu a  Usina Hidrelétrica  de Queimado.  Essa usina foi  construída  no rio  Preto,

afluente  do  rio  Paracatu  (bacia  do  São  Francisco),  a  barragem  abrange  áreas  dos

municípios de Unaí e Cabeceira Grande, no Noroeste de Minas Gerais e, Cristalina, em

Goiás.  A  sua  construção  iniciou  em  2001,  com  um  custo  estimado  em  R$

51 A CEMIG iniciou o século XXI, investindo na ampliação do seu parque gerador de energia elétrica com
a implantação de várias usinas hidrelétricas entre elas: Aimorés construída, no rio Doce (2001-2005) e
abrange  áreas  dos municípios  de  Aimorés,  Itueta  e  Resplandor.  Sua  capacidade  será  de  330MW ou
3.300kW, e  contou com 51% de participação  da  Companhia  Vale  do Rio Doce-CVRD e  a CEMIG
participou com 49%dos  investimentos  dessa  usina.  Concluiu  as  usinas  de  Pai  Joaquim (23MW) e  a
termelétrica de Barreiro (12,9MW), ambas inauguradas em março de 2004, respectivamente com 48,5% e
100%  dos  investimentos  da  CEMIG.  Em  dezembro  de  2002,  inaugurou  a  Hidrelétrica  Funil-usina
Engenheiro José Mendes Jr, com capacidade de 2.200kW, instalada no rio Grande entre os municípios de
Lavras e Perdões, no Sudoeste de Minas Gerais, têm 49% de participação da CEMIG e 51% da CVRD. A
Usina  de  Irapé  (360MW) que iniciou  suas  obras  em 2002,  no  rio  Jequitinhonha e  está  situada  nos
municípios de Berilo e Grão-Mongol, 100% da CEMIG, além das usinas Capim Branco I e II com 240 e
216MW, instaladas no rio Araguari, localizadas nos municípios de Araguari e Uberlândia, no Triângulo
Mineiro.  A  participação  da  CEMIG  é  de  21%.  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais-CEMIG;
Relatórios da CEMIG. Belo Horizonte: CEMIG, 2005, p. 5 e p.3. 
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148.000.000,00,  contou  com  82,5%  de  participação  da  CEMIG  e  uma  pequena

participação da Companhia Energética de Brasília-CEB.
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Quadro  1:  Usinas  geradoras  de  energia  elétrica  da  Companhia  Hidrelétrica  do  São
Francisco-CHESF.

USINAS RIO INÍCIO E TÉRMINO DA

OBRA

POTÊNCIA

XINGÓ SÃO FRANCISCO 1985-1994 3.162.000 kW
PEDRA DO CAVALO PARAGUAÇU 198?-1992 600.000 kW

LUIZ GONZAGA SÃO FRANCISCO 1978-1988 1.479.600 kW
CAMAÇARI TERMOELÉTRICA 1976-1980 290.000 kW

SOBRADINHO SÃO FRANCISCO 1973-1980 1.050.000 kW
PAULO AFONSO IV SÃO FRANCISCO 1972-1980 2.460.000 kW

A. SALES (MOXOTÓ) SÃO FRANCISCO 1971-1978 400.000 kW
PEDRA DAS CONTAS 1971-1978 23.000 kW
BONGI TERMOELÉTRICA 197?-1977 142.000 kW

PAULO AFONSO III SÃO FRANCISCO 1965-1972 864.000 kW
BOA ESPERANÇA PARNAÍBA 1963-1970 108.000 kW

A. DE ARARAS ACARAÚ 1956-1967 4.000 kW
FUNIL DAS CONTAS 1954-1962 30.000 kW

PAULO AFONSO II SÃO FRANCISCO 1955-1961 225.000 kW
PAULO AFONSO SÃO FRANCISCO 1949-1955 180.000 kW

CUREMAS PIANCÓ 1939-1957 1.760 kW
Fontes: Panorama do Setor de Energia Elétrica no Brasil, 1988; Relatórios da CHESF, 1999:BEZERRA, 

Evandro. Rio São Francisco Polêmica da Transposição, 2002. Relatórios da CHESF, 2004.

Quadro 2: As usinas hidrelétricas que compõem as Centrais Elétricas de Minas Gerais-.
USINAS RIO INÍCIO E TÉRMINO DA

OBRA

POTÊNCIA

QUEIMADO PRETO 2000-2004 1.300kW
USINA DE IGUAPE TERMOELÉTRICA 197?-1979 125.000 kW

TRÊS MARIAS SÃO FRANCISCO 1957-1962 129.200 kW
CAJURU PARÁ 1952-1955 7.200kW

PANDEIROS PANDEIROS 1956-1958 410kW
RIO DAS PEDRAS DAS VELHAS 1956-1958 9.280kW

GAFANHOTO PARÁ 1946-1951 15.880 kW
Fontes: Panorama do Setor de Energia Elétrica do Brasil, 1988.

Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG, Companhia Aberta CNPJ, 2005.
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Mapa 4: Distribuição de Energia Hidrelétrica do Sistema CHESF – Eletronorte – “Rio dos Currais”.
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Foto 15: Trecho navegável do Velho Chico a 3 km de sua foz, em Piaçabuçu-AL.

Foto 16: Pequena usina hidrelétrica, na Cachoeira de Paulo Afonso, em Paulo Afonso-BA, construída em
1914, pelo industrial Delmiro Gouveia.
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Foto 17: Carruagem que transportou as turbinas da usina hidrelétrica de Delmiro Gouvea, 1913, no trecho
entre Pedra, atual Delmiro Gouveia-AL, e a Cachoeira de Paulo Afonso.

Foto 18: Vista da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na cidade homônima, BA.
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Foto 19: Edifício construído para ser o escritório central da CHESF, ao lado da usina hidrelétrica de Paulo
Afonso.

Foto 20: Vista do Rio São Francisco e da a Usina Hidrelétrica de Moxotó, no complexo Paulo Afonso, na
Bahia.
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CAPÍTULO 3

3. A  ÁGUA  DO  SÃO  FRANCISCO  E  O  ANTAGONISMO  ENTRE  AS

ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO SEU VALE.

”Dorme  o  sol  à  flor  do  Chico  Meio  dia/Tudo  esbarra  embreagado  de  seu

lume/Dorme  ponte,  Pernambuco,  Rio,  Bahia/Só  vigia  um  ponto  negro,  o  meu

ciúme/O ciúme lançou sua flecha preta/E se viu ferido justo na garganta/Que nem

alegre, nem triste, nem poeta/Entre Petrolina e Juazeiro canta”.

(O Ciúme - Caetano Veloso)

3.1. O São Francisco: a lâmina d’água que norteia uma região

Sendo a água a principal riqueza do Vale e o rio São Francisco, o eixo norteador

de  todas  as  atividades  econômicas  da  região,  necessariamente  as  políticas  públicas

voltadas  para  o  seu desenvolvimento  terão  que apresentar  um conjunto  de  medidas

capazes de assegurar ou acomodar os distintos interesses estabelecidos naquela imensa

porção do território brasileiro, atravessado pelo grande “Rio da Unidade Nacional” e

seus afluentes. Ao longo da história, o Vale do São Francisco foi palco de inúmeros

conflitos entre os grandes proprietários de terras. A posse da terra e o controle político

local  eram os  principais  elementos  causadores  dos  conflitos  na  região.  No que  diz

respeito  ao  uso  da  água  propriamente  dito,  a  situação  era  tranqüila,  visto  que  as

atividades econômicas desenvolvidas no Vale até então não exigiam o aproveitamento

da  água  de  forma  tão  intensa  como  vem ocorrendo  atualmente.  Apesar  da  estreita

relação que moradores da região tinham com o rio, o uso da água,  para o consumo

doméstico, pecuária, cultura de vazante, pesca e navegação, era modesto por demais.

Foi  com a  construção  da  usina  hidrelétrica  de  Paulo  Afonso  que  tivemos  o

primeiro impacto no que diz respeito ao uso da água do São Francisco, embora este

continuou sem ser percebido ou notado, levando-se em conta que o rio tem 2.700km de

extensão.  Contudo,  algo  novo  aparece  nas  terras  por  onde  o  São  Francisco  viaja

livremente, ou seja, o rio passa a ter donos, embora bastante difuso, no caso a CHESF e

a CEMIG que começam a ditarem regras, nunca vistas antes. A situação torna-se mais

contundente e visível com a implantação de Três Marias e toma corpo no decorrer da

construção da usina hidrelétrica de Sobradinho, a partir de 1975. Naquele momento, a

CHESF teve de se apresentar como tal e dizer a que veio e começaram os choques de
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interesses envolvendo diferentes agentes sociais historicamente consolidados no Vale e

na beira do rio. Era o progresso que estava chegando para valer e inevitavelmente teria

de alterar tudo; o exemplo mais marcante foi a inundação (que causou a morte) de pelo

menos 4 históricas cidades situadas nas margens do rio, são elas: Casa Nova, Remanso,

Pilão Arcado e Sento Sé, área que deu lugar ao lago de Sobradinho.

“O progresso” veio para ficar e não permitiu  mediação com os agentes tidos

como atrasados,  por outro lado, a CHESF representando as forças da modernização,

contou com todo o amparo do Governo Central para executar a tarefa “civilizatória”,

com a justificativa de que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, no entanto o

foco da questão é outro. Com isso, suscitou a pergunta: como iria se dar o múltiplo

aproveitamento da água entre os vários atores deste teatro que trata do uso do precioso

líquido? Por que apenas as geradoras de energia (CHESF e a CEMIG) ditava as regras

de  forma  unilateral?  Até  então,  os  projetos  de  desenvolvimentos  elaborados  pelo

governo, a partir da Constituição de 1946, sob a direção da Comissão do Vale do São

Francisco-CVSF,  eram amplos  por  demais,  inclusive  incorporavam as  propostas  de

múltiplas utilizações da água do Velho Chico e de seus afluentes, para fins econômicos.

Segundo os críticos  do processo de como Sobradinho foi conduzido, fez com que o

governo  e  CHESF,  deixaram  de  fazer  a  lição  de  casa  no  que  diz  respeito  ao

planejamento e realização do multiplo uso da água, já que são inúmeras as atividades

econômicas ligadas ao rio. Certamente, que surgiram muitas críticas a essa excessiva

centralização,  pois  o  progresso  se  realiza  com  a  inclusão  de  todos  os  setores  da

sociedade, portanto, a CHESF não podia arbitrar a respeito do uso da água a parir do seu

próprio interesse.

Por muito tempo, perdurou a idéia de que a construção do Sobradinho devia ser

muito boa para quem vive longe, já que não melhorou a vida de ninguém da região; em

muitos  casos,  a  situação  social  de  um número  significativo  de  pessoas  se  agravou.

Assim, o rio deixou de ser livre, segundo o imaginário dos moradores ribeirinhos e das

áreas adjacentes inundadas pelo grande lago com a sua conclusão no final da década de

1970, porque surgiu uma série de restrições, coisa que não havia antes. O Gaiola parou

de subir e descer o rio, as ondas formada pelo lago destroçariam aqueles tipos de barcos

que navegavam nas águas do Velho Chico, deveriam readaptá-los para a nova situação,

foi tarde demais, nunca mais voltaram. Em tempo de ditadura, muitos locais do país

tornaram-se áreas de Segurança Nacional; e em alguns pontos do lago não era permitida

a presença de pessoas alheias naquele recinto “particular” até então todos os ribeirinhos
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tinham livre acesso para pescar, navegar com suas canoas e pequenos barcos, além de

cultivar suas vazantes onde se produz mandioca,  batata, cebola, milho, arroz, “feijão

lijeiro”, produtos que faziam parte de sua subsistência. 

Esta situação, já havia se repetido antes a quase 2.000km dali, embora em menor

escala, com a construção da usina Bernardo Mascarenhas, que formou o lago de Três

Marias, no Alto São Francisco. Como em Sobradinho, Três Marias, também provocou o

desassossego de muita gente (nada comparado com a primeira situação). Inaugurada em

1962, Três Marias trouxe uma novidade, pois, entre outras coisas, esse lago, também

tinha o propósito de realizar o controle das cheias do São Francisco e garantir um certo

volume de água e com isso melhorar o desempenho da navegação do rio no trecho entre

Pirapora-MG e Juazeiro-BA/Petrolina-PE. Esse procedimento foi aplicado, com êxito,

mas provocou dois problemas adicionais: O primeiro é considerado positivo, trata-se do

controle das grandes cheias que ocorriam periodicamente no rio e causavam grandes

prejuízos aos moradores ribeirinhos e, ao mesmo tempo, mantinham um certo volume

de água suficiente para assegurar a navegação. O segundo, em termos ambientais, era

negativo,  porque  o  controle  efetuado  a  partir  do  lago  impediu  que  água  do  rio

alcançasse as ipueiras e que várias espécies de peixes chegassem naquelas áreas para

realizar  a  sua  reprodução,  sem  contar  que  a  parede  dessa  barragem  também  foi

prejudicial  para a reprodução de muitas variedades de peixes, isso também se aplica

barragem de Sobradinho. 

O desassossego provocado pela construção de barragens no rio São Francisco

continuou ocorrendo em outros trechos do rio, é o caso de Itaparica, hoje Luiz Gonzaga;

iniciada  na  década  de  1970,  seu  lago  inundou  várias  localidades,  destacando-se  as

cidades de Petrolândia e Itacuruba, em Pernambuco, Rodelas e Barra do Tarrachil, na

Bahia,  totalizando  a  remoção  de  40.000  pessoas  que  viviam nestas  localidades.  Os

críticos do processo afirmaram que em boa parte dos casos, a remoção se realizou sem

os devidos cuidados, o que provocou enormes prejuízos materiais, morais, emocionais e

culturais  da  população  dessas  áreas.  Sem  contar  os  danos  ambientais,  apesar  dos

cuidados das empresas responsáveis por tais empreendimentos para reduzir os impactos

causados;  porém,  os  mesmos  nunca  foram suficientes  para  solucionar  a  contente  a

degradação  ambiental  decorrente  dos  grandes  projetos  que  alteram aquelas  áreas.  É

claro que a solução do conjunto de problemas advindos da construção das hidrelétricas

não é tarefa exclusiva das empresas ou empresa, no caso a CHESF. Cabe também às

três esferas de governo: federal, estadual e municipal.
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A última megabarragem construída para a geração de energia elétrica no rio São

Francisco é a do Xingó (inaugurada em1994), situada entre as cidades de Canindé do

São Francisco-SE e Piranhas-AL. Diferente de Sobradinho, localizada no Submédio São

Francisco, a construção de Xingó ocorreu em um ambiente em que os ares democráticos

se faziam presentes  no país.  No entanto,  surgiu uma série  de críticas  referentes  aos

procedimentos adotados a respeito dos efeitos sociais, culturais e ambientais na região

de abrangência do lago formado pela barragem do Xingó. O descaso com as questões

apontadas  acima,  é  igual  ao  do  período  ditatorial,  mesmo  os  tempos  sendo  outros.

Pequenos agricultores, pescadores, índios, agentes pastorais (padres, bispos, e freiras),

moradores de áreas rurais e urbanas das regiões atingidas pelos projetos hidrelétricos

reclamam do tratamento dado pela empresa responsável e, em particular, pelo Governo

Central. As mesmas críticas lembram que o governo e a empresa foram generosos em

relação a uma minoria  privilegiada que,  como os demais,  também foi afetada pelos

projetos hidrelétricos e seus grandes lagos, com esta parcela, não houve descuido e nem

descaso, asseguraram-se os seus direitos.

Tudo isso faz crer que a questão do múltiplo aproveitamento da água do São

Francisco pelos diferentes agentes econômicos e sociais estaria comprometida se um

único setor  continuasse sendo privilegiado em relação aos  demais.  Para alterar  esse

processo,  é  preciso elaborar  políticas  capazes  de assegurar  a  participação  de toda  a

sociedade  brasileira,  sobretudo  da  parcela  que  tem  uma  estreita  relação  com  o

aproveitamento da água sanfranciscana, levando-se em conta que, para isso, basta seguir

os  critérios  técnicos  conhecido  aqui  e  longamente  testados  por  outros  povos.  A  o

modelo  político  implantado  no país,  em 31 de  março  de  1964,  de  certo  contribuiu

significativamente para atrofiar o debate a respeito dos critérios técnicos e da política do

uso das riquezas naturais pela sociedade, em particular o da água do São Francisco. Isso

contribuiu para que um único setor pudesse monopolizar o controle da água do rio São

Francisco,  no  caso,  o  setor  elétrico  que  sempre  vem  recebendo  fortes  críticas  em

decorrência dessa prática. 

Com o fim da ditadura militar, em 1985, poderia surgir um novo procedimento

político (mais participativo) para a solução de tais questões, porém pouco se avançou no

sentido  de  melhorar  as  relações  entre  o  conjunto  dos  usuários  com  interesses

antagônicos. No entanto, continuou prevalecendo a lei do mais forte, em que a CHESF é

a  dona  da  água  do  Velho  Chico,  essa  acusação  era  constantemente  repetida  por

pequenos e médios agricultores, pescadores e até mesmos as empresas de navegação do
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rio que tiveram enormes prejuízos em decorrência do uso da água pelo setor elétrico,

sobretudo  com  a  construção  da  Usina  Hidrelétrica  de  Sobradinho.  É  claro  que  a

estagnação da navegação fluvial não se deu pela construção dessa grande barragem, ela

apenas corroborou com o processo. Outros fatores contribuíram para tanto, são eles: o

avanço das rodovias  estaduais  e  federais  na região do Vale,  a falta  de empenho do

governo em manter este tipo de transporte, pois a sua opção era reforçar o rodoviarismo,

embora  não houvesse antagonismo entre  os sistemas que poderiam operar de forma

integrada.  Contudo,  apenas  um dos sistemas  garantiu  o seu lugar  nos  solos  do São

Francisco, os demais perderam o “trem ou o barco da história”.

Na verdade, a construção de diques ou barragens é uma peça fundamental do

sistema de multiaproveitamento das lâminas de águas correntes espalhadas pelo mundo,

porém, no caso do rio São Francisco, esse processo não é tranqüilo. Mas isto tem de

mudar, espera-se que com a Agência Nacional de Águas-ANA criada, em 2000, e da

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, com o fortalecimento do Ministério do

Meio  Ambiente  e,  sobretudo,  com  o  amadurecimento  do  processo  democrático  da

sociedade brasileira, ocorra o equilíbrio entre o conjunto dos interesses existentes no

Vale.  Ao mesmo  tempo,  torna-se  necessária  a  elaboração  de  políticas  públicas  que

inclua a participação da sociedade e dos governos federal, estaduais e municipais para

enfrentar os velhos problemas que ainda não foram solucionadas e os novos desafios

que vêm surgindo. Por exemplo,  as questões ambientais, até então deixadas de lado,

mas  que  não  poderão  ser  prorrogadas,  já  que  isso  compromete  todo  o  processo  de

desenvolvimento econômico em andamento e as atividades que serão implementadas no

futuro. Para tal, é necessário que a água do São Francisco esteja ao alcance de todos e

nunca monopolizada por um pequeno grupo econômico.

Já é chegada a hora de sepultar a política do 8 ou 800 e dar lugar a medidas mais

amplas,  fundadas  numa  política,  social  e  econômica  capaz  de  assegurar  a

sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Vale, levando em conta toda sua

complexidade.  No  passado,  o  governo,  através  da  CVSF  procurou  executar  um

verdadeiro mutirão de ações que visavam o desenvolvimento de inúmeras atividades

econômicas,  ao  mesmo  tempo,  que  buscava  solucionar  problemas  sociais  crônicos

encalacrados  em  toda  a  região  do  Vale;  em  seguida  tivemos  o  reducionismo  das

políticas públicas ligadas a uns poucos setores econômicos desenvolvidos no Vale. A

crítica feita a esse modelo é decorrente da prioridade dada à geração de energia e a

irrigação de Petrolina e Juazeiro, enquanto as demais atividades são deixadas para um
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segundo plano. A geração de energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento das

demais atividades econômicas e produtivas, portanto esse setor teve a prioridade política

do governo no Vale.

Os  projetos  de  irrigação  implantados  em  Petrolina-PE/Juzeiro-BA  que

asseguram o desenvolvimento da fruticultura, apesar da importância dos mesmos, são

também  criticados  pela  forma  como  vêm  sendo  conduzidos,  já  que  os  pequenos

produtores certamente não tem vez, pois o acesso ao crédito e à água é muito difícil para

eles, daí os mesmos são excluídos do processo. A fruticultura também é criticada em

decorrência  da  sua  incapacidade  de  acumulação  interna  do  capital,  Silva  (2001),

desataca essa questão em sua tese de doutorado que trata  dessa atividade;  por outro

lado, os grandes grupos econômicos instalados na região não têm do que reclamar. No

entanto, os pequenos agricultores ainda vão ter de esperar; assim, temos um cenário

pouco ou nada favorável a médio e longo prazo para estes. Sem contar que os problemas

educativos,  de  saúde,  saneamento  básico  e  ambiental  ainda  continuam  buscando

soluções duradouras e requerem atenções especiais por parte dos poderes públicos da

República.

A obrigação constitucional que destinava 1% do Orçamento da União para o

desenvolvimento do Vale52 do São Francisco caducou e a Emenda Constitucional de

1967, extingui a CVSF e criou a SUVALE. Pressupunha-se que nesse período de quase

20 anos as bases mínimas para tirar a região do crônico atraso econômico tivessem se

constituído; no entanto, só poucos setores conseguiram um desempenho satisfatório, a

geração  de  energia  é  o  exemplo  mais  notório.  Além  das  disputas  marcadas  por

monopólio entre os usuários da água do São Francisco que geraram a maior parte das

atividades  econômicas  do Vale,  a  política  de desenvolvimento  do governo previa  o

surgimento de uma série de novos setores em quem poderia absorver a mão-de-obra dos

trabalhadores  da  região.  Este  objetivo  estava  claro  nos  propósitos  do  governo  e  da

CVSF e posteriormente da SUVALE. Falou-se de um extenso programa de colonização

para alocar parcela dos moradores do Vale ou para receber quem por ventura migrasse

52 Com a substituição da CVSF pela SUVALE, criada através do Decreto no 292, de 28 de fevereiro de
1967, criou-se novos parâmetros de Atuação desta na Agência. Visto que a sua antecessora contava com
inúmeras tarefas e em termos geográficos de abrangência de todo o Vale do São Francisco. Com a criação
da SUVALE,  e foi  eliminado a obrigatoriedade de 1% do Orçamento  Fiscal  da União destinado ao
desenvolvimento  do  Vale,  reduziu  os  setores  de  sua  atuação  e  inicialmente  estabeleceu  que  deveria
atender, no Médio São Francisco, a SUVALE inicialmente contava com uma área com 55.034km² de
extensão,  no  Médio  São  Francisco  76.823  habitantes  ou  1,39hab./km²,  abrangendo  6  municípios,
primeiramente  aqueles  situados  nos  Vales  dos  rios  Corrente  e  Grande.  CAMPOS,  Renato  Carneiro.
Relatório Sociológico do Médio São Francisco. Barreiras-São Disidério, v. I. Recife: IJNPS, 1972, p.101.
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para a região; assim se assegurava a posse da terra. O programa não teve a abrangência

esperada, apesar da existência de várias agrovilas espalhadas pelo Vale.

Os trabalhadores do Vale poderiam ser absorvidos pelas futuras fábricas, que

deveriam surgir com os programas de desenvolvimento do governo e a da expansão dos

serviços, entre eles: educação, saúde, segurança, turismo, comércio, transportes e nos

projetos de irrigação53 a serem implantado pelos setores público e privado. Dessa forma,

fixava a população na região e impedia a sua migração para outras partes do território

brasileiro, principalmente o Estado de São Paulo. As políticas governamentais, ao longo

da história, não foram eficazes no sentido de criar as condições básicas para manter a

população nos seus locais de origem. Na verdade, a migração se intensificou, pois o

desenvolvimento proposto não conseguiu absorver toda a gente do Vale. O processo de

exclusão continuou sendo a marca registrada nas terras do “Rio da Unidade Nacional”,

o desafio econômico, político e social continuou na ordem do dia à espera de soluções.

A superação do crônico atraso econômico do Vale e dos endêmicos problemas

políticos e sociais era tarefa que tinha de ser enfrentada, tanto no curto, quanto no longo

prazo.  Porém,  era  necessário  concatenar  de  imediato  os  interesses  no  âmbito  local,

nacional  e  internacional.  Lembramos  que  a  economia  brasileira  sempre  teve  forte

ligação com os interesses econômicos externos e todos os grandes projetos implantados

nas terras de Pindorama historicamente contaram com a participação de investimentos

exógenos. Nesse processo, destaca-se a implantação de ferrovias, construção de portos e

da  ampliação  da  infra-estrutura  do  país.  Certamente  que  os  grandes  projetos  que

deveriam ser implantados  no Vale estavam diretamente  ligados a  esse processo e a

geração de energia em grande escala era a parte mais dura da intrincada articulação

política  e econômica  do Brasil.  Nesse período, havia forte  presença nacionalista  em

setores expressivos da sociedade brasileira, particularmente após o fim da guerra, em

1945,  e  parte  da  década  de 1950,  o  que  acirrava  o debate  em torno do modelo  de

desenvolvimento regional e nacional.

Os maiores projetos econômicos implantados no Vale do São Francisco tiveram

estreitas relações com a geração de energia hidrelétrica e com as indústrias do setor que,

53 É também papel do governo nos níveis federal, estadual e local oferecer os serviços básicos de apoio
que encorajam a  sustentar  o  desenvolvimento  do Vale,  através  de  atividades  econômicas  privadas  e
serviços que o setor privado não está equipado para oferecer, como orientação e recursos financeiros, para
auxiliar  as  entidades  estaduais  e  locais.  As condições de transportes,  comunicações,  educação,  saúde
publica,  e  outros  serviços  governamentais  se  tornarão  gradativamente  adequadas.  Não antes,  o  setor
privado  fará  investimentos  desenvolvimentistas  e  os  indivíduos  serão  capazes  de  expressar  suas
capacidades.  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Vale  do  São  Francisco.  v.  4,  2  ed.  Brasília:
Ministério do Interior, setembro de 1974, p. VII-1.
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por sua vez, é diretamente ligado aos interesses do capital externo. Para Rosa (1988), a

questão  é  freqüentemente  tratada  em um ambiente  com fortes  vínculos  ideológicos,

onde, de um lado, temos os que são favoráveis e consideram que isso promoveria o

progresso  econômico  e  outros  são  contra,  pois  na  sua  visão,  esses  interesses  são

antinacionais e anti-sociais e provocam a dependência econômica do país. Como o país

se situa nessa esfera, ou seja, faz parte do sistema, nesse sentido, o problema não é saber

de onde vieram os investimentos para determinada região e sim como poderão atender

aos interesses da sociedade no seu conjunto e, em particular, numa região como o Vale

do São Francisco, em que a exclusão social é latente. Exatamente contra isso, é que se

deve  buscar  o  desenvolvimento  econômico  para  assegurar  a  geração  de  riquezas

associada à distribuição de renda. Analisando essas questões, Rosa procurou enfatizar

que a atitude mais consistente cientificamente é verificar se as situações postas têm ou

não confluência com os interesses reais do país em questão, no caso, o Brasil, mesmo

com as transnacionais também se beneficiando.

O desenvolvimento do Vale do São Francisco, previsto para que se realizasse de

forma integrada, necessariamente tinha de contar com oferta de energia; por isso, a sua

geração tornou-se prioridade nos programas do governo. E mais uma vez o “Rio da

Unidade Nacional” continua consolidando a sua posição de eixo estratégico com suas

quedas d’água, num país totalmente dependente do petróleo vindo de fora, para servir

de matéria-prima da geração de energia. Portanto, a geração de energia nas cachoeiras

do  Velho  Chico  era  benéfica  para  o  Brasil  e  dava  significativa  contribuição  ao

desenvolvimento  do  próprio  Vale.  Ao  mesmo  tempo,  contrariava  por  demais  os

interesses relacionados aos negócios do petróleo (que gerava energia elétrica em muitas

localidades), visto que em nosso território ainda não produzia este óleo, na quantidade

suficiente  para  o  seu  consumo.  Por  tal  razão,  a  energia  tornou-se  de  fundamental

importância  para  as  atividades  econômicas  a  serem desenvolvidas  no  Vale  e  assim

assegurava-se de forma ampliada o avanço de todos os projetos que necessitavam de

energia para a sua realização.
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Os núcleos coloniais e projetos agrícolas54 vêm sendo pensados ou elaborados

desde  o  século  XIX.  No  decorrer  do  século  XX,  tivemos  uma  série  de  tentativas,

sobretudo durante o governo Vargas; no caso particular do Vale do São Francisco, já em

1942 foram criados  os  núcleos  agroindustriais.  No entanto,  para  que  esses  projetos

tivessem sucesso, era necessário que houvesse uma significativa alteração na arcaica

estrutura  fundiária  da  região,  o  que  não  se  resolve  apenas  com  palavras  ou  o

reconhecimento  de  sua  gravidade.  A  CVSF,  no  final  da  década  de  1940  (governo

Dutra),  elaborou projetos  e  procurou debater  o  problema da posse e  distribuição  da

terra,  no Vale do São Francisco,  pois o problema deveria  ser tratado no âmbito  do

Projeto de desenvolvimento da região. A realização da mudança na estrutura agrária

brasileira certamente iria contrariar poderosos interesses e a composição política dos

grupos que governavam o país não tinha condições de enfrentar tamanho desafio

A questão  da  terra,  historicamente,  teve  um forte  cunho ideológico,  embora

apareça  em todos os  projetos que dizem respeito  ao desenvolvimento  do Vale,  mas

quando se trata da sua distribuição e de atender a uma histórica demanda popular, as

decisões não têm vez e a sua solução se emperra. Junta-se a isso a falta de vontade

política;  então,  o  problema continuou na  fila  das  prioridades  até  os  dias  atuais  e  a

propriedade da terra ainda se concentra nas mãos de poucos, isto é, tudo, permanece

como antes. Mesmo com a elaboração do Estatuto da Terra, em 1964, pelo governo

militar, não foi provável avançar rumo a uma possível alteração do quadro fundiário,

nem no Vale e nem nas demais regiões brasileiras. O preço do progresso não passa pela

alteração da nossa estrutura fundiária, então, trocam-se as cartas, mas não se altera o

jogo,  que  a  modernização  seja  excludente  e,  dessa  forma,  milhões  de  compatriotas

ficarão  marginalizados  ou à  espera  de alguma política  assistencialista  implementada

pelo governo, é mais fácil.

No final da década de 1970, e no decorrer dos anos 1980, a questão da terra é

colocada  em xeque pelos  trabalhadores  do  Vale,  em que a  Pastoral  da  Terra  era  a

principal aliada, sob a orientação de dom José Rogrigues, bispo de Juazeiro–BA. Esse

movimento obteve algumas vitórias em torno de suas reivindicações, porém, aquém das

54 A idéia de criar colônias agrícolas no Brasil vem desde a década de 1930 e consolidou-se através da Lei
no 4.504, de 22 de julho de 1942; criaram-se os núcleos agroindustriais destinados a fomentar a prática
racionalizada  da  indústria  agrícola  e  a  contribuir  para  a  estabilidade  da  família  rural,  mediante  a
preparação  do  ambiente  favorável  ao  desenvolvimento  das  suas  aptidões  pelo  combate  ao  desnível
econômico. O primeiro Núcleo Colonial Agroindustrial  foi implantado no Vale do São Francisco em
Itaparica-PE; os demais poderiam se expandir por toda a bacia sanfranciscana. Infelizmente a proposta
não prosperou e restringiu-se ao Núcleo Colonial citado acima.  O Rio São Francisco. Rio de Janeiro:
SAI-Min. da Agricultura, 1942, p. 17. 
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necessidades, apesar da realização de vários assentamentos no Submédio São Francisco.

Lembramos que esses representam apenas uma pequena parcela dos que foram expulsos

das  áreas  ribeirinhas  inundadas  pela  represa  de  Sobradinho.  A  formação  do  lago

contribuiu para agravar ainda mais a questão da posse da terra na região, pois muitos

foram os  que perderam suas  propriedades  (principalmente  médias  e  pequenas),  sem

contar os agregados de propriedades maiores que também foram inundadas. A situação

dos moradores das áreas inundadas se agravou por demais, sobretudo para os agregados

(que ficaram sem ter para onde ir) e os pequenos e médios proprietários que viviam da

cultura  de  subsistência;  embora  a  CHESF  os  tivesse  indenizado  o  valor  pago

dificilmente garantia a compra de propriedades em outras localidades; essa desatenção

por parte do poder público contribuiu com o empobrecimento daquela gente, já que o

dinheiro pago pelos seus bens não repunha os mesmos.

O regime político instalado no Brasil, a partir de 1964, não era muito afeito a

pressões  populares,  no  entanto  teria  que  dar  respostas  aos  problemas  que  criou,

desalojando um grande contingente de pessoas de suas moradias, demolidas para formar

o lago de Sobradinho; tratava-se de uma dívida e o sistema tinha a obrigação de saldar,

no caso encontrar outros locais para aquela gente. Em muitos casos, as pessoas foram

tocadas como gado, durante a inundação da área e isso regime militar ficou devendo à

população do Vale, visto que a implantação de grandes projetos nacionais na bacia do

São Francisco  não havia  lugar  para  aquela  gente  simples  e  pobre,  que  recebeu um

tratamento de cidadão de segunda categoria. O Estado apostava na grandiosidade dos

seus propósitos, assim os moradores do Vale não passavam de estorvo para a realização

do tão propagado progresso. Apesar dos bons propósitos governamentais, o problema

dos  trabalhadores  expulsos  pelo  represamento  do  lago  de  Sobradinho  continuava  à

procura de solução. A CHESF poderia desapropriar áreas em outras localidades longe

dali e levar os trabalhadores para lá, porém, tal proposta não progrediu; segundo Sigaud

(1988); a idéia de transferir parte dessa gente para uma área a ser desapropriada em

Carinhanha, a 700 km de Sobradinho, foi descartada em decorrência dela ser reservada

para a HIDROSERVICE para implantar um grande projeto agrícola. O destaque abaixo

procura mostrar qual é a verdadeira preocupação governamental: 

“A  política  agora  em  execução,  com  a  construção  de  grandes  barragens  e  o

desenvolvimento  da  irrigação,  ao  invés  de  promover  a  população  da  região,  está

implantando  grandes  projetos  de  empresas  estranhas  à  área,  que  com  subsídios  e

orientação governamental,  desenvolveram a grande lavoura,  expulsando o agricultor

162



ribeirinho. A produção é destinada, sobretudo, a mercados de outras áreas, de outras

regiões, como ocorre com o tomate, a cebola e vai ocorrer de forma mais grave com a

cana-de-açúcar,  face  aos  projetos  de  implantação  de  grandes  destilarias  de  álcool;

destilarias que ampliarão as culturas de alimento e que poluirão com a sua vizinhança

as águas do rio, chamado da Unidade Nacional-O São Francisco”. (ANDRADE, 1981,

p. 37).

Tudo conspirava contra os desabrigados pelo lago de Sobradinho; recentemente

(2002), em minhas observações de campo, tive a oportunidade de tomar o depoimento

de um velho sertanejo que vive no Município Santa Maria Vitória-BA: “afirmou que

Brasil  é  um país  bem grande,  no  entanto  a  coisa  mais  difícil  é  arrumar  lugar  para

brasileiros sem posse viver em paz nestes sertões de meu Deus’’. Terra tem, mas não

chega para o bico de quem dela carece e de quem vivia nas barrancas do Chicão (uma

forma carinhosa de tratar o São Francisco), com a construção da barragem, se pagou

todos os pecados do mundo. Sair da ribeirinha é o mesmo que um peixe sair do rio,

ninguém sabia viver em outro lugar, algo cruel por demais, não existia nada pior para

aqueles que tiveram suas vidas ligadas a beirada e água do rio”. Este sertanejo, de nome

João, nasceu e viveu numa beirada do Velho Chico, em Pilão Arcado, e foi expulso pela

água da represa que afogou sua casa e um pequeno roçado onde plantava milho, feijão,

mandioca e batata doce. Ali ele sabia viver sem muitos problemas, o que faltasse para a

alimentação deles o rio completava, ou seja, pescava alguns peixes e, como um dito

popular da região, “a casa estava feita e o povo dentro”, “resolvido o problema, o resto é

conversa fiada”. 

Nesse mesmo tom, ouvi, na feira de Xique-Xique, pessoas que passaram pelas

mesmas “argúrias” (sofrimentos) apontadas pelo sertanejo citado acima, afirmando que

a saída das beiradas do Velho Chico era “um verdadeiro dia de juízo final terrestre”

onde todos perderiam o rumo, inclusive aqueles que foram assentados em algum lugar,

ninguém  tinha  “cálculo”  (decisão)  para  nada.  Sair  das  terras  do  ribeirinho

sanfranciscano é deixar para trás suas raízes, a alma, os corações e as mentes; as pessoas

seguiam de corpo vazio, sem qualquer sentido de vida, perdidos, sem nada nas mãos.

Essa  gente  que  deixou  seus  lugares  de  origem  de  forma  compulsória  refere-se  ao

momento da saída como uma espécie de angústia que não se expressava com palavras;

sobre o que as pessoas sentiam ao partir das terras ribeirinhas de Remanso, Casa Nova,

Sento Sé e Pilão Arcado. Em Correntina-BA, um sertanejo me falou do drama e disse:
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“aquele dia, foi a partida dos sem rumo, todos sentiam isso, os meninos, as mulheres e

os homens, foi difícil, é difícil esquecer”.

Os  problemas  tratados  acima  contam  com  a  já  longínqua  proposta  de

desenvolvimento do Governo Federal, encaminhada através da CVSF no final da década

de 1940, que deveria prosseguir através da SUVALE, sucessora da primeira que, por

sua  vez  em  1974,  foi  substituída  pela  CODEVASF.  Contrastam  também  com  os

propósitos  do governo federal  que,  através  de um documento  denominado Plano de

Desenvolvimento  Integrado  do Vale  do  São Francisco-PDIVSF (setembro  de  1974)

elaborado  pelo  Ministério  do  Interior,  reafirma  a  preocupação  da  sua  política  de

desenvolvimento para a região. Porém, isso deveria ocorrer só em parte, porque parcela

significativa dos habitantes foi deixada de fora. Sigaud (1988) chama a atenção para

essas questões, particularmente as relacionadas com problemas sociais causados pela

construção de Sobradinho, onde destaca que faltou planejamento por parte do governo e

da CHESF, estatal responsável pela realização daquele grande projeto. A autora lembra

que os canteiros de obras da usina iniciaram em 1972, e não havia alternativas concretas

para a população da área. Ora, de 1972 a 1977, já era tempo mais que suficiente para

encontrar  novas  áreas  e  realocar  toda  aquela  gente  que  vivia  no  meio  rural;  neste

sentido, a crítica, é de que houve um profundo descaso por parte do poder público e os

seus reflexos negativos fizeram-se presentes até os dias atuais.

Todas  essas  questões  já  foram  tratadas  por  especialistas  do  assunto,

pesquisadores,  políticos  e  pelo  próprio governo.  Porém,  ainda  não foram esgotadas,

porque os velhos problemas sociais e estruturais do Vale ainda persistem e continua a

busca de soluções. A degradação ambiental vem ocorrendo há muito tempo em toda a

extensão da bacia do São Francisco; no entanto, nota-se o seu agravamento no decorrer

das duas últimas décadas do século XX, incluindo uma forte tendência que indica a

redução do volume de água do rio São Francisco e de seus afluentes os rios que no

passado  eram perenes  e  até  navegáveis  como  o  Verde  Grande  e  o  Salitre  vêm se

tornando temporários, sem contar os que, graças ao processo de barramento da sua água

(por  parte  dos  agricultores),  não  conseguem  chegar  ao  rio  principal  da  bacia.  É

necessário  reafirmar  o  enfrentamento  das  velhas  questões  e  a  resolução  dos  novos

desafios postos; a sociedade tem o papel de exigir políticas econômicas e sociais em

sintonia  com as  necessidades  do  Vale,  em busca  de  novos  tempos  para  superar  as

heranças crônicas vindas do passado longínquo e recente.
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3.2. Acesso a terra no Vale: um dilema a ser resolvido

Passar da agricultura de vazante desenvolvida nas margens do rio São Francisco

durante a sua vazão (a poucos metros do seu leito) à agricultura irrigada em grande

escala foi uma meta que sempre esteve presente nos projetos do governo federal desde a

criação da CVSF em 1948. Neste objetivo está incluso o processo de colonização, forma

que o governo acreditava ser o melhor atalho para assegurar a distribuição de renda para

parcela  significativa  da  população  do  meio  rural,  através  do  acesso  a  terra  e  do

desenvolvimento das atividades agrícolas. Porém, para que medida tivesse sucesso, era

necessária a implementação de um conjunto de políticas como: a) orientação técnica aos

agricultores,  b)  amplo  programa educacional  (básico e  técnico)  para  o meio  rural  e

urbano da região, c) sistema de crédito para os colonos, d) garantia de preços mínimos

para  a  produção  agrícola  regional,  e)  acesso  ao  mercado.  Com  isso,  acelerar  o

desenvolvimento da infraestrutura da região,  destacando a construção de estradas de

rodagem,  melhoria  das  ferrovias  e  da  navegação  do  São  Francisco  para  escoar  a

produção do Vale, sem esquecer os armazéns e silos para estoque da safra agrícola.

As medidas  mencionadas  acima  asseguram a sustentabilidade  econômica  das

pequenas e médias propriedades ribeirinhas e fora das margens do rio São Francisco.

Parte dessas propriedades deveria se formar no bojo da política de colonização do Vale

proposta pelo Governo Federal, no final da década de 1940. Os dados do Ministério do

Interior, dispostos num documento denominado Plano de Desenvolvimento Integrado

do Vale do São Francisco-PDIVSF (1974), mostram que a irrigação da agricultura se

intensificou no Vale do São Francisco a partir de 1967 e o processo de colonização das

terras sanfransciscanas incluía-se neste esforço. Para tanto, o governo contava com a

SUDENE, DNOCS e SUVALE como instrumentos da política que seria levada a cabo.

Ao  mesmo  tempo,  deveria  dar  assistência  técnica  aos  fazendeiros  e  colonos  já

estabelecidos e à execução de novos projetos, incluindo pequenos, médios e grandes

empreendimentos; a partir de 1967, a SUVALE tornou-se a principal responsável pela

realização e suporte do projeto.

O documento  citado acima  destaca  que,  no início  da década  de 1970,  havia

planos para o desenvolvimento da Agricultura Irrigada em cerca de 621.000 hectares,

sendo 519.000ha realizados pela SUVALE e 102.000ha pela Rural Minas, em Jaíba,
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áreas  situadas  nos  municípios  de  Jaíba  e  Matias  Cardoso-MG.  Esta  última  área

pertencia55 a uma empresa particular. Porém, estimava-se que 94.299ha estariam sendo

irrigados no Vale, sendo 16.369 hectares a cargo do governo. Com relação ao montante

de capital investido nesse projeto de irrigação, ainda é difícil de ser mensurado, porque

os próprios dados do Ministério do Interior são imprecisos, em decorrência da brutal

variação entre os investimentos feitos em pequenas obras de propriedade particulares

(predominantes no Vale) com custo em torno de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 20.000,00 por

hectare irrigado. Conclui-se que a irrigação desses 94.000ha tenha absorvido em torno

de Cr$ 1.130.000.000,00 na sua execução.

Entre os 12 projetos de irrigação,  citados pelo Ministério da Interior,  7 eram

operados pelo sistema de gravidade, 1 por gravidade e por sprinkler, 2 polders sprinkler.

Os custos também variavam muito, por exemplo: O sistema bombeado por gravidade

custava entre Cr$ 8.320,00 e Cr$ 5.580,00 por hectare; o sistema polders, em torno de

Cr$  13.150,00,  sprinkler  Cr$  11.150,00  e  o  sistema  misto  gravidade-sprinkler,  Cr$

20.950,00 e a pequena irrigação com área inferior a 10ha situada as margens do rio

tinha custo de Cr$ 1.500,00 com alimentação bombeada por gravidade. Esses dados são

referentes  ao  meado  do ano de 1973.  Os  estudos feitos  pelo  Ministério  do Interior

indicam que  cerca  de  50% das  propriedades  em operação,  que  ele  denominava  de

fazendas,  eram,  na  verdade,  pequenas  propriedades  (voltadas  para  a  agricultura  de

subsistência)  onde  não  havia  qualquer  tipo  de  mecanização  ou  uso  de  insumos

químicos, cuja produção era baixa e se destinava ao sustento do proprietário e de sua

família, lembrando que as mesmas representavam 50,7% das propriedades do Vale e

apenas 3,3% da área total.  O destaque abaixo apresenta mais detalhes a respeito das

questões tratadas acima:

 “O  uso  de  animais  de  tração  e  de  tratores  para  arar  e  lavrar  a  terra  é  mínimo.

Maquinaria para colheitas era menos usada ainda. O censo de 1970, relaciona 2.700

tratores e 300.000 animais de tração no Vale. Outros levantamentos indicam que apenas

cerca da metade das fazendas possuem animais de tração e que, muito freqüentemente,

estas usam seus animais unicamente para transporte. Conseqüentemente, refere-se que

55 Por volta de 1973, estimava-se que a área irrigada do Vale do São Francisco era de 94.2999 hectares,
sendo de77.930 hectares (82,65%) a executada por particular e de 16.369 hectares (17,36%) a pública,
assim distribuída: 6.390 hectares no Baixo São Francisco; 5.260 hectares, no Submédio São Francisco;
2.985 hectares no Médio São Francisco, precisamente na região de Pirapora-MG. A Irrigação particular
tem a sua maior extensão distribuída no Médio São Francisco, a região de Sobradinho a Carinhanha e
inclui áreas dos Vales dos rios Grande, Corrente, Formoso e de tantos outros menores. Somam cerca de
33.730 hectares, ou seja, cerca de 43,28% da área particular.
 Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Vale  do  São  Francisco-PDIVSF.  Brasília:  Ministério  do
Interior, 1974, p. IV. B-4. 
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menos de 25.000 do total  de 550.000 fazendas  dispõem de  animais  de tração  para

lavragem. O uso de cavalos nas atividades de criação de gado em campo aberto iria

reduzir ainda mais o número de animais para lavragem. Conseqüentemente tudo indica

que apenas quatro por cento das fazendas usavam animais de tração, em 1969.

Com as capacidades de arar estimadas em 150 hectares por trator / ano e em 15 hectares

por junta de animais de tração /ano, cerca de 40.000ha foram lavrados por tratores e

300.000 por animais de tração. Portanto, cerca de 1,9 milhões de hectares , ou mais de

setenta por cento da área de lavouras, foi lavrada por métodos animais e apenas cinco

ou seis por cento das fazendas usaram tratores ou animais de tração. Ainda que existam

empresas modernas e avançadas, a natureza geral da maioria dos cultivos é extensiva e

segue os padrões de operação tradicionais; o uso de insumos físicos modernos é de

métodos de gerência empresarial intensiva é infreqüente, os métodos de conservação do

solo são praticamente inexistentes, os problemas de pestes e doenças são comuns e,

consequentemente, a produção unitária e baixa”. (Plano de Desenvolvimento Integrado

do Vale do São Francisco”. v. 2, 1974, p. IV, B-13).

A  preocupação  com  o  processo  de  colonização  do  Vale  do  São  Francisco

iniciou-se com a CVSF e se fez presente no começo do Regime Militar, com a criação

do Estatuto da Terra de 1964, que não conseguiu se materializar (embora este último

tivesse como objetivo atender à demanda rural de todo o território nacional), lembrando

que sempre existiu a pequena propriedade em todo o país e sua aquisição,  de certo

dependia  da  política  governamental  com  esse  fim.  O  censo  de  1960  registrou  a

existência  de  1.140.553  fazendas  distribuídas  em  65.306.735  hectares  situados  nos

estados que fazem parte do Vale. Mas o que chama a atenção nesses dados é o fato das

propriedades com menos de 10 hectares, que tinham tamanho médio de 3,8 hectares,

representando  50,7%  dos  títulos  e  com  3,3%  da  área  total,  ou  seja,  2.370.637  de

hectares,  pertencente  a  580.783,71  micro-proprietários  de  terra.  Esse  número  é

representativo, com um detalhe: pouca terra para muita gente, ao mesmo tempo, que

0,01% ou 11.405,53 proprietários  possuem 5,3% da área total,  com 22.983 hectares

cada.

Na década seguinte (1960) tivemos uma pequena alteração dos dados referentes

à posse da terra, na região mencionada acima. O censo agrícola de 1970, destaca uma

redução  de  13,16% no  tamanho  médio  da  propriedade  com menos  de  10  hectares,

passando  de  3,8  hectares  para  3,3  hectares  e  elevou-se  para  54,5%  o  número  de

proprietários ocupando 3,7% da área total de terra, uma elevação de 12,12% em relação

à década anterior. Por outro lado, as propriedades com 10.000 hectares e mais também

reduziram o seu tamanho médio que era cerca de 22.983 hectares, ficando com cerca de
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21.024  hectares  pertencentes  a  0,01%,dos  proprietários  a  mesma  porcentagem  da

década anterior, enquanto a sua área se reduziu em relação a área total de 5,3% para

3,5%, uma redução  de  33,96%.  No conjunto geral,  foram incorporadas  mais  terras,

chegou  a  74.627.568  hectares,  um  aumento  de  14,27%,  e  o  número  total  de

propriedades também aumentou para 1.531.978, ou seja, 34,31% em relação à década

anterior.  No que diz respeito à política de assentamento ou colonização preconizada

para o Vale, não é possível detectar sua influência a respeito dessas modestas alterações

na distribuição da posse da terra verificada ao longo da década de 1960 e registrada no

censo realizado em 1970.

Esses dados ilustram bem o processo de distribuição da posse da terra no interior

dos estados que têm partes dos seus territórios no Vale do São Francisco, durante as

décadas de 1950 e 1960. Embora tenha ocorrido um significativo aumento de número de

propriedades nos anos de 1960, isso se deve à incorporação de novas áreas (9.320.833

de  hectares).  Contudo,  não  modificou  em  nada  a  estrutura  fundiária  da  região  na

verdade tivemos uma redução de 13,16% no tamanho médio das pequenas propriedades.

Porém,  o Senador Antônio Jucá-PTB-CE, em seu pronunciamento  sobre a  Reforma

Agrária,  realizado  em 31  de  maio  de  1963,  mostrava  que  as  propriedades  com 10

hectares tinham 54,60% de aproveitamento, as com 100 hectares tinham apenas 33% e,

nas áreas entre 1.000 hectares e 10.000 hectares o aproveitamento era de 6,30%. 

O discurso indicava a necessidade de que a estrutura fundiária fosse modificada.

Os estudos feitos a respeito da questão mostravam que propriedades com o tamanho de

3,3ha, não era suficiente para assegura o sustento dos seus proprietários com as suas

famílias.  De  acordo  com  os  estudos  do  próprio  governo,  esse  processo  contribuiu

significativamente  para  a  expulsão  de  parte  desses  “minifundiários’’  para  centros

urbanos como São Paulo, sobretudo na década de 1970. Pouco valeu os esforços da

CVSF que tinha o objetivo de criar as condições para a fixação do homem no meio rural

do Vale através do processo de colonização para novas famílias e manutenção daquelas

já estabelecidas. O Estatuto da Terra, também não obteve êxito e o meio rural expulsou

parte significativa da sua população durante sua vigência.

No caso da região Nordeste, incluindo o Vale do São Francisco, a tendência de

elevação do tamanho das grandes propriedades continuou. Segundo Silva (1989), no

período entre 1972 e 1978, verificou-se um aumento da área de imóveis (de 24% para o

Nordeste e de 25% para o Brasil). Destaca-se o comportamento do extrato de 10.000

hectares  e  mais,  que  teve  sua  área  média  elevada  de  28.479  hectares  para  33.841
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hectares. No Nordeste, as propriedades de 1.000 hectares a 10.000 hectares, também

elevaram um pouco a sua área média;  no entanto,  o  crescimento  mais  significativo

ocorreu no estrato de 10.000 hectares (de 28.710 hectares para 38.385 hectares). No

caso das propriedades que representam 55% dos imóveis e ocupam 5% da área total,

Silva verificou que, entre 1972 e 1978, as  propriedades com área de até 25 hectares

acusaram ligeira perda de participação na região Nordeste, para recuperá-la, também de

forma inexpressiva, em 1984.

Os  outros  estratos  intermediários  que  dizem respeito  ao  tamanho  médio  das

propriedades acima de 25 hectares também sofreram alterações56. O estudo de Silva só

confirma as informações verificadas em outros institutos. Todo o período analisado por

Silva confirma que 50% dos imóveis de menor tamanho nunca ultrapassam 4% da área

total cadastrada e que as áreas com propriedades 5% maiores giravam em torno de 70%

no país, e cerca de 57% e 62%, no Nordeste. Esta estrutura continuou intacta apesar do

aumento  do número de pequenos estabelecimentos  não querer  dizer  uma divisão da

propriedade da posse da terra.  A expansão numérica dos pequenos estabelecimentos

também não significou redução da desigualdade ou descentralização da propriedade da

terra entre 1980-1985, conclui Silva.

Voltando ao Vale do São Francisco, apesar da elaboração de políticas voltadas

para a colonização da região como ocorreu no período de vigência  da CVSF, entre

1948-1967, não se obteve o resultado esperado. Nas décadas de 1970 e 1980, foi criada

uma  série  de  núcleos  rurais  no  Vale  para  realizar  o  assentamento  de  trabalhadores

rurais,  muitos  dos  quais  expulsos  de  seus  locais  de  origem  em  decorrência  da

implantação dos grandes projetos hidrelétricos  no Submédio e,  Baixo São Francisco

(barragem de Sobradinho, Luiz Gonzaga, ex-Itaparica e Xingó). No período indicado,

foram implantadas uma série de agrovilas, particularmente na região entre Bom Jesus da

Lapa, Serra do Ramalho e Carinhanha e nos municípios de Correntina e Santa Maria da

Vitoria, ambos no Oeste da Bahia. Veja o mapa no final deste capítulo. Os projetos de

56 As  pequenas  e  médias  propriedades,  com  variação  entre  25  hectares  e  500  hectares,  têm  sua
participação numérica, assim como, as áreas médias das mesmas, apresentam numa relação distributiva
bastante estável. Já com relação à participação na área total, a situação não é diferente, ou seja, sofre
alterações  (no  Nordeste,  por  exemplo,  caiu  de  51% para  45% entre  1972-1984).  Esse  fato  pode  se
explicar pela expansão das grandes propriedades nas novas áreas que vão sendo incorporados à área total
cadastrada. Notadamente tivemos um grau de desigualdade na distribuição fundiária, tanto no Nordeste
quanto no país  como um todo,  o que ocorreu  entre  1972 e 1978; no período entre 1978-1984,  esse
aumento  foi  mais  acentuado  no  Nordeste.  SILVA,  José  Graziano  da.  A Irrigação e  a Problemática
Fundiária do Nordeste. Campinas: Inst. de Economia-UNICAMP, 1989, p. 21.
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agrovilas  também  fracassaram,  embora  o  município  de  Serra  do  Ramalho57,  que

pertencia  a  Bom  Jesus  da  Lapa,  tenha  se  formado  em  1992;  o  sucesso  de  tais

empreendimentos não foi a contento, exceto uma ou outra iniciativa particular.

Na região de Petrolina-PE (Submédio São Francisco, no período de 1980-1985),

verificou-se uma redução da concentração da posse da terra (aumento do número de

proprietários),  o  que  se  explica  pela  implantação  do  Projeto  Nilo  Coelho  que

desapropriou 41.000 hectares, incluindo um grande número de minifúndios e latifúndios

e resultando em uma relativa desigualdade na distribuição da posse da terra na área. Por

outro  lado,  a  implantação  do  Projeto  foi  por  demais  prejudicial  para  os  que  não

possuíam  títulos  de  propriedade;  embora  tenham  recebido  indenização  pela

desapropriação,  os  valores  pagos  foram insignificantes.  Lembramos  que  apesar  das

dificuldades para um desempenho mais consistente dos lotes em termos econômicos,

cabe destacar que, no Submédio, sobretudo no pólo de irrigação de Petrolina/Juazeiro,

tivemos êxito em parcela expressiva de lotes distribuídos pelos projetos de irrigação. 

No entanto, essa constatação não serve para todos os agricultores beneficiados

com lotes nas áreas de irrigação distribuídas ao longo da ribeirinha do São Francisco o

grande  desafio  é  criar  mecanismos  políticos  capazes  de  assegurar  a  inclusão  dessa

maioria que aguarda seu lugar em solos brasileiros, seja no Vale do São Francisco ou

em outro lugar qualquer. A questão da posse da terra foi bem focada ao longo da última

metade  do  século  XX;  mas,  nenhuma  medida  política  e  econômica  foi  eficaz  para

solucionar definitivamente essa problemática, no Vale do São Francisco e até no próprio

país,  mesmo  reconhecendo  a  necessidade  de  estabelecer  políticas  para  alterar  a

distribuição da posse da terra. No século XIX, tivemos a Lei de Terras de 1850 que, em

lugar de promover  a distribuição  da posse da terra,  pelo contrário,  contribuiu a sua

concentração, o que perdurou em todo o século XX.

57 O município de Serra do Ramalho foi criado em decorrência da ampliação de agrovilas para assentar os
desterrados da barragem de Sobradinho. Consiste em um Projeto Especial de Colonização de Serra do
Ramalho, formado por 23 núcleos concebidos pela empresa particular de Engenharia e Planejamento-
HIDROSERVICE e implementados pelo INCRA. O Projeto contava com 257.000ha, desapropriados pelo
INCRA, sendo dividido em quatro eixos latitudinais; a cada 6 ou 7km, construiu-se uma agrovila. O eixo
1 abriga as agrovilas 1, 3, 5, 7 e 9. O eixo 2, as 2, 4, 6, 8, 11, 21 e 22. O eixo 3 abriga as de números: 12,
13, 14, 15, 16 e 18. O eixo 4 agrega as 19, 20 e na porção oriental da Serra, encontra-se a agrovila 23. As
agrovilas 15, 12 e 23 estão situadas no município de Carinhanha e a 9, onde  funcionava à Administração
do Projeto, tornou-se a sede do município de Serra do Ramalho, após a sua criação em 1992. Em média,
cada  lote tem 20ha,  exceto aqueles  com terrenos  pouco férteis,  alagadiços  e  rochosos  que possuíam
extensão acima do padrão estabelecido e ainda havia com uma área de Reserva Florestal (Legal) com
14.722,685ha. ESTRELA, Eli Souza. Três Felicidades e um Desengano: A Experiência dos Beraderos de
Sobradinho em Serra do Ramalho-BA. Tese de Doutorado Apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em História da PUC-SP. São Paulo: PUC, 2004, p.143, 145.
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Essa medida seguiu na contramão das leis de terras elaboradas e aplicadas em

outros países, como os EUA em 1863, que visavam a colonização e distribuição de lotes

com cerca de 60 hectares, para cada colono. O processo também ocorreu mais tarde na

Austrália.  A preocupação com excessiva concentração da posse da terra no Brasil já

chamava  a  atenção  desde  o  século  XIX,  tanto  que  na  campanha  pela  abolição  da

escravatura na década de 1870, Joaquim Nabuco lembrava em seus discursos que o

monopólio da propriedade da terra é tão cruel quanto a existência da escravidão que ele

combatia.  No  século  XX,  a  estrutura  continuou  intacta,  embora  contasse  com  a

existência de um grande número de minifúndios operando como apêndice do grande

latifúndio. O debate se intensificou, particularmente a partir do fim da segunda Guerra

Mundial e teve lugar no parlamento brasileiro58, nos partidos políticos e sindicatos, com

requintadas doses ideológicas (fortes embates entre esquerda e direita).

No discurso do parlamentar Geraldo Lurdgrer, do PRP do Rio Grande do Sul,

realizado em 1o de setembro de 1960, ele questionou a concessão de 5.047.185 hectares

no Estado do Mato Grosso,  para 7 empresas  (estrangeiras),  divididos em apenas 14

propriedades. Na Amazônia, só a FORD recebeu 1.000.000 de hectares; ao todo, foram

destinados  8.000.000 de  hectares  a  estrangeiros.  Enquanto  isso,  os  brasileiros  estão

sendo alijados e colocados exclusivamente na condição de operários rurais, conclui o

parlamentar. Como se vê, a concentração de terra estava sendo promovida pelo próprio

governo e tinha que ser feita alguma coisa para alterar o quadro, não só no Vale do São

Francisco, mas em todo o território nacional. Nesse bojo, surgiram as ligas camponesas

em  Pernambuco  contribuindo  à  intensificação  dos  debates  em  torno  da  questão

relacionada à posse da terra. Porém, não foi possível implementar qualquer política que

resultasse na alteração da estrutura fundiária brasileira.

Com  o  golpe  militar  de  1964,  os  debates  em  torno  da  questão  se  foram

encerrando por imposição do regime, que no mesmo ano elaborou o Estatuto da Terra,

cuja  tarefa  era  realizar  a  reforma do campo.  Segundo os  críticos  dessa  política,  tal

Estatuto  foi  elaborado  para  manter  a  situação  como  sempre;  apenas  reconheceu  o

problema, porém, protelava a sua solução, ou seja, nada se fez para que os trabalhadores

rurais tivessem o acesso à posse da terra. Apesar dos propósitos, esta solução não teve

58 A Reforma Agrária tornou-se uma questão prioritária, pelo menos no que diz respeito aos debates, tanto
que, entre 9 de janeiro de 1959 e 31 de maio de 1963, foram realizados 59 pronunciamentos no Senado
Federal  a  seu  respeito.  Por  outro  lado,  em  1962,  havia  8  projetos  em  tramitação  na  Câmara  dos
Deputados,  a respeito da Reforma Agrária,  sendo que alguns datam de 1954; isto mostra o quanto a
solução da questão é difícil.  Reforma Agrária. Debates Parlamentares, Senado Federal. v. 3. Brasília:
Serviços de Informação Legislativa, 1963.
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lugar em solos do Brasil; conseqüentemente, na década de 1980, surgiu o Movimento

dos Trabalhadores Sem-Terra e, como na década de 1950 e início da década de 1960, a

posse  da  terra  voltou  a  ter  espaço  na  agenda  política  e  econômica  dos  sucessivos

governos que se depararam com o histórico problema e de alguma forma tiveram que

dar a resposta por ele requerida.

 O acesso a terra exige uma série de articulações de ordem política e econômica

que envolve o conjunto da sociedade; no entanto, cabe ao governo cuidar da questão,

tanto  que  o presidente  José  Sarney (1986-1990) criou  um Ministério  para  tratar  do

assunto.  A  década  de  1990,  particularmente  no  governo  do  presidente  Fernando

Henrique  Cardoso  (1995-2003),  também  contou  com  um  Ministério  que  tinha  a

espinhosa tarefa de tomar medidas que promovesse a esperada distribuição da posse da

terra. Segundo os dados do governo, os assentamentos realizados por ele suplantaram

tudo o que se fez nos últimos 50 anos. As realizações promovidas nesse campo foram

pouco significativas no decorrer da história, então qualquer coisa que se faça representa

o dobro. Notadamente, as propostas que buscavam alterar a estrutura fundiária no Vale

do São Francisco não conseguiram os resultados esperados, tanto as elaboradas pela

CVSF, assim como as outras iniciativas com o mesmo objetivo.

As  análises  da  Pastoral  da  Terra  e  as  críticas  feitas  pelos  sindicatos  dos

trabalhadores rurais situados na região destacam que as políticas públicas voltadas para

o campo e que deveriam garantir o acesso à terra, sequer foram capazes de manter os

pequenos agricultores já assentados. Muitos deles tiveram que abandonar suas pequenas

propriedades e migrar para outras regiões, pois ali não dava para tirar o seu sustento e o

de suas famílias. Assim, em vez de colonizar e povoar os campos do Vale, os mesmos

eram esvaziados.  E quando essa população não migrava para outras localidades,  era

empurrada para viver nas periferias das cidades situadas no próprio Vale,  entre elas

destacando-se Petrolina-PE e  Juazeiro-BA (localizadas  respectivamente  nas  margens

esquerda e direita do rio São Francisco) e Barreiras-BA, no Oeste da Bahia, na bacia do

rio Grande, que integra o Vale do São Francisco.

Essa estrutura fundiária  não permite  que os  donos de pequenas  propriedades

consigam assegurar  a  sua  sobrevivência,  porque  a  produção  é  baixa  e  o  acesso  ao

crédito  bancário  destinado  às  atividades  agrícolas  é  restrito.  Em nenhum momento,

tivemos uma política governamental que atendesse adequadamente aos interesses e às

necessidades desses segmentos rurais do país e do Vale em particular. Assim, a pobreza

e o descaso continuaram a perseguir os pequenos proprietários de terra  que ainda vivem
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no  campo  brasileiro  incluindo  os  do  Vale  do  São  Francisco.  A  escala  produtiva

alcançada por estes não permite que participem de qualquer beneficio destinado ao meio

rural, embora produza feijão, arroz, mandioca, milho, que compõem a base alimentar da

população brasileira. 

Na região do Submédio São Francisco, os projetos de irrigação contaram com

investimentos privados e públicos; ainda assim, a participação da pequena propriedade é

limitada.  Lembramos,  que no caso  do Projeto Nilo  Coelho a  maioria  dos  lotes  não

ultrapassava a casa dos 6 hectares e certamente os colonos beneficiados não dispunham

das condições mínimas para integrar ao processo de irrigação em andamento, porque

não dispunham de capital  e nem de capacitação técnica,  elementos básicos para sua

inserção  no  processo.  Segundo  Belik  (2000),  não  havia  recursos  específicos  para

financiar a agricultura familiar, até 1994, quando foi criado o Programa de Valorização

da Pequena Produção Rural (governo Itamar Franco); porém, tal mecanismo ainda não

conseguiu os objetivos esperados que São atender a maioria dos pequenos produtores

agrícolas do país.

Com os lotes do Projeto Nilo Coelho, apesar do seu tamanho, a situação poderia

ser  diferente,  caso  os  seus  colonos  tivessem  meios  para  capitalizá-los  e  receber  o

beneficio  da  irrigação,  o  qual  proporcionaria  um  melhor  nível  de  vida  aos  seus

proprietários. Sem isso, não é possível ocorrer qualquer alteração, tudo continua como

antes e muitos desses proprietários são levados a vender os imóveis obtidos por meio

dos  projetos59 (tal  fato  também  ocorre  em  outras  áreas  onde  exista  a  pequena

propriedade).  O  professor  Pedro  Gama  da  Silva,  pesquisador  da  EMBRAPA  de

Petrolina, lembra que restam apenas cerca de 27% dos assentados originais do Projeto

Nilo  Coelho.  Os  lotes  originários  foram  adquiridos  por  terceiros,  com  perfil  bem

diferente dos anteriores, inclusive muitos destes tornaram-sirrigantes. O fenômeno foi

verificado por Silva (1989), quando o Projeto ainda não havia completado 10 anos, o

que é natural para tal processo e pelas próprias circunstâncias em que vive essa gente.

59 O projeto Nilo Coelho de certo não tinha por objetivo criar  um mercado de terras  e  sim assentar
trabalhadores  rurais  e  assegurar  aos  mesmos os  meios  para  o acesso  à posse da terra na região.  No
entanto, a venda do lote pelo colono é natural,  apesar  da recomendação contrária  por parte do órgão
público responsável pela implantação do Projeto; caso isso ocorresse, havia a proibição para que uma
mesma pessoa pudesse ter mais de um lote em área de irrigação. Entretanto, na prática, parecem existir
vários atalhos para escapar à proibição com o surgimento do testa de ferro, visto que nada impede que
proprietários  rurais  fora  do  perímetro  adquiram  os  lotes  que  estão  sendo  vendidos.  Além  disso,  a
proibição de possuir mais de um lote irrigado é válida apenas para colonos assentados pelo DNOCS e
pela CODEVASF. Nunca para empresários que, já no processo de licitação, podem concorrer a mais de
um lote empresarial. SILVA, op. cit., p. 121.
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A problemática e a estrutura da posse da terra no Vale do São Francisco tratada

acima  tem  por  objetivo  mostrar  que,  até  os  dias  atuais,  as  medidas  adotadas  para

solucionar  a questão da arcaica estrutura fundiária  foram ineficazes,  ou por falta  de

vontade  política  ou  por  imperícia  técnica  e  econômica  para  a  sua  realização.  As

primeiras  medidas  para  esse  fim  tiveram  inicio  com  a  CVSF,  que  deveria  ter

continuidade  com  a  SUVALE,  que  mais  tarde  deu  lugar  a  CODEVASF.  Porém,

nenhuma delas conseguiu um lugar de destaque para as pequenas propriedades e seus

ocupantes; lembramos que a geração de riqueza e a distribuição de renda no meio rural

exigem mais do que uma mera distribuição numérica dos imóveis rurais. De acordo com

os dados do IBGE, do Censo Agrícola e do INCRA, verificados ao longo dos últimos 40

anos,  a  percentagem do  número  de  pequenas  propriedades  em relação  ao  global  é

bastante significativa, ultrapassa a casa dos 50% dos imóveis rurais. No entanto, a área

total, ocupada por eles sequer alcança 4% do tamanho global dos imóveis existentes no

Vale e no Brasil

A  solução  destas  questões  envolve  velhos  problemas  do  passado,  além  dos

novos  desafios,  adicionado  com  as  mudanças  ocorridas  na  economia  e  com  outra

necessidade que vem surgindo.  Entre o início  do século XX e a década de 1970, a

maioria  da  população  do  Vale  vivia  no  meio  rural.  Até  então,  o  acesso  a  terra

seguramente era o único meio dos trabalhadores rurais garantirem a sua sobrevivência;

o  acesso  se  dava  através  da  aquisição  por  compra,  herança,  arrendamento  e  como

agregado  das  propriedades.  Todas  essas  modalidades  tinham  algo  em  comum:  a

precariedade do conjunto dos trabalhadores do campo, inclusive aqueles possuidores de

pequenas  propriedades  (minifúndios)  que representava  a  maioria  dos imóveis  rurais.

Isso não diferenciava dos demais trabalhadores  do meio rural,  ou seja,  eles também

tinham que trabalhar nas grandes propriedades da região.

Da forma como o minifúndio, era e é organizado, não garante a independência

econômica dos seus proprietários,  porque os mesmos têm que trabalhar  nas grandes

propriedades.  Nesse  contexto,  os  minifúndios,  em  muitos  casos  não  passam  de

apêndices dos grandes latifúndios. E em nada contribuíram para a equidade social e nem

tão pouco para a distribuição de renda no meio rural, apesar da significativa participação

numérica  no  total  dos  imóveis,  cuja  participação  na  área  total  ocupada  pelas

propriedades  da  terra,  historicamente  nunca  ultrapassando  a  casa  dos  4% desta.  O

adequado acesso à propriedade da terra de certo seria um elemento de distribuição de

renda no campo e esse deveria ser o papel da Reforma Agrária, principalmente quando a
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maioria da população vivia no meio rural. É claro que somente o acesso à terra não era

suficiente, tinha de ser acompanhado de outras medidas incluindo o acesso ao crédito,

orientação  técnica,  educação,  saúde  e  o  estabelecimento  de  uma  política  de  preços

mínimos  para  a  produção  realizada  no  campo.  São  velhos  problemas  que  ainda

persistem até os dias atuais.

A  CVSF  havia  focado  esses  problemas  desde  o  seu  surgimento  e  elaborou

projetos  que  visavam  à  solução  dos  mesmos.  Era  órgão  de  execução  de  políticas

públicas que atuava em uma ampla frente e deveria solucionar questões de variadas

procedências, com diferentes enfoques, de ordem política, econômica, social, incluindo

a educação, saúde e a cultura. Contudo, não foi possível solucionar a problemática do

acesso à  terra  na  região  e  nem contou com o devido empenho  que  ela  exigia.  Até

porque,  do ponto de vista  político,  seria  alterar  a estrutura  fundiária,  mesmo em se

tratando de um Projeto que visava a transformação do Vale. Isso significaria introduzir

novos paradigmas que deveriam revolucionar as forças produtivas na região e implantar

um moderno padrão de desenvolvimento que estivesse em sintonia com aquele que o

país pretendia trilhar.  Na verdade, tratava-se da inserção daquela região no mercado

nacional e internacional. Na visão dos gestores da CVSF e da política macroeconômica;

a estrutura fundiária do Vale era um estorvo para o pretendido desenvolvimento que

tinha  o rio  São Francisco  como eixo  norteador,  contudo assegurar  a  posse  da  terra

requeria uma ousadia política pouco recomendada para aquele momento.

A SUVALE, substituta da CVSF, também focou os problemas relacionados ao

acesso à posse da terra e elaborou medidas para as suas mudanças, embora, as propostas

da CVSF tenham continuado atualizadas e poderiam ser executadas. A SUVALE teve

pouca duração e suas realizações, no que diz respeito a distribuição da posse da terra,

ficou aquém dos seus propósitos. Em seguida veio a Companhia de Desenvolvimento

do Vale São Francisco, CODEVASF, empresa pública criada pela Lei no 6.088, de 16

de julho de 1974, e deparou com os antigos problemas que não deu conta de resolver até

agora,  embora  o  seu  sucesso  na  condução  dos  grandes  projetos  agrícolas  seja

indiscutível,  principalmente  quanto  aos  ligados  ao  desenvolvimento  da  fruticultura

irrigada no Submédio São Francisco, região que compreende o território de Petrolina-

PE e Juazeiro-BA e o entorno desses municípios. Essa atividade, segundo Silva (2001),

insere  de  vez  a  região  no  mercado  nacional  e  internacional  de  frutas  tropicais  e

adaptadas, no caso, a uva.
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A inclusão da maioria dos trabalhadores do Vale através do acesso à posse da

terra  não foi  possível  em nenhuma das  etapas  de desenvolvimento  do Vale  do São

Francisco, nem quando a maioria da população vivia no campo e nem após as décadas

de 1980 e 1990, período em que o meio rural já estava bastante esvaziado. Porém, ainda

não se encontrou uma adequada solução para os trabalhadores que permaneceram no

Vale e necessitam do acesso à terra, que continua sendo um instrumento de inclusão,

onde  seria  possível  produzir  riqueza  e  gerar  renda.  Lembramos  que  a  pequena

propriedade continua  numericamente  predominando no Vale;  nem a busca de novas

orientações políticas, econômicas e técnicas que assegurem a melhoria de vida dos seus

donos e das famílias e nem a criação do Programa de Valorização da pequena Produção

Rural-PRONAF conseguiram alterar  a  situação da agricultura  familiar60.  Contudo,  o

governo juntamente com os seus organismos como a CODEVASF, SUDENE, DNOCS

e  INCRA  responsáveis  pelo  desenvolvimento  integrado  do  Vale  do  São  Francisco

continuam devendo uma solução que garanta a inclusão do homem que ainda vive no

meio rural sanfranciscano.

Embora o êxito dos grandes projetos de desenvolvimento implantados na região

seja uma realidade, os mesmos se caracterizam por serem excludentes, ou seja, deixam

fora a maioria dos trabalhadores do grande Vale, onde a pobreza continua inabalável e

sem alterar sua marca histórica, apesar da modernização de alguns setores econômicos

existentes entre as nascentes do rio São Francisco e de seus afluentes até a sua foz.

França (2001) mostra que a agricultura irrigada com tecnologia avança em região semi-

árida poderá se transformar no indutor do processo de desenvolvimento regional. Na

verdade,  em parte  isso vem ocorrendo em algumas  áreas  do Vale,  porém de forma

excludente. O grande desafio é implementar uma política econômica em que a maioria

dos trabalhadores rurais e urbanos seja incorporada, o que ainda não ocorreu.

Antes,  a questão do desenvolvimento  econômico era tida  como solução para

todos  os  nossos  males,  independente  dos  efeitos  colaterais  que  pudesse  ocasionar

posteriormente. Destacando, no que diz respeito ao desenvolvimento do Vale, o Projeto

60 Na verdade, até a criação do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural-PRONAF, em 1994,
sequer existia o conceito de agricultura familiar. O agricultor familiar era considerado apenas como um
pequeno produtor para que pedisse ser enquadrado nas Instituições  de Créditos rurais.  Esse produtor,
além de disputar créditos com os demais produtores, também tinha de seguir a mesma rotina bancária
para obter um empréstimo que tinha um perfil voltado para o grande produtor. Foi para superar esses
problemas que o governo criou o PRONAF, que inicialmente funcionava através da concessão de créditos
de até R$ 5.000,00 para custeio dos agricultores,  R$ 15.000,00 de investimentos e R$ 7.500,00 para
custeio coletivo, com taxa de juros inicial de 16% e depois reduzida para 9% ao ano. BELIK, Walter.
PRONAF:  Avaliação  da  Operacionalização  do  Programa.  In:  _______.  O  Novo  Rural  Brasileiro-
Políticas Públicas. Campinas: Ed. Da UNICAMP, 2000, p. 93. 
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da  CVSF,  já  havia  uma  orientação  no sentido  de  diminuir  os  danos  ambientais  na

região.  Até a Conferência  do Meio Ambiente,  realizada em Estocolmo,  em 1972, o

pensamento  dos  nossos  gestores  da  política  macroeconômica  e  de  desenvolvimento

ainda  continuavam  achando  que  os  danos  ambientais  decorrentes  das  atividades

econômicas  não  tinham  importância  nenhuma.  O  tempo  tratou  de  impor  novas

orientações a este respeito, tanto que 20 anos depois o Brasil sediou a Conferência da

UNESCO em seu território; tal evento recebeu o título de Rio-92; e foi realizada no Rio

de Janeiro, em 1992. Nesse período, os problemas ambientais se agravaram em todo o

país,  particularmente  no  Vale  do  São  Francisco  e,  por  força  das  circunstâncias,  a

mentalidade do desenvolvimento a qualquer preço teve que aos poucos se curvar frente

à nova realidade. 

Frente à nova realidade que se impõe os problemas fundiários do passado que

ainda não foram solucionados, além de manter as antigas questões, acrescentaram outras

novas, como as relacionadas à preservação ambiental.  Trata-se de uma situação  sine

qua non haverá o andamento do paradigma dos tempos futuros, que exigirá cuidados

especiais com o meio ambiente e assegurar a sustentabilidade econômica da região. O

acesso  à  posse  da  terra  e  o  alavancamento  de  novos  projetos  econômicos  e  a

manutenção  dos  já  existentes  tem  de  levar  em  conta  os  critérios  que  visam  o

desenvolvimento econômico combinado com a preservação ambiental a produção dos

danos ocasionados pelas atividades produtivas realizadas no Vale, sejam elas agrícolas;

extrativas  ou  industriais.  O  grande  desafio  político  e,  econômico  da  região,  na

atualidade  consiste na solução dos problemas  antigos ligados a estrutura fundiária  e

apresentar medidas políticas e técnicas que contemplam as novas exigências, tantos para

os gestores públicos, quanto os demais agentes responsáveis pelo desenvolvimento do

Vale, inclusive os trabalhadores que dependem do acesso a terra e a água para garantir

sua inclusão neste processo. 
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3.3. O Desenvolvimento Integrado do Vale: uma equação incompleta

O desenvolvimento  almejado  para  o  Vale  do  São  Francisco  em  toda  a  sua

extensão jamais foi enfrentado pelo governo brasileiro até a Constituição de 1946, já

que tudo estava por fazer e tornava-se difícil priorizar qualquer atividade ou setor da

economia naquele extenso pedaço de chão do território deste grande país, que abrange 7

estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Para enfrentar esta tarefa criou-se

a CVSF, que inicialmente teve que elaborar os projetos de desenvolvimento que iriam

atuar  em  todas  as  frentes,  na  região  mais  atrasada  e  pobre  do  Brasil.  A  pergunta

freqüente era por onde começar? E o que priorizar? Nesse contexto, a CVSF procurou

atuar globalmente em todos os setores da economia e das necessidades sociais. Durante

os últimos anos da década de 1940 e os primeiros da década de 1950, o governo focou

os problemas da região e daí implementar os projetos e as políticas que deveriam alterar

aquelas estruturas seculares de atraso econômico, político e social.

Na verdade,  a  dramaticidade  econômica  e  social  do  Vale  era  inquestionável

embora a CVSF quisesse solucionar todos os problemas simultaneamente, mas isso não

foi possível. Porém, através da exaustiva leitura e pesquisa dos documentos e relatórios

do governo (incluindo os da própria CVSF) verificamos que apesar da atuação ampla

por  parte  do governo e  dos  seus  organismos  responsáveis  pelo  desenvolvimento  do

Vale, tiveram que a selecionar alguns setores da economia para se desenvolver. O setor

energético recebeu atenção especial do Governo Central, lembrando que a formação da

Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF, ocorreu três anos antes (1945) da

Comissão do Vale São Francisco-CVSF (1948), que resultou na construção da usina de

Paulo Afonso, inaugurada em 1955. A preocupação do Governo Federal com o setor

elétrico  canalizou  parte  significativa  dos  investimentos  públicos  para  a  geração  de

energia, no decorrer da segunda metade do século XX.

A  CVSF  também  destinou  parcela  expressiva  do  seu  orçamento  para  a

construção de usinas hidrelétricas de Pandeiros,  no rio Pandeiros; Gafanhoto, no rio

Pará e Três Marias no rio São Francisco. Em 1960, através da Lei no 3.782, foi criado o

Ministério das Minas e Energia e em 1967, os investimentos para o setor elétrico passou

a fazer parte do orçamento deste novo Ministério. Por outro lado, extinguiu o prazo de

vigência  constitucional  que  destinava  1%  do  Orçamento  da  União  para  o

desenvolvimento do Vale do São Francisco e a CVSF foi extinta, até então responsável

178



por tais recursos aplicados no setor elétrico no Vale do São Francisco. A SUVALE que

substituiu  aquele  organismo  governamental  já  não  precisou  atuar  no  setor  elétrico,

recebeu outras incumbências destinadas a proporcionar o desenvolvimento regional do

Vale do Velho Chico.

 Embora a Superintendência do Vale do São do São Francisco-SUVALE tivesse

que atuar  em amplo  leque  de atividades,  contudo o mesmo era  bem menor  do que

aquele de responsabilidade de sua antecessora. Tanto que no decorrer dos 20 anos de

existência da CVSF, verificou que apesar da mesma ter atuado em todos os setores das

atividades econômicas e sociais do Vale, muitas delas não apresentaram os resultados

esperados,  isto  em  decorrência  de  problemas  políticos  e  da  descontinuidade  dos

investimentos  que  afetaram  particularmente  o  setor  de  saúde  e  educação.  Além da

superposição  de  funções  entre  alguns  organismos  governamentais  responsáveis  pelo

suporte político e econômico de várias atividades ligadas ao desenvolvimento do Vale

do São Francisco, regional e do país como um todo.

O setor de transporte (rodoviário) ao longo dos últimos 50 anos, também recebeu

atenção especial dos governos Federal e estaduais61, lembramos que até a criação do

Ministério  dos  Transportes  no  início  da  década  de  1960,  este  setor  estava  sob  a

administração do Ministério da Viação e Obras Públicas. No entanto, a CVSF teve forte

participação  na  indicação  dos  traçados  rodoviários  da  região  do  Vale,  inclusive

destinando parcela do seu orçamento para o setor. Incluindo também a construção e

reparo de aeroportos nas cidades do Vale, assim como, de portos fluviais que deveriam

ser  construídos  ou reparados  ao  longo do rio  São Francisco e  de seus  afluentes.  A

navegação fluvial também foi tratada, como prioridade nacional desde o final do século

XIX e começo do século XX.

No entanto, faltou tomar as medidas necessárias para que isso se concretizasse,

por outro lado, sua expansão no Vale estava estreitamente ligada à política Nacional de

Transporte  (rodoviário).  Lembramos  que  neste  contexto  havia  uma  superposição  de

função no que diz respeito à construção de estradas do Vale entre a CVSF e o Ministério

61 O  setor  de  transporte  rodoviário  brasileiro  foi  demais  privilegiado,  ou  seja,  recebeu  uma atenção
especial em relação aos demais sistemas de transportes (navegação, ferroviária e aeroviária). Sendo que
qualquer política adotada para o sistema de transporte deve dar a liberdade de escolha modal para o
usuário, devendo, no entanto, adotar padrões que possibilitem à utilização daqueles modos de transportes
que seja mais adequado a economia nacional. A prioridade pelo transporte rodoviário é inconteste a sua
expansão após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Tanto que a rede viária do país (federal e
estadual)  estima-se  que  em  1950,  já  contava  com  55.900km,  passando  para  76.298km  em  1955,
108.277km em 1960, 129.430km em 1965 e 181.011km em 1970. Uma expansão de 323,81% em 20
anos, sendo que a rede federal contava com 53.775km, dos quais 24.237km estavam pavimentados em
1970. MELO, José Carlos. Transporte e Desenvolvimentos e Econômico. Brasília: EBTU, 1984, p. 200.
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que executava  a  política  de transportes  no Brasil.  Independentemente  do organismo

responsável pelo desenvolvimeento do sistema de transporte, a construção de estradas

de rodagem tive prioridades no Vale, juntamente com a geração de energia, ao mesmo

tempo, que se abandonavam as vias férreas e a navegação do São Francisco. Apesar de

estas aparecerem nos documentos oficiais, como sendo fundamentais para a realização

de um sistema de transporte integrado.

Os relatórios da CVSF elaborados no início da década de 1950 destacavam o

isolamento geográfico da região do Vale e em decorrência deste fato era necessário a

construção de inúmeras estradas que ligassem as terras sanfranciscanas, entre si e as

outras regiões do país. A partir desta constatação a CVSF elaborou um amplo plano

com este fim, pois até a década de 1940, a principal via de transporte era o próprio rio

São Francisco que por meio da navegação fluvial ligava Juazeiro-BA a Pirapora-MG.

Estas localidades antes já estavam interligadas com o litoral através das ferrovias Leste

Brasileiro e Central do Brasil. A primeira com ponto inicial em Salvador e que alcançou

o Vale em 1896, a mesma deveria chegar até São Luís, capital do Maranhão (passando

por Teresina-PI), enquanto a segunda tem seu ponto inicial no Rio de Janeiro, a ponta

dos trilhos desta ferrovia, os trilhos chegaram a Pirapora em 1910, devia prosseguir e

alcançar a cidade de Santarém-PA, contudo no ano de 1926, os mesmos pararam na

outra margem do São Francisco em Buritizeiro-MG.

Grandes  extensões  do Vale  não eram ligadas  por  estradas  de  rodagens,  para

ilustrar aquela realidade,  lembramos que o primeiro automóvel  de Barra-BA (cidade

situada,  na  margem  esquerda  do  São  Francisco,  Médio  Vale)  foi  um  caminhão

comprado pelo Bispo dom João Muniz, em 1950. Dizia-se que, a população; primeiro

conheceu  o  avião  (já  havia  um aeroporto  na  cidade)  e  depois  o  automóvel.  Cabe

destacar  que esta  situação perdurou por  muito  tempo,  tanto  que em 1973,  a  cidade

contava com um único automóvel (o Jeep vermelho do padre) pertencia ao Frei Luiz

Flávio Cappio, atual Bispo de Barra. Os rios São Francisco e Grande eram a principal

via de comunicação daquela região que estabelecia ligação com outras partes do país. O

burro e o carro de boi davam conta de transportar as cargas locais, assim não poderia

haver desenvolvimentos sem transportes de preferência interligados, isto é, incluindo

todos os meios de transportes: hidroviário, ferroviário, rodoviário e aeroviário.

A construção das primeiras pontes transpondo o rio São Francisco foi prevista

para o período entre 1870 e 1880, tarefa esta que caberia a Estrada de Ferro Bahia ao

São Francisco em seu prolongamento rumo a Teresina, capital do Piauí, no entanto, tal
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fato só veio ocorrer em 1954, quando foi inaugurada a ponte pêncil, rodo-ferroviária

Presidente Dutra, construída entre Juazeiro e Petrolina, que iniciou suas obras em 1948.

No mesmo período foram inauguradas duas pontes no complexo Paulo Afonso, uma que

permite o acesso à cidade de Paulo Afonso e a usina e a segunda trata-se da ponte Dom

Pedro II  que estabelece  a  ligação  do Estado da Bahia  com Alagoas  e  Pernambuco.

Ainda  no  século  XIX,  estava  prevista  à  construção  outra  ponte  sobre  o  rio  São

Francisco, também pela E.F. Bahia ao São Francisco, no seu prolongamento oriental

denominado  ramal  do  Xingó  previsto  para  estabelecer  a  ligação  entre  o  Nordeste

Meridional,  Oriental  e  Setentrional  (veja  mapa  no  final  deste  capítulo)  e,  com  a

navegação do Baixo São Francisco. Essa parte recebeu o nome de: Ponte da Integração

Nacional (rodoferroviária), só veio a ser inaugurada, em 1972 (situada entre Propiá-SE e

Porto  Real  do  Colégio-AL),  que  passou  a  atender  o  tráfego  ferroviário  da  Rede

Ferroviária Federal Sociedade Anônima-RFFSA e o rodoviário da BR-101. Na década

seguinte foi à vez da ponte Delmiro Gouveia situada entre as cidades de Piranhas-AL e

Canindé do São Francisco-SE, inaugurada em 1987, a mesma fez parte da construção da

Usina Hidrelétrica do Xingó.

A pretensão do Governo Imperial em construir pontes sobre o rio São Francisco

ainda no segundo quartel do século XIX, através das ferrovias citadas acima juntamente

com a  E.F.  Dom Pedro II  (em sua linha  centro)  não se realizou.  Porém,  em 1924,

inaugurou-se  a  ponte  ferroviária  Marechal  Herme  a  primeira  sobre  o  Velho Chico,

sendo a  mesma construída  pela  E.F.  Central  do  Brasil  (antes  Dom Pedro  II),  entre

Pirapora e Buritizeiro, ou seja, ponto final desta ferrovia e da navegação fluvial do São

Francisco  que  estabelecia  ligação  entre  Pirapora-MG  e  Juazeiro-BA.  Esta  ponte

permitia o avanço da Central Brasil previsto para chegar até Santarém-PA (veja mapa

no  final  deste  capítulo),  entretanto,  a  ferrovia  estacionou  a  1  km  da  ponte.  A

inauguração da primeira ponte sobre o São Francisco não conseguiu a ampliação do

sistema de transporte terrestre, além da margem esquerda do São Francisco, rumo ao

interior  do território  brasileiro,  como queria  o  Governo Imperial  e posteriormente  o

regime republicano,  isto só foi possível com o advento das rodovias no decorrer do

século XX.

O transporte nesta região continuou sendo feito em lombo de burros, jumentos,

cavalos e carros de bois, além da navegação do São Francisco e de seus afluentes e só

bem mais tarde, ou seja, a partir da década de 1930, é que teve início a abertura de

estradas de rodagem na margem esquerda do São Francisco. No entanto, estas rodovias

181



só foram ampliadas na década de 195062, período em que se iniciou a construção da

Usina Hidrelétrica Bernardo Mascarenhas que formou a represa de Três Marias, e ao

mesmo tempo construiu-se uma ponte rodoviária sobre o Velho Chico, a primeira do

Alto São Francisco, inaugurada no início da década de 1960. Esta ponte contribuiu de

forma  decisiva  com  o  desempenho  do  tráfego  da  BR-040,  rodovia  que  liga  Belo

Horizonte às cidades de João Pinheiro e Paracatu no Noroeste de Minas Gerais e ao

Estado de Goiás e o Distrito Federal. Posteriormente, foram constituídas outras pontes

sobre o rio São Francisco, a primeira delas foi a “Ponte Rio São Francisco” inaugurada

no ano de 1973, em Pirapora, na BR-365, a 2km da ponte ferroviária Mal. Hermes,

lembrando  que  no  Alto  São Francisco  foram construídas  outras  pontes  com menor

expressão.

Com a  expansão  da  rede  rodoviária  do  país,  10  anos  mais  tarde  tivemos  a

conclusão da ponte de Ibotirama-BA, precisamente em fevereiro de 1983, na BR-242

que liga Salvador a Barreiras, Oeste baiano e aos estados de Tocantins, Goiás e Distrito

Federal (via BR 020). Em seguida foi a vez da ponte Jecino Coelho, em Bom Jesus da

Lapa,  inaugurada no início da década de 1990. Por último tivemos a  construção da

ponte João Maia, também chamada de Ponte Pedra de Maria da Cruz, concluída em

1993, entre o município de Januária e a cidade de Pedra de Maria da Cruz a mesma faz

parte da rodovia BR-135, que liga Carinhanha-BA a Montes Claros e Belo Horizonte-

MG (via  BR-040).  E  já  está  em andamento  a  construção  da  ponte  situada  entre  as

cidades de Carinhanha e Malhada, no Médio São Francisco baiano. A construção desta

ponte estava prevista para ocorrer no início da década de 1970, espera-se que a sua

inauguração ocorra no ano de 2006, destaca-se também a ponte da BR-116, situa entre

Itó no município de Belém de São Francisco-PE e Itó no município de Abaré-BA, no

Submédio São Francisco. A construção dessa ponte iniciou em 2002 e a sua conclusão

foi estipulada para 2005, contudo a obra foi paralizada. Por último, temos o projeto de

construção de uma ponte que estabelece  ligação entre  as  cidades  de Neopólis-SE e

Penedo-AL, no Baixo São Francisco.

62 O transporte rodoviário iniciou sua expansão em ritmo acelerado a partir do fim da Segunda Guerra
Mundial, particularmente no decorrer da década de 1950. Inclusive a construção de estradas pavimentadas
que recebeu um reforço de primeira grandeza com a implantação da indústria automobilística no Brasil. 
O transporte por estrada de rodagem, efetuado sem nenhuma forma de regulamentação, sem burocracia,
baseado essencialmente na iniciativa privada, chegou a década de 1960, com mais de 70% do volume de
mercadorias transportadas no país. Em 1950, a rede rodoviária pavimentada não ultrapassada a casa dos
3.000km  de  extensão  distribuída  por  todo  o  território  nacional  em  1960,  a  mesma  era  de
aproximadamente  8.000km,  contudo  em  1980,  já  alcançava  cerca  de  80.000km  para  uma  rede  de
1.500.000km. MELO, op. cit., p. 205. 
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A ponte ferroviária Marechal Hermes da E.F. Central do Brasil construída sobre

o rio São Francisco, em 1924, entre Pirapora e Buritizeiro, é a única exceção porque

todas as demais foram inauguradas a partir da década de 1950, isto demonstra em parte

o isolamento em que estava submetida à região do Vale do São Francisco. Tanto que

todas estas pontes foram construídas por rodovias transversais ao rio São Francisco e a

sua bacia, apenas as pontes da BR-135 em Januária e a ponte da BR-365, em Pirapora,

foram construídas em rodovias que acompanham o Vale. A BR-365 inicia em Montes

Claros e dar acesso as BRs-122 e 252 e liga o Norte de Minas Gerais com a Bahia. A

rodovia BR-365 acompanha o Vale passando por Patos de Minas e segue até Uberlândia

e termina no Oeste do Estado, fronteira com o Goiás, em S. Simão, veja no mapa: “As

Vias de Transportes do Vale do São Francisco”. 

Inicialmente essas pontes, seriam construídas para passar trens ainda no século

XIX, também faziam parte da política estratégica do Império de integrar o território

brasileiro através ferrovias com a navegação fluvial e marítima. No entanto, as pontes

previstas para atravessar o rio São Francisco não foram construídas neste regime, que

pretendiam tirar do isolamento geográfico todo o interior do país. Essas pontes só foram

construídas bem mais tarde, na República, num contexto de expansão rodoviária e de

estagnação  das  ferrovias,  isto  significa  uma  clara  opção  política  e  econômica  dos

sucessivos  governos  pelo  desenvolvimento  das  estradas  de  rodagens  que  em pouco

tempo  suplantaram os  trilhos.  Destacando  que  na  última  metade  do  século  XX,  as

ferrovias perderam quase metade da sua extensão no país, inclusive a navegação do São

Francisco, também entrou em estagnação, nesse período.

A idéia de tirar o país do isolamento sempre povoou a mente dos governantes do

país, este objetivo se fez presente em todos os planos viários elaborados desde o período

Regencial como é o caso do Plano Bulhões de 1838. Posteriormente tivemos o Plano

Rebouças de 1874, o Plano Geral de Viação Federal de 189063 e o Plano Nacional de

Viação de  1934.  Lembramos  que  todos eles  incluíam a interligação  das  rodovias  e

63 O Plano Rebelo elaborado em 1938, pelo Cons. José Silvestre Rebelo é a primeira contribuição teórica
para  a  execução  de  uma política  viária  de Integração  Nacional,  composta de  três  troncos,  ligando a
Capital  do Império às regiões  Sudoeste,  Noroeste e Norte do país. Enquanto o Plano do Eng. André
Rebouças de 1874, estabelecia a integração dos transportes ferroviário e hidroviário visando a ligação do
Atlântico com o Pacífico,  através  de 10 linhas latitudinal  e 6 longitudinal,  nisto incluía a navegação
fluvial e a marítima que deveria atender todo o território nacional. Já o Plano Geral de Viação Federal
elaborado  por  meio  do  Dec.  No 159  de  15  de  janeiro  de  1890,  procurou  combinar  os  sistemas  de
transportes ferroviários, hidroviário e rodoviário, onde a navegação do Velho Chico estava contemplada.
Este Plano tinha fortes conotações estratégicas e políticas, econômicas e integrava todas as regiões do
país  aos  mercados  interno  e  externo.  CAMELO  FILHO-ZUZA,  José  Vieira.  A  Implantação  e
Consolidação das Estradas de Ferro no Nordeste Brasileiro. Tese de Doutorado apresentada ao Inst. de
Economia da UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 2000, p. 84-86. 
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ferrovias  com a navegação fluvial  do rio São Francisco,  e  seu Vale,  mesmo assim,

grande  parcela  do  território;  banhado  pelo  São  Francisco  continuou  isolado.  Neste

sentido, a construção de estradas transversais e horizontais eram medidas fundamentais

para  o  desenvolvimento  econômico  da  região.  Porque,  de  nada  adiantaria  a

implementação de atividades econômicas sem que houvesse meios para o escoamento

da sua produção, principalmente a agrícola e pecuária. Tanto que o desenvolvimento

dos  transportes  no Vale  foi  uma das  prioridades  da  CVSF durante  a  sua  Vigência,

embora este objetivo tivesse ficado aquém das demandas existentes naquela região.

O  Ministério  do  Interior  em  um  documento  denominado  Plano  de

Desenvolvimento Integrado do Vale do São Francisco (PDIVSF) de 1974, que trata da

infraestrutura da região, reforça que as facilidades de transporte são a base de qualquer

desenvolvimento  econômico planejado.  Portanto  um sistema de transporte  adequado

desempenha um papel importante para a expansão das atividades econômicas e sociais.

Tanto que a CVSF procurou concentrar parte dos seus esforços na elaboração de Planos

Viários  no  Vale,  embora  o  rio  São Francisco  tenha  sido  contemplado  em todos  os

Planos  Nacionais  de  Viação  elaborados  até  então,  apenas  careciam  de  algumas

adequações, tendo em vista certas particularidades do Vale. Para que os sistemas de

rodovias federais e estaduais, aeroportos, navegação e ferrovias, assegurassem os meios

essenciais da expansão econômica e do progresso social almejado. O sistema integrado

de transportes conta com a participação dos governos federal, estaduais e municipais,

sendo o GEIPOT a Agência responsável pela integração do sistema de transporte federal

(rodovias, hidrovias, ferrovias e aéreo) e que supervisiona e planeja o mesmo, porém, a

sua atuação nos níveis estaduais e municipais era insignificante no decorrer da década

de 1970.

Segundo os dados do Ministério do Interior (PDIVSF) em 1973, o Vale do São

Francisco contava com 12.660km de rodovias,  sendo 5.600km federais  e  7.060km64

estaduaais ou municipais. No caso das estradas municipais, parte significativa já havia

estabelecido ligação com o sistema de estradas federais-estaduais, ou seja, 72,25% dos

418 municípios  situados  nos  Vale,  somente  27,75% ainda  não  haviam estabelecido

ligações, ou seja, cerca de 116 municípios. Esta situação era preocupante, visto que o

64 A quilometragem da rede rodoviária federal-estadual no Vale do São Francisco em 1973, era dividida
da seguinte forma: Minas Gerais contava com 5.520km de estradas, com 3.660km estadual; a Bahia tinha
3.260km, sendo 1.960km federal; Pernambuco com 2.580km dos quais 1.480km era federal; Alagoas com
880km, sendo 600km estadual e; Sergipe contava com apenas 420km de rodovias, mas somente 20km
eram federal. Plano de Des. do Vale do São Francisco. v. 3. Brasília: Ministério do Interior, 1974, p. v.A-
1.
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número de municípios sem ligação com o sistema de rodovias federais  ou estaduais

ainda era bastante elevado. Lembramos que as rodovias municipais são fundamentais já

que  os  produtos  agrícolas  são  transportados  pelas  mesmas  para  os  mercados

consumidores,  assim como,  as  mercadorias  vindas  dos  centros  urbanos para o meio

rural, inclusive aquelas necessárias a atividades agrícolas. O transporte destes produtos

era feito por animais (burros, cavalos, jumentos e bois) e nas localidades próximas ao

rio São Francisco e de seus afluentes navegáveis, era feita por barcos.

Nota-se  que  apesar  de  toda  a  mobilização  política  financeira  destinada  ao

desenvolvimento  do  Vale,  ainda  havia  muito  a  ser  feito,  pois  25%  da  região

sanfranciscana  continuava  geograficamente  isolada,  neste  sentido,  os  esforços

governamentais  precisava  ser  alterado  para  mudar  aquela  situação.  Os  recursos

destinados à  construção de estradas  nos  municípios  têm várias  origens,  aqueles  que

produzem petróleo recebiam “royalties” para este fim. Apenas o município de Brejo

Grande-SE, produzia petróleo em 1973. Este município  localiza-se na foz do Velho

Chico e a sua produção de petróleo vem ocorrendo  desde o início da década de 1960. A

SUDENE e a SUVALE, também davam assistência financeira para algumas rodovias

municipais, sendo que as rodovias federais e estaduais contavam com ativos programas

de construção de estradas no Vale, tanto que havia a previsão de melhoramento e de

quilometragem a ser construída entre 1974 e 1980, com investimento estimado entorno

de Cr$ 4.100.000.000,00. A aplicação destes recursos deveria priorizar a construção de

estradas que ligam as áreas produtoras do Vale aos principais mercados consumidores

às  regiões  dos  pólos  de desenvolvimento  do Vale,  assim como a ligação das  sedes

municipais à rede federal-estaduais.

O programa de expansão da rede rodoviária no Vale, no período entre 1974 e

1980, estima-se que mais de 68 municípios vai estabelecer ligações com as rodovias

federais,  isto  representa  58,62% dos que  ainda  estavam isolados neste  período.  Em

1973, apenas o Goiás contava todos os municípios (três) situados no Vale e ligados às

rodovias federais. Até aquele momento ainda não se conhecia a quilometragem total das

rodovias municipais, e não havia dados a respeito da pavimentação das mesmas. Com

relação às estradas existentes nas regiões do Submédio e do Médio São Francisco, ou

seja, ainda não dispunham de informações suficientes para tal, as mesmas eram poucas

ou inexistentes. Trata-se de uma situação preocupante, levando-se em conta os projetos

de desenvolvimentos do governo preconizados para o Vale desde o final da década de
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1940. É nesta região (Médio e Submédio) que se concentrava parte significativa dos

projetos de desenvolvimentos a serem implantados no Vale do São Francisco.

No  decorrer  das  décadas  de  1980-1990,  todos  os  municípios  estabeleceram

ligações com as rodovias federais ou estaduais,  porque durante este período ocorreu

uma  significativa  expansão  destas  vias.  Porém,  muitas  rodovias  do  Médio  São

Francisco,  federais  estaduais  e  municipais  ainda  têm  grandes  extensões  dos  seus

percursos sem pavimentação,  isto faz com que as mesmas fiquem intransitáveis nos

períodos de chuvas (verão), tanto na margem esquerda quanto na direita. Em nossas

observações de campo realizadas nos verões de 2002 e 2003, conferimos esta situação

em  vários  trechos  do  Vale,  por  exemplo,  o  percurso  entre  Bom  Jesus  da  Lapa  e

Malhada-BA,  pela  margem  direita  do  São  Francisco  tem  130km  e  é  precário  por

demais,  inclusive na estiagem,  e  o tráfego por ali  é desprezível.  A estrada que liga

Malhada-BA a Matias  Cardoso-MG, só opera na estiagem (inverno),  pois durante o

período de chuvas (verão) não é possível a continuidade do tráfego na mesma devido ao

lamaçal.  Com isso, os motoristas  atravessam os seus carros na balsa e seguem pela

rodovia que liga esse trecho pela margem direita, embora seja bastante precária neste

período, apesar da sua importância e da mesma ser federal.

Esta precariedade das rodovias se verifica em muitos outros trechos do Vale,

principalmente  nos  percursos  de  Januária  a  Buritizeiro,  na  margem  esquerda  e  em

menor  extensão entre  Ibiracatu  e  Pirapora-MG, na margem direita  do Velho Chico.

Toda  esta  região  é  atendida  por  rodovias  federais  e  estaduais,  mesmo  assim,  não

escapam  do  constrangimento  de  ter  suas  ligações  limitadas  em  decorrência  da

precariedade de suas rodovias durante o período das chuvas no verão. Este problema

abrange parcela expressiva das cidades do Médio e Alto São Francisco mineiro, situada

nas Ribeirinhas do Vale, inclusive São Roque de Minas, município em que nasce o “Rio

da Integração Nacional”, tanto que no verão de 2004, a cidade deixou de receber um

maior número de visitantes durante o carnaval por conta das fortes chuvas que caíram

no período e da precariedade de suas estradas.

No caso das rodovias mineiras também conhecidas na região por rodagens ou

carroçais que estabelecem ligações com as sedes municipais e o meio rural, ou a outras

rodovias  a  situação não é  diferente.  Grande parcela  das  mesmas  interrompe  tráfego

quando chove, pois ainda não foram pavimentadas ou, receberam terra batida. Tanto

que  no verão  de  2003,  eu  deixei  de  visitar  várias  comunidades  nos  vales  dos  rios

Urucuia,  Paracatu  e  Carinhanha,  inclusive  em  localidades  próximas  das  sedes  dos
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municípios  de João Pinheiro  e  Paracatu  em Minas  Gerais;  Carinhanha e  Cocos,  na

Bahia, isto em decorrência da precariedade das suas estradas vicinais. Na verdade várias

rodovias estaduais e federais existentes nestas regiões ainda não foram pavimentadas e

operam precariamente  na  estação  das  chuvas,  isto  sem contar  as  inúmeras  estradas

municipais.

Apesar  da grande expansão das  rodovias  federais,  estaduais  e  municipais  no

Vale do São Francisco e em todo o território brasileiro, ainda tem muito a ser feito para

melhorar  as  vias  de  transportes  desta  região,  pois  não  haverá  desenvolvimento

econômico, se parcela expressiva do território destes municípios permanecerem isolados

a cada 6 meses  do ano durante o verão,  período em que as chuvas  caem de forma

intensiva. Toda esta extensa região do Submédio e Médio São Francisco, vem sendo

implantados grandes projetos públicos e privados apesar de parcela significativa de sua

infraestrutura  continuar  precária,  particularmente  aquela  ligada  à  rede  viária.  Matias

Cardoso-MG,  é  um  exemplo  representativo  desta  situação,  lembramos  que  este

município  e  seu  entorno  conta  com  o  desenvolvimento  de  complexos  projetos

agroindústriais como o Jaíba, no entanto, trechos de suas rodovias ainda continuavam

sem pavimentação em 2003. O  Projeto Jaíba é  o empreendimento  que inicialmente

seria executado pelas empresas:  Agrivale,  Grupo Hometto e CIA. São Francisco do

Jaíba, mesmo assim, em várias localidades deste município da margem direita do São

Francisco não chega transporte rodoviário durante o período de chuvas.

O Governo Central procurou dotar o Vale do São Francisco com uma eficiente

rede viária composta por rodovias, ferrovias, hidrovias e pela navegação da área. Porém,

sem um sistema de transporte  constituído  de forma integrado,  qualquer  proposta  de

desenvolvimento regional ficaria comprometida. Tanto que desde a criação da CVSF,

em 1948, e o Ministério dos Transportes criado a partir de 1961, e a SUVALE (1967) e

em  seguida  com  a  sua  sucessora,  CODEVASF,  a  questão  ligada  ao  sistema  de

transporte foi parte integrante de agenda destes órgãos e do próprio governo federal. Já

se passaram 55 anos e a região do Vale ainda não foi completamente dotada de uma

adequada rede viária;  lembrando que,  a própria  SUDENE, também, participou deste

esforço,  financiando  parte  das  rodovias  municipais.  Contudo,  o  sistema  continua

deficiente e necessitado de atenção especial por parte dos governos, para que atenda de

forma  eficiente  às  demandas  econômicas  e  sociais,  com  isso  assegurar  o

desenvolvimento  preconizado  para  o  imenso  território  composto  pela  Bacia  do  São

Francisco.
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O  esforço  governamental  no  período  indicado  acima  aparece  em  todos  os

documentos  oficiais  que  tratam  do  desenvolvimento  do  Vale.  Este  empenho  vem

ocorrendo  em  parte,  porque  se  por  um  lado  a  expansão  rodoviária  é  um  fato

incontestável,  por  outro,  trechos  significativos  das  ferrovias  que  acompanhavam ou

estabeleciam ligações com o Vale foram desmontadas antes de completar seus percursos

e  as  demais  continuam estagnadas.  Tanto  que  em 1965,  iniciaram a  erradicação  de

várias  estradas  de  ferro  do  Vale  ou  que  estabeleciam  ligações  com o  mesmo,  por

exemplo:  a  E.F.  Paulo  Afonso,  a  E.F.  Centro  Sul  e  a  E.F.  Petrolina-Teresina.

Lembrando que,  em 1957, todas  as empresas  que formavam a malha  ferroviária  do

Brasil  foram  extintas,  originando  uma  única  empresa,  no  caso  à  Rede  Ferroviária

Federal Sociedade Anônima-RFFSA. Apenas as linhas que ligam Salvador a Juazeiro e

a Maceió, atendendo respectivamente o Submédio e o Baixo São Francisco encontram-

se operando (precariamente). Contudo, a ferrovia com ponto final em Pirapora-MG que

dá acesso a Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, suspendeu as suas atividades

em 1998, no trecho entre Corinto e Pirapora, no Alto Vale.

O caso da navegação fluvial do rio São Francisco e de seus afluentes, não foi

diferente do ocorrido com as ferrovias que no decorrer das décadas de 1970-1980, foi

suprimida toda a navegação dos afluentes do Velho Chico, inclusive aquela que operava

no Baixo São Francisco,  trecho entre  a foz em Piaçabuçu e Piranhas65 em Alagoas,

restando  apenas  o  percurso  Juazeiro-Petrolina  a  Pirapora  que  vem  operando  com

transporte de cargas e de forma precária, já que os investimentos para este setor são por

demais  insuficientes.  Com  o  Programa  Avança  Brasil,  iniciado  pelo  presidente

Fernando Henrique Cardoso, procurou retomar a navegação no Velho Chico de forma

intensiva. Esta iniciativa não obteve o êxito esperado tendo em vista que vários fatores

contribuíram para isso, como as fortes estiagens ocorridas nos anos de 1999 a 2001, e

sobretudo,  a falta  de investimentos  necessários para a melhoria  do sistema,  assim a

Companhia  de  Navegação  do  São  Francisco  continua  operando  precariamente

principalmente no transporte de soja até o porto de Juazeiro. Paralelamente um elevado

65 A situação dos meios de transportes até o início da década de 1970, no Vale do São Francisco como um
todo, era precária por demais. Nesta época as cidades do Baixo São Francisco entre Piranhas-Canindé do
São  Francisco  e  a  foz,  continuavam  sendo  atendidas  por  embarcações,  já  que  o  caminhão-misto
(transportava cargas e passageiros) e o ônibus não tinham expressão nesta região. Apenas as cidades de
Propriá e Neópolis em Sergipe e Porto Real do Colégio e Penedo, no Estado de Alagoas, contavam com
rodovias, mesmo assim, o sistema de transporte hidroviário era imprescindível para aquelas localidades.
As embarcações que trafegavam no São Francisco neste trecho eram compostas de vários modelos, tais
como:  Itaparica,  botes  ou  canoas  de  pesca,  barco  a  vela,  barcaças  e  até  navios  de  passageiros  que
navegavam  entre  a  cidade  de  Pão-de-Açúcar  e  o  alto  mar.  CAMPOS,  Renato  Carneiro.  Relatórios
Sociológicos do Baixo São Francisco. v. I. Recife: IJNPS, 1972, p. 118.
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número  de  barcos  de  pequeno,  médio  e  grande  porte  que  trafegavam  em  curtos

percursos do rio, encerraram suas atividades ao longo deste período. Todo o descaso

verificado acima levou ao desmonte deste meio de transporte, isto significa andar na

contramão das propostas de desenvolvimento econômico e integrado, preconizadas para

o Vale.

Esta agenda de desenvolvimento que contempla com um sistema de transporte

integrado  continua  na  ordem do dia  do  governo de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  que

assumiu  o  poder  no  dia  primeiro  de  janeiro  de  2003.  Em seguida  foi  retomada  a

proposta  de execução da E.F.  Transnordestina,  a  sua conclusão deveria  ter  ocorrido

ainda no último cartel  do século XIX. Quando for concluída esta  estrada estabelece

ligação  entre  Petrolina  e  as  Capitais  e  principais  cidades  do  Nordeste  Oriental  e

Meridional (veja mapa). Esta ferrovia tem o seguinte traçado: Parte de Petrolina e em

Salgueiro-PE  (caso  não  ocorra  alteração  do  seu  traçado)  encontra-se  com  a  atual

Companhia Ferroviária do Nordeste-CFN (antiga E.F. Central de Pernambuco) que dará

acesso a capital do Estado e aos portos de Recife e Suape. Seu prolongamento (Norte)

segue para o Vale do Cariri, e estabelece ligação com a antiga E.F. Baturité (também da

CFN), na altura do município de Missão Velha-CE e vai dar acesso às seguintes capitais

e portos de Cabedelo, em Cabedelo PB e Mucuripe e Pecem, em Fortaleza-CE.

A  ferrovia  Transnordestina  interliga  com  a  navegação  fluvial  do  rio  São

Francisco e com Bahia, em Juazeiro por meio da Estrada de Ferro (antiga Bahia-São

Francisco ou RFFSA a partir de 1957) e tem acesso a Salvador e ao Sudeste, e para

alcançar esta região será reconstruído o trecho da E.F. Centro-Sul (desativado em 1965),

entre Senhor do Bonfim e Iaçu na Bahia e prossegue até Minas e para os demais estados

da região através antiga E.F. Central da Bahia, a E.F. Central do Brasil. Com o processo

de privatização realizado, em 1998, a concessão dessas estradas de ferro foi transferida

para controle da FCA-Ferrovia Centro Atlântica S/A, da Companhia Vale do Rio Doce.

Sendo que a reconstrução do trecho do Centro-Sul situado entre  Bonfim e Iaçu vai

reduzir significativamente o percurso entre Fortaleza e São Paulo através dos trilhos de

ferro, passando por Petrolina-Juazeiro. E para o Oeste a Transnordestina alcançará o

Estado  do  Tocantins,  podendo  estabelecer  ligação  com  a  ferrovia  Norte-Sul,  a  ser

concluída pelo governo federal. O traçado da Transnordestina atenderá extensa área do

Vale ao mesmo tempo vai estabelecer ligação com o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do

país, inclusive contarão com duas variantes uma sairá de Missão Velha-CE e a outra de
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Salgueiro-PE, ambas vão se unir em Araripina-PE e de lá segue em direção ao Piauí, no

sentido Sudeste-Oeste até a cidade de Elizeu Martins-PI.

Lembramos  que  o  trecho  desta  ferrovia  situado  entre  Petrolina-Salgueiro  e

Salgueiro-Missão Velha já teve suas obras de terraplanagem concluídas em 1965, no

governo  do  Mal.  Humberto  de  Alencar  Castelo  Branco  e  no  governo  de  Fernando

Collor de Mello em 1991, mas ficou à espera dos trilhos e dos trens trafegando. O

governo pretende retomar expansão e melhoria do transporte ferroviário no Nordeste e

em todo o país, tanto que, em 6 de maio de 2005, o presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, lançou na cidade de Campinas-SP uma série de medidas com esse fim. Segundo

as  estimativas  do  governo  até  2009,  serão  investidos  R$ 3.000.000.000,00 no setor

ferroviário, pois já estava na hora de reverter essa situação, inclusive a imprensa de todo

o país  vem dando destaque para os problemas de estagnação do sistema ferroviário

brasileiro.

O jornal, O Estado de São Paulo, em 6 de fevereiro de 2005, publicou em seu

caderno de economia uma extensa matéria tratando dessa questão e lembra que foram

desativados 4.000km de ferrovias desde que foi concluído o processo de privatização

das mesmas, em 1998. Alega-se que são trecho antieconômico, na verdade o que está

por traz dessa questão á falta de uma política que tenha como objetivo reestabelecer o

dinamismo desse setor, incluindo a participação do governo e da iniciativa privada. Isso

demonstra  o  inesplicável  descaso  das  políticas  governamentais  e  do  próprio  setor

privado com parcela significativa da infra-estrutura brasileira como é caso do transporte

ferroviário, o que contribui com parte do atraso econômico a qual o país é submetido.

Como já foi mostrado antes o Vale se inclui neste processo do desmonte das ferrovias,

contudo pretende-se retomar a expansão do setor, tanto que vai destinar cerca de R$

1.000.000.000,00, o equivalente a US$ 348.432,05 para iniciar a construção da ferrovia

Transnordestina,  a  partir  de  2005,  essa  estrada  de  ferro  será  chamada  Nova

Transnordestina e o seu custo é estimado em torno de US$ 1.485.000.000. Com isso,

espera-se estruturar e melhorar  as condições desse importante  sistema de transporte.

Para a retomada dos caminhos de ferro no país, o BNDES vai conceder um empréstimo

de  R$  200.000.000,00  para  a  Companhia  Ferroviária  do  Nordeste-CFN.  A  E.F.

Transnordestina vem sendo esperada há mais de 100 anos, quem sabe chegou a sua vez.

Estas questões relacionadas ao sistema de transporte integrado para agilizar o

processo de desenvolvimento econômico do Vale tiveram presentes em todas as etapas e

planos que tinham e tem este objetivo. Neste sentido, das 4 modalidades de transportes
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previstos para assegurar e agilizar as atividades implantadas no Vale, apenas o sistema

rodoviário  opera  a  contento.  Segundo  o  IBGE,  em 2000,  essa  região  contava  com

20.812km de rodovias,  sendo 10.498km pavimentados  e  10.314km sem asfaltos  ou

naturais e continua precário, em muitas localidades, particularmente no verão, período

das chuvas. Com relação à navegação aérea, a situação não é diferente, porque até o

momento,  algumas  cidades  contam com o  atendimento  (satisfatório)  deste  meio  de

transporte, em que as cidades de Belo Horizonte (aeroportos da Pampulha e Confins) e

Petrolina-PE, contam com tráfego nacional e internacional.

As cidades de Montes Claros-MG; Juazeiro, Barreiras, Paulo Afonso, Bom Jesus

da  Lapa e  Guanambi,  na  Bahia,  contam com um tráfego aéreo  mais  regionalizado.

Embora outras 85 cidades tenham pistas (pequenos aeroportos), apenas 14 asfaltadas e

as demais são construídas com piçarra ou terra batida. Contudo, a navegação aérea das

mesmas é insignificante, portanto a carência deste sistema continua exigindo atenção

redobrada  por  parte  do  governo  e  do  conjunto  dos  agentes  econômicos  regionais,

nacionais e internacionais. O Vale ainda tem 1.900km de estradas de ferro, operando

precariamente, lembrando que trechos significativos das ferrovias que atendiam o Vale

do  São  Francisco  foram  desativados  ao  longo  das  últimas  quatro  décadas.  Com a

navegação fluvial a situação não é diferente e atualmente temos 1.370km de hidrovias

operando  no  rio  São  Francisco  (percurso  entre  Juazeiro/Petrolina,  no  Submédio  e

Pirapora, no Alto Vale), no passado sua extensão era de 2.130km.

Na segunda metade do século XX, é inegável a expansão da rede rodoviária em

todo o Vale, por outro lado, também é indiscutível sua carência. Os mapas rodoviários

apresentam todo o Vale,  cortados por  rodovias  das  três  esferas  de governo.  Porém,

grande parte das mesmas ainda não foi pavimentada dificultando o tráfego rodoviário na

região, em particular durante a estação das chuvas (verão). Mesmo nas áreas melhor

atendidas como Petrolina-Juazeiro e seu entorno, no Submédio e Baixo São Francisco,

que contam com uma intensa rede viária com muitas estradas vicinais que permitem a

ligação com as localidades onde se desenvolvem as atividades agrícolas ou produtivas

da região. Lembramos que a CODEVASF também vem participando deste esforço com

a abertura, melhoramento e encascalhamento de estradas vicinais, em torno de 2.296km

foram beneficiados  até  1999,  ainda  assim,  parcela  significativa  do  sistema continua

ineficiente. Neste sentido, é preciso fazer um mutirão governamental que proporcione as

condições mínimas de atendimento viário ao meio rural, visto que estas áreas durante o

período de chuvas ficam isoladas, como pudemos verificar nos verões de 2002 a 2004.
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De acordo com os dados oficiais, o setor viário do Vale do São Francisco, conta

com enormes desafios, e para serem superados exigem a combinação de um conjunto de

medidas  econômicas  e  políticas  como:  I)  Pavimentação  dos  trechos  das  rodovias

federais  e  estaduais  que  ainda  não  foram  asfaltadas  II)  Executar  um  programa  de

construção e pavimentação de estradas vicinais estaduais e municipais; III) Recuperação

e  construção  de  silos  e  armazéns;  IV)  Melhoria  das  escolas  técnicas  existentes  e

implantação de novas  nas  cidades  do Vale.  Embora  estes  problemas  venham sendo

focados desde a criação de CVSF, e ainda não foram solucionados, dessa forma a idéia

de desenvolvimento  integrado fica  comprometida.  Para universalizar  o  conjunto dos

serviços da região,  Silva (2000), acrescenta o abastecimento de água,  a eletrificação

rural, serviços de saúde, educação, segurança e rede de comunicação para a melhoria

das condições de vida da população do campo. A implantação destes serviços no meio

rural requer a combinação de esforços de todas as esferas de governo, além de exigir

determinações políticas e financeiras que não são usuais em nosso país.

3.4. A água que indica o rumo do desenvolvimento – irrigação e fruticultura

A água do Velho Chico sempre correu para o mar sem qualquer interrupção, isto

até a construção da Usina de Paulo Afonso, quando o precioso líquido teve que fazer a

sua primeira paragem, daí em diante tornou-se uma constante. Parte da água do São

Francisco por algum tempo fica depositada nos grandes lagos artificiais construídos ao

longo  do  seu  percurso  e  com  a  intensificação  dos  projetos  de  irrigação  no  Vale,

certamente a sua água tomou diferentes rumos. No futuro, a água que desemboca no

oceano Atlântico, poderá chegar neste oceano por outros caminhos, ou seja, pelo menos

em quatro locais diferentes, caso seja executadas as obras de transposição de parte da

água Sanfranciscana  para  outras  bacias  do semi-árido  nordestino.  Esta  água poderá

chegar ao oceano na Paraíba, através do rio Paraíba, no Rio Grande do Norte, pelos rios

Açu e Apodi, no Ceará via rio Jaguaribe e finalmente no litoral do Estado do Piauí por

meio  do  rio  Parnaíba,  na  localidade  de  mesmo  nome,  veja  o  mapa  no  final  deste

capítulo.

Antes,  dessa  possível  grande  viagem  da  água,  vamos  tratar  das  pequenas,

realizadas  nos  canais  com  destino  as  plantações  de  uva,  manga,  banana,  tomate,

mamão, cana-de-açúcar, ata (pinha), melão, goiaba, acerola, algodão e outras, situadas

particularmente  no  Submédio  São  Francisco,  nas  áreas  do  perímetro  de  Juazeiro-
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Petrolina66 e cercanias. Entre os projetos desenvolvidos no Vale do São Francisco em

que a água é o esteio básico, a geração de energia foi aquele que apresentou maior

êxito,  ao  longo  dos  últimos  cinqüenta  anos.  Porém,  a  partir  da  década  de  1980,  a

produção de fruticultura irrigada no Submédio São Francisco, particularmente na região

do perímetro citado acima vem ganhando destaque entre as atividades econômicas do

Vale. As frutas com maior destaque são a uva e a manga, contudo outros produtos estão

sendo cultivados com sucesso,  é  o caso da banana produzida em todos os projetos

(pequenos, médios e grandes). A produção agrícola do Vale passou por um intenso

processo de transformação,  sendo a água o elemento  norteador  desta  dinâmica  que

provocou a geração de renda e riqueza no semi-árido brasileiro.

A cultura de vazante perdurou por muito tempo em todo o Vale; inclusive no

decorrer da década de 1950, era comum ver as pessoas aguando as suas plantações de

cova em cova com água apanhada no rio São Francisco com cabaças ou com uma lata

(30  litros)  de  querosene,  da  marca  Jacaré,  produtos  usado  como  combustível  nas

lamparinas para iluminar o interior das moradias da zona rural, onde não havia energia

elétrica, inclusive, muitos moradores do meio rural, do Vale do São Francisco, ainda

não tem energia elétrica e em muitas localidades do interior do país, ou seja, continuam

usando  a  queima  de  querosene  ou  a  cera  de  abelha  para  iluminar  suas  casas.

Lembramos que isso ocorre nas áreas mais pobres da região, inclusive em localidades

bem próximas do perímetro irrigado de Juazeiro-Petrolina. Tivemos a oportunidade de

verificar esta situação em vários lugares dos municípios de Afrânio-PE e Curuçá-BA,

Petrolina e Juazeiro,  além de outras áreas de perímetro de irrigação. Desta forma, a

contradição é gritante, ou seja, gente vivendo ainda como no eríodo neolítico, ao lado

de  sofisticados  processos  produtivos  que  utilizam  os  mais  modernos  mecanismos

técnicos para sua realização, sobretudo, as técnicas agrícolas de irrigação.

Gomes  (2001),  lembra  que  até  1950,  não  havia  agricultura  irrigada,  só

posteriormente é que este processo se intensificou inclusive com o desenvolvimento de

culturas tradicionais (cebola, milho, mandioca, feijão). Por outro lado, a introdução da

66 As cidades de Petrolina e Juazeiro têm o pólo de irrigação mais desenvolvido do Vale São Francisco.
Os primeiros estudos para a implantação de projetos de irrigação foram efetuados na década de 1960,
sendo  que  a  SUDENE,  foi  a  responsável  pelo  início  dos  projetos  pioneiros  do  pólo  entre  eles  o
Bebedouro, em seguida vieram os demais projetos. O Vale conta com outros pólos, como: Barreiras, o
pólo Formoso-Correntina; pólo Irecê; pólo Guanambi, no Médio São Francisco; pólo Norte de Minas,
Médio e Alto São Francisco e o pólo Baixo São Francisco, em Alagoas e Sergipe. Neste pólo continua
com a produção de culturas tradicionais, como: arroz, milho, feijão, algodão e a agroindústria da cana-de-
açúcar. Inventário  de Projetos. Brasília: CODEVASF, 1999, op. cit., p. 214-216.
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fruticultura no Vale vem desde  a década de 1950, embora o seu desenvolvimento

tenha se realizado de forma tímida. Este processo só foi possível graças à iniciativa do

Estado,  com os  seus  organismos  encarregados  desta  tarefa  em que  se  destacam o

DNOCS, a CVSF e mais tarde a SUDENE, deram o apoio técnico aos projetos que

visavam implantar a cultura de frutas no Vale. Inclusive com plantas exógenas aquele

ambiente  climático  (semi-árido  quente  e  tropical)  é  caso  da  uva  vinda  de  climas

temperado e subtropical. A uva (originária da Ásia) chegou ao Brasil no século XVI,

no entanto, o seu cultivo já era praticado há 5.500 anos atrás no Oriente67 e Egito e só

recentemente foi introduzida no Vale. Foi em 1957, quando o deputado Miverne Cruz

Lima iniciou o plantio de algumas variedades de uvas no município de Belém de São

Francisco sendo que no ano anterior  em caráter  experimental,  a Cizano S/A tenha

iniciado a plantação de 100.000 mudas de uva em Petrolândia-PE, assim a história do

Vale passou a contar com mais um item de suas vocações aventureiras.

A seqüência de experimentos com esta incrível forasteira prosseguiu e em 1958,

o espanhol  José Molina Mendrado trouxe da Europa outra  variedade de uva e  com

apoio técnico da CVSF ele plantou as mesmas no município de Santa Maria da Boa

Vista-PE.  Trata-se  da  primeira  área  com  o  cultivo  de  uva  em  escala  comercial

implantada no semi-árido brasileiro. Dois anos mais tarde, ou seja, em 1960, a CVSF

implantou  no  Núcleo  Colonial  Afonso  Ferraz  no  município  de  Petrolina-PE,  uma

grande  coleção  de  videiras  vindas  da  Estação  Experimental  de  São  Roque-SP,  do

Instituto  Agronômico  de  Campinas-SP.  Esta  seqüência  experimental  completou

definitivamente o processo de implantação do plantio de uva nos trópicos do Brasil,

região situada apenas  9 graus ao Sul  da linha  do Equador.  Hoje,  o  Vale é um dos

grandes produtos de Uva de Mesa do Brasil e do mundo, produção esta que atende as

demandas internas por esta fruta e a partir da década de 1990, passou atender alguns

nichos do mercado externo.

67 A uva em termos cultural é uma planta italiana e francesa com certeza, também presente em vários
países da Europa, onde a Espanha e Portugal se destacam no cultivo da videira. Porém, o cultivo desta
fruta vem desde a idade do bronze – há 3.500 anos a.C. na Turquia e se expandiu por toda Ásia Menor e
chegou até a Síria e o Egito. Teve enorrme progresso na Grécia.  Através dos navegadores fenícios a
videira foi introduzida em Roma, França e expandiu-se por toda a Europa e no início da colonização foi
levada e para as ilhas da Madeira e Canárias. Quando iniciou a colonização os espanhóis levaram para o
México e para os Estados da Califórnia e Arizona nos EUA. A uva foi trazida para o Brasil por Martins
Afonso de Souza e plantada na Capitania de São Vicente, onde permaneceu sem importância até meados
do século XIX. Essa fruta foi introduzida no Nordeste,  desde o século XVI,  nos Estados da Bahia e
Pernambuco e alcançou expressão econômica nas Ilhas  de Itaparica e Itamaracá.  Nesta última, foram
explorados os  mais  importantes  vinhedos do Brasil,  do litoral  avanço para  interior  até  os limites  do
Agreste  como Sertão.  LEÃO,  Patrícia  C.  Souza;  POSSÍDIO,  Edson Lustosa  de (Orgs).  Histórico da
Videira. In:_______. A Vinicultura no Semi-Árido Brasileiro. Petrolina: EMBRAPA, 2000, p.15.
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No final da década de 1960, o processo de diversificação de frutas já era uma

realidade no Vale do São Francisco, e a partir de 1968, teve início o Projeto Piloto de

Bebedouro  que  foi  entregue  a  16  colonos,  onde  colocor-se  em  prática  o

desenvolvimento de um conjunto de culturas irrigadas como: melancia, tomate, e uva.

Este  Projeto  transformou  em laboratório  de  pesquisa  e  da  prática  no  processo  de

irrigação e diversificação de culturas.  Neste contexto,  as condições estavam dadas

para  a  entrada  das  empresas  privadas  que  passaram  receber  apoio  (técnico  e

financeiro)  da  SUDENE,  e  da  CODEVASF.  a  partir  de  1974.  Sem  o  incentivo

governamental,  dificilmente  as  empresas  privadas  se  aventurariam  no  Projeto  de

desenvolvimento do Vale. Sem o apoio integral das políticas públicas voltadas para o

Vale, isso não seria possível, foi a partir delas que tivemos a mudança de mentalidade

do setor privado. Tanto assim, que muitos dos projetos privados foram inspirados nos

projetos  públicos,  inclusive  o Projeto Bebedouro serviu de inspiração para muitos

deles.  O Projeto Bebedouro,  certamente é um dos mais  antigos implementados no

Vale do São Francisco como mostra o destaque abaixo:

“O Projeto Bebedouro é um dos mais antigos do Vale, nasceu de uma acordo firmado

em 1960, entre brasileiros e o Fundo Especial das Nações Unidas, com o objetivo de

executar  o  levantamento completo,  na  área  do Submédio São Francisco.  Em 1961,

forma  apontadas  como  executoras  do  acordo,  a  Organização  de  Alimentação  e

Agricultura  das  Nações  Unidas (FAO) e a SUDENE. A partir  de sua conclusão os

técnicos  concluíram  ser  potencialmente  irrigáveis  507.000  hectares  nesta  região.

Destes,  foram escolhidos 9.000ha na da antiga fazenda Bebedouro,  considerados de

utilidade pública,  para  implantar  o  primeiro Projeto de Irrigação  do Vale,  sua total

implantação ocorreu em 1970”. (Circular no l, EMBRAPA, 1980).

Nos anos subsequentes, este Projeto continuou recebendo as devidas atenções

para o seu andamento,  tanto  que em 1963, foi  instalada  uma estação experimental

como suporte para Bebedouro. Esta estação foi implantada e operada pela SUDENE. O

Projeto (assumido pela SUVALE e SUDENE) tinha o objetivo de elevar o padrão de

vida do homem do São Francisco. Em 1968, Bebedouro já havia realizado todas as

operações técnicas e administrativas para o seu  contorno final, servindo de referência

para implantação de muitos projetos do Submédio São Francisco, tais como: O Projeto

de Irrigação Nilo Coelho com área total de 22.061ha (O maior deles) toda implantada,

ou seja, 22.061ha e o Projeto Mandacaru com 419ha (certamente o menor). Além de

Bebedouro tido como “pai de todos” e os outros dois citados acima (maior e menor)
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anteriormente,  Gomes (2001) apresenta mais três: Curuçá, Maniçoba e Tourão68, de

acordo com o autor o conjunto destes projetos em 1998, contava com 91.511 postos de

trabalho, sendo 42.762 empregos diretos e 48.749 indiretos, enquanto valor bruto da

produção-VBP (1999) era estimada em R$ 303.800.000,00, no pólo Petrolina-Juazeiro.

Os dados da EMBRAPA dão conta que em 1992, só na área prioritária,  Petrolina-

Juazeiro  situada  no  semi-árido,  havia  projetos  públicos  irrigados  em  operação,

perfazendo  aproximadamente  45.000  hectares,  o  que  corresponde  a  maior  área

contínua irrigada do Nordeste.

O Projeto Bebedouro com 2.418ha, é administrado pela CODEVASF e por uma

cooperativa mista, respectivamente encarregada da operação e manutenção da infra-

estrutura  e  irrigação,  drenagem,  fornecimento  de  água  ao  Projeto,  da  educação,

assistência  técnica,  saúde,  comercialização e  repasse de crédito.  Este  Projeto conta

com 1.100ha irrigados dividido em 104 lotes ou parcelas, com média de 8ha cada,

sendo alimentado por 5 estações de bombeamento, mas, segundo a CODEVASF, em

2000, toda a sua área (2.418 hectares) estava plantada. De acordo com a EMBRAPA

este histórico Projeto encontra-se numa área de 170.000ha, de terrenos de latossolos,

clima semi-árido (quente), relevo ondulado e vegetação de caatinga com plantas e de

pequeno porte, bem representada por xerófilas. O Projeto Bebedouro I, localiza-se no

Submédio  São  Francisco  (município  de  Petrolina)  a  40km  a  Nordeste  da  sede

municipal, margeando a BR-428, que dá acesso a todas regiões do País. Certamente, o

Projeto de Irrigação Bebedouro I agrega parte significativa do processo histórico e da

política  de  desenvolvimento  da  irrigação  no  Submédio  São  Francisco,  enquanto  o

Bebedouro II é apenas o desenlace do primeiro, ou melhor ampliação.

Este Projeto, contém todas as contradições do nosso desenvolvimento desigual e

em particular, na região onde este foi implantado. Nele vamos, encontrar lotes com

elevada produção, outros com média e aqueles com baixa produtividade e proprietários

que obtém um bom lucro e outros que estão no vermelho. Por outro lado, produz-se

todos os tipos de frutas que compõem a fruticultura irrigada da região, assim como,

68 A  área  destes  projetos  da  CODEVASF,  49%  pertence  aos  colonos  e  51%  às  empresas  públicas
(EMBRAPA) e privadas.  Os projetos  Tourão (10.548ha),  Mandacaru  (376ha),  Maniçoba (4.197ha)  e
Curuçá  (4.165ha)  estão  situados  no  município  de  Juazeiro-BA,  enquanto  Bebedouro  localiza-se  em
Petrolina-PE e o Nilo Coelho (22.061ha) em Petroliana-PE e Casa Nova-BA. As principais empresas que
operam nestes projetos são as seguintes: Agrovale e Alfanor-Tourão; EMBRAPA-Mancadacu, Maniçaba
e Cicanorte-Maniçoba;  Caj.Cotia;  Bandeirantes,  Frutinor,  Graúna,  Fruteb,  Frutimáscaruçu,  Delta  Ag.;
Trimacria;  Manson;  EMBRAPA-Bebedouro  e  o  Projeto  Nilo  Coelho  conta  com  a  participação  da
Empresas  Agroflora,  Mapel,  Mandacaru,  Prodomo,  Agroexport  e  Cicatur,  em  1996.  Ambas,
representavam cerca de 30% deste projeto. BLOCH, Didier.  As Frutas Amargas do Velho Chico. São
Paulo: Liv. da Terra Editora, 1996, p. 91.
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tubérculo  e  seriais,  além  da  cebola  que  deu  os  primeiros  passos  do  processo  de

irrigação do Vale Franciscano ainda na década de 1950. Segundo Gomes (2001), o

Projeto Bebedouro em 1998, empregava 4.734 pessoas, sendo 2.212 empregos diretos

e  2.522  indiretos  e  com uma  produção  estimada  em R$  7.337.000,00.  Apesar  de

existirem  outros  projetos  bem  maiores  como  o  Projeto  de  Irrigação  Nilo  Coelho

também situado no perímetro Juazeiro-Petrolina, ou o megaprojeto Jaíba localizado em

Jaíba e Matias Cardoso-MG, seu perímetro é de 100.000 hectares, em 2000, contava

com 24.076 hectares implantados e 15.770 hectares ocupados, em que o Bebedouro (o

pai de todos) é uma síntese deste processo.

Todas as medidas de ordem política, técnica e financeira foram tomadas a partir

da segunda metade da década de 1960, e no decorrer da década de 1970, para que o

Vale se tornasse um produtor de frutas irrigadas ainda nos anos de 1980. Segundo

Bloch (1996) os projetos da CODEVASF têm uma ampla gama de cultivos irrigados

como: Algodão, Espargo, Cana-de-açúcar, Cebola, Feijão, Milho, seguidos de frutas

como:  banana,  acerola,  cítricos,  figo,  goiaba,  manga,  maracujá,  melancia,  melão,

tomate e uva, além da criação de peixe e camarão, o autor refere-se ao Submédio São

Francisco, particularmente o Perímetro de Irrigação de Petrolina/Juazeiro. O Valor da

Produção-VBP do Vale passou de 929.791,80t em 1991, para 1.710.074t, em 2001,

com  valores,  respectivamente  de  R$  101.811.410,00  e  R$  280.248.920,00,  um

aumento de 175,26%, no período.

Em termos de mercado externo, a produção de uva e manga, se destacam em

relação aos demais produtos. Os dados apresentados por Silva; Correia (2000), a esse

respeito  são representativos,  tanto  que  em 1996,  a  vinicultura  contribuiu  de  forma

expressiva com os negócios da fruticultura do Submédio De acordo com as estimativas

da CODEVASF, o valor da produção de frutas, sobretudo a de uva dos perímetros

irrigados de Petrolina-Juazeiro tende a aumentar a partir de 1998, com a expansão da

área cultivada e o aumento da produção de vinho, sucos e espumantes. O Submédio

produz 7.000.000. de litros de vinho ao ano(mais e 20% do total nacional), possui 7

viníclas responsáveis por 60 marcas de vinho entre elas: “Carrancas” do São Francisco,

o Moscatel Espumante, Shiraz, Rio Sol, Rendeiras. O “Botticelli”, na Fazenda Milano,

em Santa Maria da Boa Vista-PE; “Adega do Vale”, na fazenda Planaltino, em Lagoa

Grande-PE e “Terranova”, na Fazenda Santana do Sobrado, município de Casa Nova-

BA, o Garziera da Vínicola Lagoa Grande, e Lagoa Grande-PE, além de muitas outras

e, a partir de 2004, teve início a instalação de 4 novas fábricas de vinho na região.
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A uva chegou no Vale do São Francisco ainda na década de 1950, no entanto só

em 1986, a sua produção conseguiu alcançar o mercado internacional69. Até então toda

a sua produção (embora pequena) era destinada ao mercado interno, principalmente

nas  grandes  cidades  do  país,  mas  com  o  passar  do  tempo  o  seu  consumo  vem

aumentando  no interior  inclusive  nas  pequenas  cidades.  A expressiva  expansão da

produção de uva no Vale do São Francisco só foi possível graças a decisão política e

financeira do governo que proporcionou as condições básicas destinando uma grande

soma de recursos para a montagem da infra-estrutura, além dos investimentos públicos

e privados destinados a produção. Esta infra-estrutura vinha sendo montada desde os

anos de 1950, contudo a mesma só veio a se consolidar nas décadas de 1970 e 1980,

com o desenvolvimento das rodovias, telecomunicações  e oferta  de água do Velho

Chico para os projetos de irrigação públicos e particulares.

Silva;  Correia  (2000) destacam que a grande expansão da cultura videira  no

Vale  e  no Nordeste  como um todo,  tanto  que  no período entre  1991-1998,  a  área

ocupada com uva cresceu cerca de 303%, enquanto as demais regiões reduziram-se

9,1% das suas áreas cultivadas neste mesmo espaço tempo, passou de 2,14%, em 1991,

para 8,8% da área nacional e no que diz respeito a exportação de uva do Brasil, os

autores mostram a vitalidade da região,  foi  bem mais  dinâmicas,  pois a de 1992 a

1996,  a  produção  sertaneja  de  uva  representou  em  média  71,4% das  exportações

nacionais  desta  fruta.  Esta  conquista  do mercado  externo certamente  é  importante,

contudo, a maior parte da uva produzida no Submédio São Francisco é destinada ao

mercado interno. Silva; Correia, lembram que o Brasil é o 3o mercado de uva de mesa

do mundo, superando apenas pela Europa e Japão. A produção de uva do país passou

de 260.000 toneladas em 1988, para 345.000 toneladas em 1995, deste total, a região

do Submédio contribuiu com 94.000 toneladas, ou seja, 27%, e a safra de 1995, foi

estimada  em 430.000 toneladas  um aumento  de  60,46% no período,  ou seja,  uma

média de 8,64% ao ano. Lembramos que o custo da produção de uva irrigada, no pólo

de Petrolina, é bastante elevado. Gomes (2001) destaca que a implantação do hectare

em 1978, ficava em torno de US$ 11.862, 00, equivalente a R$ 34.518,42, em 2004.

69 A exportação de uva, produzida no Vale do São Francisco teve início em 1986, quando foram enviadas
7.000 caixas  desta fruta  ao mercado  inglês.  Esta  exportação  continuou se  ampliando no decorrer  da
primeira metade da década de 1990, tanto que em 1995, havia uma previsão de exportar 2.500.000 caixas
de uvas para o mercado europeu e inclusive para o Oriente Médio. A uva de mesa produzida no perímetro
irrigado Petrolina-Juazeiro já ultrapassa a casa dos 30% que destina a exportação, os EUA também se
tornou importador desta fruta. GOMES, Gustavo Maia.  Velhas Secas e Novos Sertões. Brasília: IPEA,
2001, p. 202.
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Os dados apresentados por Gomes a respeito do custo de implantação do hectare

irrigado de uva destoa daqueles apontados por Silva; Correia, para eles este custo gira

em torno de R$ 11.100,00,  estes  dados estão  relacionados  com o ano estudado,  o

primeiro autor cita 199970, e o segundo os dados de 1998, neste caso a questão do

câmbio  tem  implicação  na  alteração  destes  valores,  embora  isto  seja  secundário,

porque em ambos, os custos são elevados. O fato das videiras do Vale contar com até

duas  safras  e  meia  ao  ano,  poderá  compensar  o  elevado  custo  de  implantação  do

hectare irrigado. A uva produzida no Vale atende o mercado interno, e uma pequena

parte é destinada ao mercado externo, embora significativa em relação ao global, pois,

segundo a Valexport entre 1997 e 2002, representou em média 96% das exportações

brasileiras, destas frutas. Por outro lado, proporcionou a produção de várias marcas de

vinhos, também voltados ao mercado externo e o restante é consumido internamente,

segundo os dados da CODEVASF (1997). O Pólo Petrolina/Juazeiro,  no Submédio

produziu 80% da uva, que se destinava para o mercado externo. 

A cultura de uva no Vale, tornou-se uma estrela de primeira grandeza entre as

frutas do perímetro de irrigação, rivalizando apenas com a manga, também detentora

de grande brilho, tanto no mercado nacional quanto no externo. Silva (2001) mostrou

que a área ocupada com o plantio de uva passou de 893 hectares em 1987, para 3.767

hectares no ano de 1999, ou seja, um aumento de 321,83%, no período de 12 anos, um

crescimento médio de 26,82% ao ano. Silva, também chama atenção para a oscilação

das exportações que em 1991, foi de 10.500t e nos anos de 1993 e 1994, tivemos a

exportação de 10.000t cada e em 1997, apenas 3.700t e voltou a crescer em 1998,

passando para 4.550t. Apesar das quedas cíclicas, perdurou a tendência de um elevado

crescimento das exportações neste período de 7 anos, e a estimativa para o ano de

1999,  era  de  6.000t,  porém,  os  dados da Valexport  mostram que neste  ano foram

exportados  10.250t.  As  exportações  de  uvas  produzidas  no  Vale  continuaram

crescendo e em 2000, atingiu 15.300t, em 2001, passou para 19.627t e no ano de 2002,

alcançou 25.087t.

70 Os custos do cultivo de uva irrigada no Brasil, é por demais elevado, tanto que em Jales-SP, o custo por
hectare, era de US$ 13.012, em torno de R$ 21.599,92, o câmbio da época era de US$ 1,00 = R$1,66
(1998) e em Petrolina US$ 11.862 ou R$ 34.518,42 (em 2004) enquanto na Califórnia-EUA, este custo é
de US$ 10.391 e Sonora-México apenas de US$ 4.511. Por outro lado, em 1998, os juros pagos pelos
produtores  do Brasil  eram de 26%, em Sonora 11,8%, e na Califórnia-EUA era  ainda menor.  Neste
sentido,  os  juros  reais  representam um dos maiores  custos  de  insumo para  a  produção  brasileira,  se
comparados com a produção mexicana e americana. A receita bruta de cada localidade por hectare é a
seguinte: Petrolina US$ 14.400,00 Jales, US$ 16.485,00, Califórnia US$ 17.325 e Sonora US$ 10.500,00.
Os custos do trabalho no Brasil (Petrolina-Juazeiro) são de US$ 1,14/hora, na Califórnia US$ 8,04/hora
aquele que representa maior custo e Sonora US$ 0,70/hora. GOMES, op. cit., p. 212. 
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Com isso, conclui-se que o dinamismo da cultura da vinícula e de outras frutas

em  terras  sertanejas  do  Submédio  São  Francisco  nos  primeiros  15  anos  de  sua

atividade  é  algo  espetacular,  sobretudo  nesta  região,  embora  os  benefícios

proporcionados continuem limitados a um reduzido grupo social local e do país em

geral, ou seja, o espetáculo do crescimento” só tem lugar para uns poucos, com isso, os

críticos  deste  processo  lembram  que  esta  estrutura  pode  até  gerar  riquezas,  mas

distribuir renda jamais. Mesmo empregando um considerável número de pessoas no

conjunto  das  atividades  direta  e  indiretamente  ligadas  aos  projetos  de  irrigação,

principalmente aqueles situados no Submédio São Francisco. A área ocupada, com o

plantio de uva no Submédio São Francisco era de 3.767 hectares em 1999. Os dados

apresentados por Silva (2001) mostram que Pernambuco conta com 2.503 hectares

distribuídos em 6 municípios, sendo que Petrolina tem a maior parcela de cultivo de

uva com 1.602,7 hectares e Orobó, a menor área com apenas 8,0 hectares cultivados. 

A  Bahia  vem  logo  em  seguida  com  área  bem  menor,  entorno  de  1.263,5

hectares, sendo que a maior parcela, cerca de 756,2 hectares está situada em Juazeiro,

Curuçá com 110,3 hectares,  Casa Nova 219,1 hectares e Sobradinho não há dados

disponíveis. Outras localidades do Vale do São Francisco, também produzem uva (em

menor escala), destacam: Bom Jesus da Lapa nos projetos Formoso-A e H, no Distrito

de Irrigação de Formoso e usam a água do rio Corrente, no Médio Vale, ainda tem a

produção de uva da região de Barreiras-BA, Jaíba e Matias Cardoso-MG no Projeto

Jaíba e no Alto São Francisco em Pirapora e Várzea da Palma, em Minas Gerais, além

de outras localidades.  A produção de uva em Pirapora é a mais expressiva fora do

Perímetro de Irrigação do Submédio, tanto que a sua safra em 1998, foi de 2.512,46t.

A cultura de videira continua expandindo nestes anos após 1999, isto de acordo com

CODEVASF,  embora  não  dispunha  de  números  concretos  que  expresse  este

crescimento. Neste sentido, cabe reafirmar o sucesso da presença desta planta vinda de

regiões  temperadas  e  subtropical  em  terra  tropicais  e  clima  semi-árido,

independentemente de qualquer reparo que possa ser feito.

A produção de manga no Perímetro de Irrigação do Submédio São Francisco,

ocorre paralelamente com a vinicultura na mesma região.  Trata-se também de uma

forasteira  (vinda  da  Ásia)  que  chegou  aos  trópicos  juntamente  com o  colonizador

português. Algumas marcas são bem conhecidas tais como: manga verdadeira, recebe

esse nome em várias localidades do Brasil, recebe a alcunha de manga de fiapo ou de

porco,  manguita,  assim  chamada  devido  ao  seu  tamanho  (pequena),  manga  rosa,
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devido  sua  cor  rósea,  manga  “S”  porque  apresenta  a  forma  desta  letra  do  nosso

alfabeto, manga massa em decorrência do seu tamanho avantajado e com muita poupa.

Estes tipos são encontrados em todo o Vale (da foz à nascente) e em todo o território

brasileiro. Os nomes apresentados acima, não são uniformes, ou seja, alteram de região

para região. A maior parte da produção de manga do Brasil destina-se ao consumo

interno, inclusive aquela produzida no Vale, isto porque estas variedades tradicionais

são bastante fibrosas e têm pouca aceitação no mercado externo.

A manga produzida no Nordeste, por séculos era somente para autoconsumo da

população e nunca em escala comercial, principalmente no Vale do São Francisco e

neste particular, tivemos uma enorme mudança, inclusive no biotipo e na técnica de

plantio desta fruta já tão conhecida dos sertanejos. Até então, só era aguada no seu

primeiro ano de vida, isto nas localidades mais secas, em outras áreas principalmente

nos Vales húmidos as plantas se desenvolvem sem qualquer procedimento deste tipo.

A partir da segunda metade da década de 1970 e início da de 1980, toda esta  forma de

cultivo havia mudado, exceto nas comunidades mais distantes, enquanto no pólo de

fruticultura do Submédio a manga tornou-se o principal produto de exportação para os

mercados interno e externo. Com isso, surgiram novas variedades de manga, é o caso

da Tommy e da Hader para atender a crescente demanda ao longo dos últimos 20 anos.

O empresário Ernani Sehnem, da Ebras Exportadora Ltda, lembra que esta empresa se

instalou em Juazeiro no ano de 1992, e especializou-se na produção e exportação da

variedade kent, preferida pelos estrangeiros, por ser mais suculenta. Ernani destaca que

em 2003, exportou 3.000t desta fruta para os EUA, Europa e Canadá e a estimativa

para 2004, é de que a produção de manga alcance a casa das 12.000t.

A expansão do cultivo da mangueira irrigada no Submédio, foi extraordinário,

Silva (2001) destaca que em 1987, havia no pólo cerca 921 hectares  ocupados com

manga,  em 1996,  já  eram 3.200  hectares  e  1999,  alcançava  a  fantástica  soma  dos

12.456,6 hectares cultivados, distribuídos por 6 municípios pernambucanos e 4 baianos.

Em apenas 3 anos o seu aumento foi de 389,27%, ou seja, um crescimento anual de

129,76% o que  representa  3,31  vezes  a  área  ocupada  com a  vinicultura  na  mesma

região. Porém, grande parcela da produção de manga do Brasil destina-se ao mercado

interno, no entanto, os dados apresentados por Silva; mostram que a região do pólo de

irrigação do Submédio, em 1996, foi responsável por 70% das exportações brasileiras

desta fruta. De acordo com o autor em 1991, a região exportou 3.300t de manga para o

mercado externo, 15.000t em 1994, no ano seguinte ocorreu uma expressiva queda de

201



25%, baixando para 12.000t, segundo a Valexport (2003) e em 1998, a exportação de

manga produzida no Vale elevou-se a 34.000t, no ano de 2000, atingiu 57.200t, em

2001, elevou-se para 81.115t, este volume representou em média, 90% das 193.559t de

manga volta das para a exportação no período entre 1997-2002.

A exportação de manga do Submédio São Francisco apresentou um aumento de

1.030,30% no período entre 1991 e 1998. Apesar da sua aparente “vocação” para o

mercado externo, a situação é mais complicada do que o otimismo apresentado pelos

números indicados acima. Pois, no decorrer da década de 1990, tivemos uma série de

barreiras que o mercado externo impôs e continua impondo às frutas brasileiras entre

elas  a manga,  alega-se a questão de ordem fitossanitária  e de segurança alimentar,

embora se saiba que a qualidade desta fruta atende plenamente às exigências impostas

pelos consumidores do mercado externo. O caso do Japão demonstra com clareza o

tamanho do problema relacionado à exportação da manga brasileira, tendo em vista

que este país sempre apresentou motivos de “ordem preventiva” para não importar esta

fruta.  Por outro lado,  nos deparamos com a questões de cunho interno e de difícil

solução, trata-se de uma série de alterações econômicas, políticas e sociais ocorridas

durante os anos de 1990.

A pesar das restrições impostas pelo pelo Japão a esta fruta, os produtores de

manga do Brasil continuaram buscando aquele imenso mercado tanto que em setembro

de 2004, o primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi em visita oficial ao Brasil,

prometeu  abrir  o  mercado  do seu país  para as  mangas  brasileiras.  Em outubro do

mesmo ano foram eliminadas parcelas das barreiras que prevaleceram até então para

esta fruta e que desta data em diante pode ter acesso ao mercado nipônico desde que

cumpra  uma  série  de  exigências  de  ordem  fitossanitárias  para  reduzir  o  risco  de

contaminação. Segundo o Ministério da Agricultura o valor da exportação de manga

para o Japão foi de US$ 2.500.000 em 2003 e R$ 61.000.000,00 ou US$ 21.000.000

nos primeiros 8 meses de 2004, a tendência a médio prazo é aumentar o volume de

exportação de manga para o Japão. O acesso àquele mercado é um importante passo,

mas ainda vai continuar com limites, sem contar a forte concorrência com os próprios

produtores asiáticos.

Tais mudanças chocavam com as pretensões das empresas que esperavam poder

exportar  seus  produtos  para  o  mercado  externo.  O Submédio  contava  com muitos

grupos  nacionais  e  internacionais  que  passaram  a  realizar  elevadas  somas  de

investimentos na produção de frutas. Porém, com a adoção do Plano de Estabilização
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Econômica-Plano Real de 1994, que impôs o controle cambial e frustrou a expectativa

destas empresas que até então esperavam exportar parte significativa de sua produção

de frutas (manga,  uva,  melão,  e  outras),  com isso procuram se firmar  no mercado

interno. Estas empresas continuaram “desfrutando” dos incentivos fiscais e financeiros

proporcionados  pelo  Estado,  se  firmaram  no  mercado  nacional  e  asseguram  uma

parcela  do mercado  externo,  apesar  dos  problemas  apontados.  Com a  mudança  no

câmbio (desvalorização do Real)  em 1999, teve início um expressivo aumento nas

exportações de frutas , que prosseguiu nos anos posteriores.

O processo de irrigação desenvolvido em todo o Vale do Velho Chico produz as

mais variadas culturas desde aquelas que vem da época das vazantes como: milho,

feijão, arroz, mandioca, batata doce, e cebola, todos compõem a alimentação básica da

população regional e dos país como um todo. Estas culturas não receberam a atenção

especial das políticas agrícolas no Vale, pois as mesmas não mereceriam das empresas

do setor um interesse mais consistente.  No entanto,  o Estado assegurou todo apoio

necessário às grandes empresas ao mesmo tempo elas atenderam de pronto o chamado

feito  por  este  e  partiram  para  o  “sacrifício”,  sem  o  risco  dos  seus  investimentos

naufragar  em  aventuras  sertanejas,  nada  de  risco  capitalista  e  tão  pouco  cultivar

culturas tradicionais e nem frutas com mercados limitados, sejam internos ou externos.

Apesar destes reparos, no entanto o caso particular da produção de bananas em larga

escala  vem sendo realizada  por  grandes  empresas,  pois  esta  fruta  tem um enorme

mercado à sua disposição.

Em termos estratégico e econômico, para as grandes empresas (sobretudo as

internacionais) é melhor deixar a maior parte da produção de mamão, ata, melancia,

banana,  goiaba,  acerola,  maracujá,  além  de  outras,  para  os  “terráquios”  locais

(pequenos  e  médios  produtores),  porque  estas  empresas  preferem  participar  na

comercialização e o mínimo possível na produção destas frutas. No entanto, mantém o

seu domínio na produção e comercialização de frutas como manga e uva, denominadas

de pérolas  do complexo frutífero  do Submédio  São Francisco.  Antes  mesmo desta

grande expansão observada acima, Sorj (1980), lembra que os projetos de irrigação

permitem  a  instalação  de  empresas  agroindustriais  que  passam  controlar  grandes

parcelas  de  terras  irrigadas71.  Escolhem  o  que  vão  produzir,  e  para  os  pequenos
71 Os grandes projetos agrícolas ancorados nas culturas irrigadas, implantadas no Vale do S. Francisco
expandiram de  forma  assustadora,  isso  foi  possível  graças  aos  subsídios  governamentais  concedidos
através da CODEVASF. Tais projetos são implantados com a justificativa de superar  ou pelo menos
minorar as condições de pobreza da maior parte da população que vive na região. Na verdade trata-se de
um modelo agrícola concentrador de terras e que exige elevadas taxas de subsídios e com isso agrava a
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produtores, restam os pequenos lotes que serão subordinados à agroindústria, porque

estes não dispõem de meios para produzir as culturas dos seus interesses. Além do

mais, sem investimentos e propriedades com áreas limitadas,  não lhes restam outro

papel, senão o de apêndice do sistema.

No Baixo, Submédio e Médio São Francisco, conta também com outras culturas

irrigadas como arroz, cana-de-açúcar e coco e no Alto Vale, temos café, soja, algodão,

milho e feijão. No caso, a soja ocupa a maior parte das áreas irrigadas do Alto do São

Francisco,  girando  em torno  dos  40.000ha.  A maior  parcela  da  cultura  de  coco é

desenvolvida no perímetro irrigado de Petrolina-Juazeiro, juntamente com a cana-de-

açúcar, que também é produzida em Alagoas e Sergipe (Baixo São Francisco). Mas,

França  (2001)  lembra  que  a  cultura  de  cana-de-açúcar  nos  perímetros  públicos  da

CODEVASF, reduziu sua áreas de cultivo, passando de 12.664,57ha em 1995, para

10.915,88ha em 1998, isto significa uma queda de 13,81%, no período indicado. O

algodão é cultivado em várias localidades do Vale, inclusive no perímetro irrigado do

Submédio São Francisco. A produção de café ocorre em áreas do Médio e Alto Vale,

nos estados da Bahia e Minas Gerais. Destacamos que as demais culturas irrigadas são

desenvolvidas em todo o Vale, embora de forma dispersa e com uma produção bem

menor  do  que  aquela  situada  no  pólo  do  Submédio,  contudo  as  mesmas  vêm  se

expandindo nos últimos anos, como ocorre na região Oeste da Bahia (região de Bom

Jesus  da Lapa e Barreiras), no Médio São Francisco.

Para os críticos deste modelo o amplo processo de desenvolvimento designado

para  o  Vale,  resultou  em  reduzido  número  de  atividades  agrícolas  ancoradas  na

fruticultura irrigada, que segundo Unger (2001) consome vultosos investimentos e que

atende os interesses, principalmente, das empresas multinacionais, a autora lembra que

a transformação do Sertão do Submédio São Francisco em uma Nova Califórnia não

melhorou em nada a vida dos ribeirinhos da região, portanto tem que alterar o rumo

desta política de exclusão em andamento no Vale. Os dados apresentados por Gomes

(2001)  reforçam  os  questionamentos  feitos  por  Nancy  Unger,  visto  que  nos  seis

projetos  de  Petrolina-Juazeiro,  os  investimentos  públicos  foram  da  ordem  de  R$

674.000.000,00,  enquanto  os  investimentos  privados  aplicados  em  seus  próprios

projetos  foram em torno  de  R$ 604.000.000,00,  ou  seja,  representam 47,26% dos

investimentos globais (públicos e privados) investidos na região, estes dados são de

situação de injustiça social do Vale que vem se perpetuando ao longo de nossa história. UNGER, Nancy
Mangabeira. Da Foz à Nascente. O Recado do Rio. São Paulo: Cortez/UNICAMP, 2001, p. 178.
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1999. Os sindicatos dos trabalhadores rurais da região, juntamente com as dioceses de

Juazeiro  e  Barra-BA,  também  engrossam  as  fileiras  dos  críticos  ao  modelo  de

desenvolvimento implantado no Vale, principalmente no Submédio São Francisco.

Gomes (2001) destaca que entre 1960-1996 ocorreu um espetacular crescimento

da População Economicamente Ativa-PEA no pólo de irrigação de Petrolina, pois trata-

se de uma  elevação em torno de 543%. Tanto que em 1960, Petrolina contava com

10.478  pessoas  e  passou  para  67.388  pessoas  em 199672,  e  Juazeiro,  tinha  19.248

pessoas e elevou-se para 57.519 pessoas no mesmo período. Nestes 36 anos foram

criadas 102.181 novos empregos no pólo de irrigação. Contudo, Gomes mostra que em

1998, as pessoas diretamente empregadas no perímetro de irrigação tinham uma média

salarial (mensal) de R$ 254,00, equivalente a dois salários mínimos da época ou US$

86,69, em 2004. Trata-se de uma remuneração baixa, até porque uma parte da renda

gerada com a irrigação é a apropriada como renda do capital e não do trabalhador: ou

seja,  não  se  pode interpretar  valor  acima  como  renda  conclui  Gomes.  Estes  dados

contribuem  bastante  com  o  combustível  dos  críticos  deste  modelo,  porque  nestas

médias não leva em conta os agricultores com diferentes níveis de produtividade.

3.5. A Irrigação e a produção agrícola fora das várzeas do São Francisco

A região do Alto Vale,  também participa desta produção (menos extensiva),

destacando a produção de grãos, tangerina, banana, mamão, manga, uva, melancia e

outras frutas, realizadas nos municípios de Várzea da Palma, Pirapora e seu entorno. De

acordo com o consultor da FAO e atual Diretor de Agricultura e Abastecimento da

Prefeitura de Pirapora, Afonso P. Costa Jr., o perímetro de irrigação do município tem

uma área  implantada de 1.261 hectares, praticamente todos ocupados (1.236 hectares)

com culturas irrigadas, tanto que o valor da produção deste município gira em torno de

R$ 14.000.000,00 aproximadamente.  Apesar  deste  valor,  Afonso Jr.,  lamenta  que a

internalização do capital é quase inexistente, pois os gastos com os insumos voltados

72 Geograficamente, o município de Petrolina está localizado no espaço geográfico da Bacia do rio São
Francisco, denominado Submédio São Francisco, que abrange 68 municípios de Pernambuco. Este espaço
tem uma área de 68.141km² e cerca de 1.640.604 habitantes. Em 1970, o PIB Médio dos 65 municípios
era em torno de US$ 11.423,803, enquanto o de Petrolina já atingia US$ 75.012.015. Em 1996, o PIB
Médio dos 65 municípios elevou para US$ 30.436,057, Petrolina alcançou US$ 464.166.029. A taxa de
crescimento  da  economia  de  Petrolina  foi  de  7,26% a.a.  Neste  período e  a  taxa  de  crescimento  da
população entre 1970 e 200 foi de 4,29% a.a. RIBEIRO FILHO, Zacarias Lourenço Vaz.  Proposta de
Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado do Submédio Franciscano. Petrolina: CODEVASF, 2004,
p. 2.
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para a produção de frutas irrigadas são por demais elevados. Estes produtos vêm de

fora e parcela significativa do capital obtido com as vendas e exportação da produção

de frutas se “esvaira”. Certamente, que  este problema não é só de Pirapora, ele vem

sendo  verificado  em  todo  o  Vale  onde  se  produzem  frutas  para  exportação,

particularmente uva e manga. 

Fora  da  ribeirinha,  das  várzeas  e  da  planície  sanfranciscanas  (caatingas  e

cerrados) temos os perímetros de Irrigação dos Projetos Gorutuba e Lagoa Grande, no

Médio Vale (Sertão do São Francisco), implantado pela CODEVASF, respectivamente

nos municípios de Nova Porteirinha e Janaúba (Vale do rio Verde Grande, afluente do

São Francisco), no Norte de Minas Gerais. A área irrigável de Gorutuba tem 4.813,55

hectares,  sua  implantação  teve  início  em  1969,  e  nos  anos  de  1975  a  1977,  foi

concluída  a  primeira  parte  e  no  período  entre  1982  a  1987  completou-se  a  sua

implantação.  Neste  perímetro,  desenvolvem-se culturas  diversificadas73,  incluindo a

produção  de  mandioca,  milho,  feijão  e  arroz  e  frutas  como:  goiaba,  banana,  uva,

manga e até  uma plantação experimental  de Cajá (fruta silvestre),  coordenada pela

EMBRAPA. A água consumida pelo Projeto vem da barragem do Bico da Pedra que

tem capacidade para armazenar 708.600.000m3 deste precioso líquido e fornece 6m3/s

para irrigação. De acordo com França (2001), Gorutuba foi entregue a 419 pequenos

irrigantes e 50 empresários, com lotes irrigáveis em torno de 6,17ha e 45ha. Em 1999,

sua  produção  foi  de  35.226,85t  com  o  valor  bruto  de  R$  9.770.000,00  ou  US$

8.420.000. 

O lado baiano situado nos municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandi, sertão

do Médio Vale, destaca o Projeto Estreito com 7.943 hectares, subdividido em 4 partes

que vão receber água das Barragens de Estreito que acumula 76.000.000m³ e Cova da

Mandioca  com capacidade  para  acumular  120.000.000m³  de  água.  Estas  barragens

foram construídas, respectivamente, pelo DNOCS (1972-1945) e CODEVASF (1992-

1995), as mesmas são interligadas por um canal de 3.750m que inclui um túnel de

73 A implantação do perímetro de Irrigação de Gorutuba provocou um forte impacto econômico na região,
a medida que criou cerca de 3.428 empregos diretos, sendo 815 permanentes, além da ocupação da mão-
de-obra familiar. Inclusive os salários advindos da irrigação são ligeiramente superiores àqueles pagos na
região (envolvendo as atividades d comércio e indústria), isso gerou uma significativa demanda de bens
de consumo e serviços, onde contribuiu para o aumento do número de estabelecimentos comerciais e
industriais, gerando mais empregos nestes setores. Por outro lado, reduziu o crescimento da população
urbana da região como ocorreu com Janaúba, que na década de 1970, teve um aumento da população
urbana em torno de 11,54% e nas décadas de 1980 e 1990, reduziu respectivamente para 1,55% e 1,76%.
FRANÇA,  Francisco  M.  Cavalcante.  A  Importância  do  Agronegócio  para  o  Desenvolvimento  do
Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2001, p. 53.
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1.650 metros e vazão de 7,2m³/s. O Projeto Estreito teve início em 1972 e no decorrer

da  década  de  1990,  as  três  primeiras  entraram  em operação  com  cerca  de  2.099

hectares  divididos  em  464  lotes,  ocupados  por  pequenos  irrigantes  que  produzem

cereais, algodão, cana-de-açúcar, cítricos, coco, cebola, além de batata-doce, mandioca

e frutas entre elas: uva e manga, além de banana, melancia e melão.

Os  métodos  de  irrigação  empregados  no  Projeto  Estreito  são:  Aspersão,

Microespersão e infiltração por sulcos e sua produção em 1998, foi de 15.847,31t com

valor  bruto  de  produção-VBP em torno  de  R$  3.378.890,00  ou  US$ 3.260.288.  O

segundo  Projeto  desta  região  é  Ceraíma,  situado  no  município  de  Guanambi,  seu

perímetro  é  de  430  hectares,  sendo  que  112  lotes  estão  ocupados  por  pequenos

irrigantes. Os mesmos recebem água do açude Ceraíma, construído pelo DNOCS em

1973, no rio Carnaíba de Dentro, com capacidade de acumulação de 58.000.000m³ e

vazão  de  1m³/s.  Os  métodos  de  irrigação  utilizados  são:  infiltração  por  sulcros  e

inundação e produz tubérculos,  cereais,  cana, coco, frutas, inclusive manga e uva,  a

safra de 1998, deste Projeto foi de 876,93t, com valor bruto de produção-VBP de R$

210.350,00 ou US$ 173.490,00. Lembramos que a média do dólar em 1998, foi de US$

1,00=R$ 1,60.  O Projeto  Ceraíma  é um dos menores  implantados  no  Vale,  onde a

limitação dos recursos hídricos da região contribuem para que isso ocorra.

A produção de bananas, apresentou o maior volume entre as frutas irrigadas no

Vale  do  São  Francisco,  tanto  que  segundo  os  dados  do  Inventário  de  Projetos

CODEVASF (1999), mostram que no ano de 1998, em 14 projetos foram produzidos

192.117,14t desta fruta. Contudo, a sua produção global no Vale em 1999, foi em torno

de 433.980t distribuída numa área de 14.466ha, com média de 30t a 45t por hectare ao

ano, enquanto a produção de cana-de-açúcar em dois projetos foi 1.040.125t, no mesmo

ano. Em 2001, a região Oeste da Bahia produziu 114.000t de bananas numa área de

3.800ha e a safra global do Vale em 2004, estima-se que poderá ultrapassar a casa das

700.000t.  Toda  esta  banana  é  destinada  ao  mercado  interno,  exceto  uma  pequena

parcela que vai para a Argentina.  Outras frutas como o melão,  mamão, abacaxi e o

limão  produzidos  em  Barreiras-BA  também  são  exportadas,  porém,  a  participação

destas no mercado externo ainda é pouco representativa. Apenas a manga e a uva do

Vale conseguiram maior inserção no mercado externo.

O cenário mais conhecido e dinâmico da produção de frutas irrigadas do Brasil é

aquele situado em Petrolina-Juazeiro, no Submédio São Francisco. Porém, nos últimos

anos a irrigação vem expandindo significativamente no Médio Vale, principalmente nas
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bacias dos rios Grande e Corrente (afluentes do Velho Chico) no Oeste da Bahia. Os

dados da Secretaria de Agricultura de Barreiras (2004) indicam que a área ocupada com

a fruticultura irrigada naquela região era de 11.142ha em 2001 e produziu 382.124t de

frutas, com valor bruto de produção-VBP em torno de R$ 113.215.700,00. O município

de Barreiras74 tem 70% da área global ocupada com frutas irrigadas no Oeste da Bahia,

ou seja, 7.799ha cultivados e, a água para irrigação destas culturas é retirada do rio

Grande  e  dos  seus  afluentes.  A fruticultura  da  região  continua  se  expandido,  tanto

assim, que a Associação de Agricultores e Irrigantes do Oeste da Bahia-AIBA, mostra

que a safra de 2002-2003, incorporou mais 557ha em relação ao ano anterior, ou seja,

elevou-se de 11.142ha para 11.699ha, um aumento de 5% da área. Para a safra 2003-

2004,  estima-se  um  crescimento  de  11,12%  da  área  com  13.000ha  e  produção  de

400.000t de frutas. Ainda em relação à safra de 2002-2003, a AIBA, destaca a produção

de milho irrigado, com 90.000t; em uma área de 12.000ha, algodão 51.651t, produzidas

em 12.431ha e feijão com 21.600t em 8.000ha, isto sem incluir as áreas ocupadas com

café e milho de pipoca que ultrapassam a casa dos 20.000ha.

O milho é uma planta autoctone (originária) da América e vem sendo cultivada a

7.000 anos pelo indígenas do Norte ao Sul do continente. Era a base alimentar destes

povos que em várias regiões do continente já dominavam a técnica de irrigação bem

antes da chegada dos europeus por aqui. O domínio desta técnica vem sendo aplicado na

China desde de 2.627 anos a.C. e ao longo do rio Indú, na Índia a 2.500 a.C. e no Peru

por volta de 1.000 anos a.C. A irrigação do cultivo de milho foi praticado pelos Astecas,

Maias  e  Incas,  respectivamente  nas  regiões  Norte,  Centro  e  Sul  do  continente

americano.  No Brasil, este processo é mais recente, tanto que o Programa de Irrigação

do Nordeste-PROINE75, só foi instituído através do Decreto no 92.344, de 29 de janeiro

74 O chamado Oeste da Bahia com áreas situadas no Semi-árido (Bom Jesus da Lapa) e cerrados tendo
Barreiras como referência, em particular por conta da produção de soja. A safra de 2003, da região Oeste
da Bahia teve como destaque a soja, com 850.000ha plantados e produção de 1.555.500t milho 791.100t
em 135.000ha e algodão com 2.555.715t em 66.807ha. A produção de milho e algodão inclui as áreas
irrigadas, o sorgo ocupa o 4o  lugar com 19.000ha e produção de 34.000t e o 5o lugar é ocupado pelas
culturas  de café  e  arroz  com 13.000ha cada  e a produção  de 43.717t  e  21.840t  respectivamente  e  a
pecuária  estima  um rebanho  de  1.700.000 de  cabeças,  com taxa  de  abate  de  10%.  Associação  dos
Agricultores e Irrigantes do Oeste da Bahia-AIBA. Barreiras, junho de 2003.

75 A instituição do PROINE deu-se vinculada ao Projeto Nordeste, criado pelo Governo Federal por meio
do Decreto no 91.178 de abril  de 1985, e visava ao desenvolvimento econômico e social  mediante a
implantação  de  políticas  globais  e  setoriais  condizente  com  a  realidade  do  Nordeste  do  Brasil.  A
Coordenação Técnica do PROINE é de responsabilidade da SUDENE que teve uma importante atuação
no Vale do São Francisco, embora a CODEVASF seja responsável pelo desenvolvimento do Vale. A
estrutura legal da irrigação teve início com a Política Nacional de Irrigação, através da Lei n o 6.662, de 25
de abril  de  1979.  Este  Programa  implementado pelo  Ministério  do Interior  e  Programa  Nacional  de
Irrigação-PRONI, instituído pelo Decreto no 92.395, de 12 de fevereiro de 1986 e o PROINE, ambos
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de 1986;  embora  a  sua  aplicação  venha ocorrendo há  mais  tempo  no Vale  do  São

Francisco e nas outras regiões do país, o milho é uma das culturas beneficiadas com esta

técnica.

Com o processo de colonização, o milho que é um monocotyledoneo (semente

com uma  única  parte),que  se  espalhou  pelo  mundo,  tornando-se  um dos  principais

produtos da agricultura mundial tanto assim que a sua safra no ano 1998/1999, atingiu

cerca de 604,80 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro produtor mundial de milho,

superado apenas pelos EUA e China, juntos; são responsáveis por 70% da produção

mundial, além de serem grandes exportadores e consumidores; o consumo de milho nos

EUA  gira  em  torno  de  183  milhões  de  toneladas.  Segundo  a  EMBRAPA,  a  safra

2001/2002, deste produto no Brasil atingiu 35 milhões de toneladas, todo voltado para o

consumo  interno.  O  consumo  de  milho  no  país  sempre  foi  equilibrado  com a  sua

produção, contudo, a partir de 1977, houve a elevação do consumo e o país passou a

importá-lo, em particular da Argentina e do Paraguai. Apesar da melhoria genética das

sementes  deste  cereal  no Brasil,  contudo  ainda  predomina  a  cultura  tradicional  que

ocupa grandes áreas cultivadas com baixa produção.

A presença do milho no Vale do São Francisco se consolidou no decorrer da

história, sempre ocupou um lugar de destaque na agricultura dos indígenas que viviam

aqui e, depois foi adotado pelos colonizadores europeus e cultivada em todo o território

brasileiro, tanto em grande escala quanto para a subsistência inclusive nas vazantes do

Velho Chico durante o período de estiagem. Nas duas últimas décadas do século XX,

vem se destacando entre os produtos da agricultura irrigada, em particular, no Médio

Vale  situado  no  Oeste  da  Bahia,  onde  o  município  de  Barreiras  é  um  centro  de

referência. O cultivo de milho irrigado é encontrado no Noroeste de Minas e em todos

os núcleos de irrigação da CODEVASF distribuídos entre o Baixo e Alto São Francisco,

seja  com água do “Rio da Unidade Nacional”,  dos seus afluentes  ou das  barragens

construídas com este fim. O milho continua sendo um dos produtos que compõem a

base alimentar da população brasileira.

Devido a sua importância é necessário que a melhoria genética e do seu processo

produtivo seja acessível a todos os produtores.  Apesar das pesquisas realizadas  pela

EMBRAPA  e  outros  institutos  que  visam  melhorar  geneticamente  as  sementes,  no

executados  pelo  Ministério  de  Estado  Extraordinário  para  Assunto  de  Irrigação.  PROINE-Aspectos
Institucionais;  Análise  da  Organização  e  Gerenciamento:  DNOS,  DNOCS  e  CODEVASF.  Brasília:
Ministério da Irrigação, 1988, p. 8-20. 
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entanto isto não basta, é necessária a implementação de políticas públicas amplas que

garantam  o  acesso  ao  conhecimento  técnico  e  à  sua  aplicação  ao  conjunto  dos

produtores  além  de  outras  providências  como  crédito  bancário  para  a  produção  e

garantia de preço mínimo. A produção de milho no Oeste da Bahia ocupa o segundo

lugar  em  área  cultivada  e  em tonelagem  superado  apenas  pela  soja,  todo  o  milho

produzido nesta região e no resto do país é destinado ao mercado interno, pois o seu

consumo  continua  elevado.  O  algodão,  juntamente  com o  arroz,  o  feijão  e  o  café

garantem a dinâmica e o desenvolvimento da agricultura irrigada Médio São Francisco,

particularmente no Oeste da Bahia.

Bom Jesus  da  Lapa76 sempre  foi  um grande  centro  religioso  do  país  e  sua

economia sempre esteve relacionada com as atividades religiosas, nos últimos anos foi

acrescentado mais um item e esta cidade passou a ser movida com fé e fruta produzida

neste município e no seu entorno. Os municípios de Santa Maria da Vitória, Correntina,

Coribe e Jaborandi compõem mais um pólo de irrigação que vem se destacando no

Oeste da Bahia principalmente com a produção de bananas nos projetos Formoso-A e

H,  situados,  em Bom Jesus  da  Lapa,  os  mesmos  recebem água  do  rio  Corrente  e

produzem também outras culturas como cereais, inclusive milho para pipoca e todas as

frutas (perenes e temporárias) incluindo manga e uva, café, algodão, mandioca, coco e

soja  para  safra  de  2004.  Os  projetos  Formoso-A,  têm  8.373ha  e  Formoso-H  tem

4.343ha, em 1998 encontravam-se em fase final de implantação e segundo o gerente do

Distrito destes projetos, em 2004, já havia 7.000ha operando, sendo que 5.000ha destes

estão ocupados com bananas, estima-se que a safra desta fruta em 2004 poderá atingir a

casa dos 150.000t.

76 Bom Jesus da Lapa localiza-se na porção Oriental do Oeste da Bahia. Além de ser um centro religioso,
vem se tornando um pólo de irrigação onde se destacam os projetos Formoso-A e H. Em 1998, o Formoso
A havia concluído sua implantação, a média de lotes para o pequeno irrigante era de 4,22ha e já tinha 620
ocupados com área  de 2.615ha e 68 lotes  ocupados  por empresas  em uma área  de 3.084ha (lote de
45,35ha),  58ha para 12 técnicos agrícolas  e 70ha foram ocupados pelo Projeto Amanhã. Já o Projeto
Formoso H, no mesmo ano (1998) contava com uma área de 4.343ha sendo que 1.700ha constituem a
reserva legal permanente, 218 lotes para pequenos irrigantes, 52 lotes destinados aos técnicos agrícolas,
43 lotes  de empresas,  39 lotes  estão  reservados  para  a  implantação  do mercado produtor  e  25 lotes
destinados  para  as  microempresas.  Em 2004,  os  projetos  Formoso-A e  H  contavam com  uma  área
ocupada  em torno  de  7.000ha  e  água  usada  para  o  desenvolvimento  da  irrigação  é  retirada  do  rio
Corrente. Inventário de Projetos. Brasília: CODEVASF, 1999, op. cit., p. 66-69. 
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Ainda no Médio São Francisco (margem direita  do rio),  o Projeto Jaíba77 se

destaca tanto pela extensão de sua área, quanto em relação ao empreendimento a ser

desenvolvido nesta porção do Vale situado nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso

em Minas Gerais. O Projeto Jaíba abrange um total de 100.000ha, subdividido em 4

etapas: Etapa I, têm 32.754ha; Etapa II, conta com 29.982ha; Etapa III, apenas 16.000ha

Etapa  IV,  será  realizado  em 21.264ha.  Este  projeto  vem sendo constituído  desde  a

década de 1970, e a produção da primeira Etapa (parte dela) em 1998, foi de 32.717,20t

com valor em torno de R$ 6.837.130,00. Neste Projeto, vão ser cultivados, todos os

produtos  da  agricultura  brasileira:  furtas,  tubérculos,  algodão,  café,  coco,  cana-de-

açúcar,  verduras,  caju,  cebola.  Na  metade  da  década  de  1970,  havia  toda  uma

articulação  para  implementar  o  cultivo  de  cana-de-açúcar  destinado  à  produção  de

álcool  e  açúcar  no  Projeto  Jaíba,  este  empreendimento  não  se  concretizou.  Para  o

desenvolvimento da irrigação no Jaíba, foram construídos centenas de quilômetros de

canais para atender toda a demanda de água consumida pelo Projeto.

O Jaíba vem se destacando na produção de sementes. Segundo o gerente do seu

Distrito de Irrigação o valor desta em 2003 girou em torno de R$ 12.000.000,00, o

equivalente  a  US$ 4.137.931. A Etapa II  do Jaíba foi  concluída  no início de 2004,

inclusive o processo de licitação dos seus lotes, sendo que o sistema hidráulico também

já foi concluído (ainda na década de 1990), e tem capacidade para atender a demanda de

água do Jaíba quando todas as suas etapas estiverem operando. São 80m³/s de água

capitada  no  rio  São  Francisco  e  controlados  pela  Estação  de  Mocambinho.  Este

montante é equivalente a 62,5% da água que vai ser retirada do rio, através dos canais

Norte  e  Leste,  pelo  processo  de  transposição  para  outras  bacias  do  Semi-árido

nordestino, cerca de 127m³/s. Os canais levarão o precioso líquido para o Ceará, Rio

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Lembramos, que em 31 de dezembro de 1999,

a CODEVASF, contava com 2.844km de adutoras construídos, distribuídos por todo o

Vale  e  que  transportam a  água  retirada  do  São  Francisco  e  de  seus  afluentes  para

77 A implantação do Projeto Jaíba teve início em 1950 e já passou pelas seguintes etapas,  a primeira
ocorreu no período de 1950 a 1987, onde se elaboror os estudos de viabilidade econômica e realizou-se os
primeiros  assentamentos  de  colonos  e  de  grupos  privados,  nesta  etapa  tivemos  a  experiência  com
agricultura irrigada no Projeto Piloto de Mocambinho, até chegar a configuração do Projeto atual com
100.00 hectares. A segunda etapa se deu no período entre 1988 e 1996 quando teve início a agricultura
irrigada e criou-se o Distrito de Irrigação, dirigido pela CODEVASF. A terceira fase iniciou-se a partir de
1997  está em andamento. Na década de 1980, o Jaíba foi incluído no Pro-álcool, três grupos econômicos
ficaram com metade da área do Projeto Jaíba. Foram eles: a AGROVALE, a Andrade Gutierrez e Grupo
Ometto,  inicialmente  pretendiam fabricar  açúcar  e  álcool,  particularmente  o grupo Ometto que  tinha
usinas de açúcar em São Paulo e obteve 17.000ha de terra na região, mas este projeto não se concretizou.
RODRIGUES, Luciene. Inv. Agrícola e o Grande Projeto Jaíba. Uma Interpretação: 1970-1996. Tese de
Doutorado Apresentada ao Departamento de História-FFLCH. São Paulo: USP, 1998, p. 72. 
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atender os projetos de irrigação e o consumo doméstico da população que vive nestas

áreas.  Trata-se  de  uma  estrutura  gigantesca  e  que  requer  cuidados  redobrados  para

assegurar a sua eficiência, evitar desperdícios dos investimentos públicos, assim como

do precioso líquido retirado do Velho Chico e dos seus afluentes.

Em 2000, a CODEVASF contava com 25 perímetros Públicos de Irrigação em

operação distribuído no Baixo, Submédio, Médio e Alto São Francisco com uma área de

121.180  hectares  irrigável,  sendo  que  103.173ha  estão  ocupados.  Sendo  47.934ha

ocupados por 8.963 pequenos produtores, que representa 46,46% do total é 54.320ha

operados por 1.231 empresários e técnicos agrícolas, ou seja, 52,57%, a média de cada

lote é respectivamente 5,35ha e 44,13ha. A CODEVASF conta com 41 projetos com

diferentes estágios, totalizando 698.524ha (veja o quadro 1 no final do desse capítulo),

sem contar os projetos: Sertão de Alagoas com 95.000ha e o Sertão de Pernambuco com

203.000ha.  Os  projetos  implantados  pela  CHESF  para  reassentar  as  famílias  que

perderam suas terras com a inundação da Usina Hidrelétrica de Itaparica,  atual Luiz

Gonzaga  encontram-se  sob  a  responsabilidade  da  CODEVASF  e  somam  14.047ha

distribuídos pelos Estados de Pernambuco e Bahia. Embora o acordo que a CHESF78

transferiu as atividades de operação, manutenção, assistência técnica e a emancipação

dos projetos,  tenha se realizado em 1990, porém, os mesmos não aparecem entre  o

conjunto de Projetos da CODEVASF.

A CODEVASF, mantém em operação 54 pequenos projetos comunitários com

de  5.078ha  irrigados  distribuídos  em  28  municípios  do  Vale  e  beneficiam  21.000

pessoas.  Esta  empresa  também  atua  em  outras  atividades  como  a  construção  e

recuperação de barragens, que segundo os seus dados em 1999, já havia cerca de 241

barragens construídas em 85 municípios,  com 1.392.651.100m3 de água acumulados,

4.338 poços tubulares perfurados e instalados, juntamente com 773 poços Amazonas e

48 recuperados. Desassoreamento de trechos de rios e lagos, eletrificação rural conta
78 Os  projetos  realizados  pela  CHESF para  assentar  os  desabrigados  pelo  Lago  de  Itaparica  são  os
seguintes: Caraíbas, Brígida, Manga de Baixo, Icó-Mandantes, Barreiras e Apolônio de Sales. O maior
deles é o Caraíbas, com 5.223 hectares e 1.476 famílias assentadas e Manga de Baixo é o menor, tem 93
hectares e 25 famílias assentadas, ambos no Estado de Pernambuco, totalizando 10.176 hectares e 2.922
famílias assentadas. A Bahia conta com três projetos: são eles: Pedra Branca com 2.422 hectares e 699
famílias assentadas; Rodelas tem 1.164 hectares e 394 famílias e; Glória com 385 hectares e 97 famílias.
Estes Projetos têm uma área de 3.971 hectares e 1.188 famílias assentadas . Projeto de Irrigação no Vale
do São Francisco: Fonte de Desenvolvimento Sustentável no Nordeste. Brasília: CODEVASF, 2002, p.
12. 
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com  5.234km  de  linhas  construídas.  Toda  esta  estrutura  beneficiou  milhares  de

pessoas79, com vista ao melhoramento as condições de vida das comunidades que vivem

na região do São Francisco, mesmo assim, ainda perdura uma grande dívida social que

precisa ser resgatada. O seu foco vem sendo feito ao longo da história como demonstra

o texto abaixo:

“Para colonizar as margens do São Francisco, não se poderá contar, no momento, com

homens experimentados na arte perfeita da agricultura. Os elementos à disposição não

passam de  rústicos  sertanejos  e  litorâneos  decididos  que  queiram fixar  a  sua  vida

econômica na exploração da terra. Cumpre dar a estes homens, que pretendo chamar de

pioneiros, condições excepcionais de vida, para que se nucleiem em cidades, erguidas

sob  uma  aura  de  bonança,  sob  o  signo  de  um  trabalho  remunerativo.  Como  não

podemos de repente transformar os nossos matutos em agricultores experimentados e

perfeitos nem modificar os níveis dos preços dos produtos agrícolas, devemos subtrair

o custo dos mesmos, pela organização  cooperativista,  o  dispêndio injustificado dos

intermediários e, pela industrialização local, o desperdício das caminhadas supérfluas.

E, para que a industrialização, por sua vez, vença os percalços do afastamento dos

grandes centros de negócios para produtos manufaturados teremos que lhe conceder as

excepcionais, vantagens da energia gratuita, por um grande período, e baratíssima no

decorrer  dos anos subsequente.  Criando-se, assim, núcleos humanos, cuja renda em

salários ou em produção sejam muitas vezes superiores aos habituais orçamentos dos

que  mourejam  nas  caatingas,  estabelece-se,  imediatamente,  um  mercado  para  as

pequenas lavouras de curto ciclo e de alto rendimento por unidade de terra, em trocas

comerciais benfazejas”. (O Rio São Francisco, 1942, p. 38).

No período entre 1941 e 2001, foram feitos todos os diagnósticos possíveis a

respeito do Vale do São Francisco, que permitiu a formulação de inúmeras propostas

políticas e econômicas com vista à superação do atraso desta grande região do país. Este

tempo  é  mais  do  que  suficiente  para  a  elaboração,  implantação  e  consolidação  de

programas educacionais abrangentes capazes de atender toda a população regional. Esta

medida,  certamente asseguraria o êxito da maioria dos projetos de desenvolvimentos

destinados  ao  Vale  no  decorrer  de  6  (seis)  décadas.  Todo  este  processo  de

desenvolvimento econômico realizado pelo governo vem recebendo fortes críticas de

especialistas, políticos e dos sindicais que reconhecem o avanço econômico de alguns

79 O sistema de construção  e recuperação de barragens executado pela CODEVASF no Vale do São
Francisco,  beneficia  em  torno  de  229.000  pessoas.  Os  poços  tubulares  atende  656.000,  os  poços
Amazonas 23.000 pessoas; a eletrificação rural 117.000 pessoas, as estradas vicinais beneficia 343.000
pessoas,  a  rede  de  adutoras  mais  228.856  pessoas,  foram construídos  107.810 metros  quadrados  de
calçamentos públicos atendendo 43.000 pessoas e a construção de 6.355 unidades de barreiros e aguadas
juntamente com a recuperação de outras 93, beneficiando 319.000 pessoas. Realizações da CODEVASF
1991/agosto de 2002. 
Brasília: CODEVASF/MIN, 2002, p. 23.
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setores, porém os mesmos são por demais excludentes e que nunca teve lugar para o

homem comum que vive nas áreas atravessadas pelo “Rio da Integração Nacional”. Sem

a inclusão daqueles que nasceram e vivem nas terras sanfranciscanas, fica difícil falar de

progresso, geração de riquezas e distribuição de rendas. Os dados da CODEVASF, não

deixam dúvidas em relação ao que se produz e ao que já se fez no Vale, no entanto, no

que diz respeito ao processo de inclusão, há muito o que ser feito na região banhada

pelo São Francisco.

Embora  se  alegue  que  uma  parcela  significativa  daquela  gente  tenha  sido

beneficiada com os projetos de irrigação ali implantados, no entanto não obtiveram os

resultados esperados. Na verdade, isto decorre da falta de um conjunto de políticas mais

abrangentes  que  busquem  a  superação  de  algumas  questões  centrais,  entre  elas,  a

melhoria  do  nível  da  educação;  associada  à  Reforma  Agrária,  com  as  medidas

específicas,  que  levem  em  conta  as  particularidades  daquela  região,  incluindo  os

subsídios  para os  pequenos agricultores  e  pecuaristas,  acompanhadas  de orientações

técnicas  e  formação  de  técnicos  locais.  Os projetos  governamentais,  de  modo  geral

sempre  foram contemplados  com propostas  que  buscavam solucionar  os  problemas

estruturais indicados acima, contudo nunca contaram com as devidas decisões políticas

para as suas realizações. A questão do baixo nível da educação, apesar da ampliação do

número de vagas nos últimos anos é o exemplo mais contundente do que vem ocorrendo

no Vale, sem a sua solução, não há inclusão.

Este problema praticamente se faz presente em todos os estudos e diagnósticos

feitos a respeito do desenvolvimento do Vale do São Francisco. Em minhas pesquisas

de  campo  para  esse  trabalho,  tive  a  oportunidade  de  entrevistar  agricultores  e

pescadores, verifiquei que o nível de educação formal dessas pessoas continua baixo ou

inexistente.  Tanto  que  em uma  entrevista  que  realizei  com o engenheiro  agrônomo

Hélio Augusto Fonseca, pesquisador do IBGE-AL, a respeito dessa questão, ele relator

que em 2001, fez uma reunião com 114 agricultores do Baixo São Francisco para tratar

de problemas relacionados a um curso de extensão rural que seria dado para eles onde

pretendia ensinar algumas técnicas agrícolas e procedimentos higiênicos, com vista à

melhoria  da  produção.  Contudo,  o  seu  trabalho  teve  que  ser  alterado  porque  havia

preparado para pessoas  com o mínimo de  escolaridade,  no entanto  apenas  8 desses

agricultores eram plenamente alfabetizados.

Alguns meses mais tarde o engenheiro Hélio Fonseca realizou outra reunião com

os filhos dos agricultores da mesma região, com idade entre 10 e 17 anos e num grupo
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de 70 jovens apenas 15 deles já eram alfabetizados, isso demonstra o quanto tal situação

é preocupante.  Esses problemas não se restringem somente ao Baixo São Francisco,

mas,  no Alto Vale, tanto que no III Seminário do Meio Ambiente da Bacia do São

Francisco, realizado nos dias 3 e 4 de junho de 2004, em São Francisco-MG, também

tratou  do  nível  escolar  das  comunidades  da  Bacia  Hidrográfica  do  Vale  do  Pajeú

(Município de São Francisco) distribuídas por vários lugarejos como Pajeú, Gameleira,

Agreste e Curral Velho. Verificou-se que num grupo de 88 famílias com 345 pessoas,

30% são analfabetos  e 58% tem o primeiro grau (Ensino Fundamental)  incompleto.

Com índices educacionais tão baixos, fica difícil implementar qualquer tipo de inovação

que exige minimamente o conhecimento formal.

Conclui-se  que  para  parcela  significativa  da  população  a  situação  de

precariedade e limitação das suas condições  de vida em nada se alterou em relação

àquela do período dos coronéis sertanejos. De certo, não é possível recuperar o tempo

perdido, no entanto, a implementação de políticas públicas pautadas na atual realidade,

será a resposta aos desafios que buscam a inclusão e o desenvolvimento sustentado do

Vale que exigem equilíbrio entre as atividades econômicas e o meio ambiente. Portanto,

torna-se necessário introduzir outras atividades econômicas, além daquelas já existentes,

inclusive ampliação dos serviços (Educação, Saúde, Saneamento Básico e Segurança

Pública) e a criação de novos serviços. Tendo em vista as particularidades do Vale, o

seu processo de desenvolvimento não poderá ser realizado sem um eficaz e abrangente

sistema educacional da população que vive em toda a sua extensão.

3.6. Um novo processo econômico e a persistência do antigo: uma dinâmica que

ultrapassa o tempo

O auge e declínio da atividade econômica que constituiu o processo histórico,

político e cultural do Vale do São Francisco, que teve o gado como estrela de maior

brilho  e  sua  luz  atravessou  séculos  de  história,  mesmo  tendo  que  suportar  crises

fortíssimas como a estagnação da produção de açúcar,  o esgotamento  do ouro das

Minas Gerais no final do século XVIII, além do seu isolamento geográfico. Em outros

momentos foi a questão da distância dos mercados e a concorrência com o gado de

outras regiões. Nada disso impediu que a pecuária da região chegasse ao século XXI,

embora a mesma conte com uma combinação de expansão e crise. Trata-se de mais

uma atividade econômica que foi até o último grau de sua potencialidade, chegou à
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exaustão, como tantos outros ciclos econômicos desenvolvidos em terras de Pindorama

nestes seus 504 anos de existência. Destacando que juntamente com o gado vieram os

caprinos, ovinos e os asininos, no entanto, o brilho desses animais era ofuscado pelo da

vaca.

A vaca teve um passado de “primeira grandeza”, na bacia do Velho Chico, assim

como está sendo para o presente, a manga e a uva. Segundo Neves (1998), a pecuária

extensiva do Vale tinha como tipo predominante o gado curraleiro ou pé-duro. Entre os

séculos XVII e XVIII os currais espalharam-se desde a foz até a nascente, tanto que

este fato fez com que o São Francisco também fosse denominado “Rio dos Currais”.

Esta atividade prosseguiu na Colônia,  Império e República,  embora tenham surgido

outras atividades econômicas no Vale, contudo a pecuária persiste inclusive nos dias

atuais  apesar da crise deste setor.  Infelizmente,  em algumas localidades  ela  ainda é

praticada como no período colonial80, destacamos que a pecuária estabeleceu um modo

de vida peculiar onde o vaqueiro tornou-se a figura de maior destaque das paisagens

sertanejas,  sem  esquecer  que  ela  formou  um  poderoso  grupo  de  fazendeiros

fundiaristas,  que tudo podia.  Mais  tarde (após a  República)  eles  deram origem aos

famigerados coronéis “sem farda” (uniforme) que povoavam os sertões do interior do

país e do Vale em particular.

A pecuária  extensiva  historicamente  foi  a  principal  atividade  econômica  nas

terras do Vale até o final dos anos de 1950. Esta região era considerada o território livre

do boi; criado solto em vastas propriedades, até então sem cerca, inclusive este tipo de

pecuária  suscitou  a  Capistrano  falar  de  uma  civilização  do  couro,  tamanho  era  a

importância  do  gado  para  a  economia  no  período  colonial,  assim  como  após  a

Independência,  no  Império  e  parte  significativa  da  Republica.  Neste  sistema,  a

existência de pequenos pecuaristas era demais reduzida, contudo isso ocorria devido a

forma de pagamento feita aos vaqueiros que cuidavam do gado dos grandes fazendeiros

e recebiam como pagamento a quarta, ou seja de cada quatro bezerros nascidos, um era

deles.  Esta  forma  de  pagamento,  segundo  Abreu  (1975),  inicialmente  permitiu  o

surgimento de novos fazendeiros, além das fronteira das fazendas já estabelecidas. Este

80 A importância econômica da pecuária no Vale São Francisco perpetuou desde os séculos XVII e XVII
até os dias atuais. Tanto que a paisagem humana dos anos 50 caracteriza-se pela existência dos currais
construídos sem qualquer acabamento mais sofisticado e muito deles situados bem próximos do rio, nos
terrenos mais elevados para evitar inundações nos períodos de cheias. O gado bebia no rio e como sempre
criado solto e para pegá-lo o vaqueiro vestia roupa de couro (gibão, perneira,  guarda-peito e chapéu)
desde os tempos coloniais aos anos 50 do século XX, as mudanças não devem ter sido muito substanciais.
NEVES, Zanoni. Navegantes da Integração, Os Remeiros do São Francisco.  Belo Horizonte,  Ed. da
UFMG, 1998, op. cit., p. 46.
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processo foi estancado pelos fundiaristas da época,  em sua ambição de se tornarem

cada vez mais poderosos e não pretenderem qualquer tipo de concorrência.

No período colonial o mecanismo de concessão de terras pela Coroa portuguesa

se  dava  através  de  sesmarias  que  variava  de  uma  a  50  léguas.  No  entanto,  o

cumprimento desta norma não era regra, pois logo no início da colonização algumas

pessoas receberam grandes lotes (sesmarias).  Por exemplo,  Garcia d’Ávila que veio

para o Brasil em 1549, com Tomé de Souza, foi o maior dono de Terras do período

Colonial,  Pierson (1972) destaca  que seus  descendentes  continuaram tendo grandes

propriedades dois séculos mais tarde. Tais extensões de terras ultrapassavam os limites

estabelecidos pela Carta Régia de 27 de Dezembro de 1695, que recomendava que os

governadores  gerais  não  concedessem  sesmarias  com  mais  de  quatro  léguas  em

quadrado. Em seguida, a Coroa Portuguesa, através da Resolução de 15 de agosto de

1731, estabeleceu que no sertão a área concedida tivesse apenas uma légua de frente

com três de fundo. Porém, com a Independência do Brasil, em 1822, este sistema de

concessão de terras foi extinto por meio da Provisão81 de 22 de outubro do mesmo ano

e assegurou o direito de propriedade da terra a quem ocupasse, com isso foi possível o

surgimento de pequenos e médios criadores de gado em decorrência do processo de

apossamento de terras devolutas, no interior dos sertões do Brasil.

Este sistema teve, que ser alterado em decorrência da pressão feita pelos grandes

proprietários  e  o  Parlamento  aprovou  a  Lei  no 601,  de  18  de  setembro  de  1850,

conhecida como Lei de Terras de 1850, esta possibilidade de buscar um lugar no chão

para  o  pequeno  estava  fora  de  cogitação,  exceto  como  apêndice  das  grandes

propriedades  ou  nos  locais  mais  remotos  dos  sertões  brasileiros.  Com o passar  do

tempo tivemos a fragmentação de uma pequena parcela das propriedades por causa do

processo de herança,  surgiram alguns pequenos proprietários  de terras no meio dos

grandes fundiaristas, sem, contudo, representar uma parcela significativa no contexto

dos senhores de terra  do Vale.  Conclui-se que no passado não havia lugar  para os

81 A Lei que extinguiu o sistema de sesmarias inicialmente indicava uma promissora possibilidade do
pequeno  agricultor  que  desbravasse  áreas  distantes  e  não  apropriadas  viesse  a  tornar  proprietário,  e
conseqüentemente,  explorar  a  terra,  usufruindo  a  renda  da  mesma  e  o  lucro  da  atividade  agrícola.
Certamente a aplicação desta lei permitiria a formação de uma sociedade camponesa no Brasil, como
Bem-Estar e relativa independência para os pequenos e agricultores e criadores.  Na realidade ela não
trouxe resultados esperados,  os grandes fundiaristas não tinham limites para  a  expansão e ocupavam
qualquer  área  de  seu  interesse,  inclusive,  aquelas  já  ocupadas  e  desalojadas  os  seus  legítimos
proprietários, no caso os pequenos. ANDRADE, Manoel Correia de.  Áreas de Domínio da Pecuária.
Extensiva e Semi-Intensiva na Bahia e Norte de Minas Gerais. Recife: MI-SUDENE, 1982, p. 139.
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pequenos e atualmente a vez destes ainda está por chegar, apesar de numericamente

serem maioria absoluta dos proprietários de terras do país.

O nosso complexo pecuário rústico formou aquilo que Capistrano convencionou

chamar  de  “civilização  do  couro”  com as  novas  mudanças  políticas  e  econômicas

ocorridas no país a partir da década de 1930, onde teve início uma série de providências

com vista a melhoria  desta histórica atividade econômica,  sobretudo no decorrer da

década  de  1950  e  que  prosseguiu  nas  décadas  seguintes.  Mesmo  assim,  o  gado

continuou criado extensivamente e sendo pego nos campos a casco de cavalo pelos

“brabos” vaqueiros sertanejos, como se diz  na região.  Nestes anos, o gado pé duro

passou por um significativo processo de miscigenação com as raças nerole e com o

zebu de origem indiana,  resultando num tipo de animal  bem adaptado àquele meio

ecológico,  o que não deixa de ser uma melhora.  Porém, ainda está longe do que se

pretendia,  tanto que elevada parcela  da pastagem continua como sempre,  ou seja, a

nativa sem qualquer beneficiamento por parte dos criadores.

Na área do pólo  de irrigação que  compreende o Submédio  São Francisco,  a

importância econômica do gado reduziu bastante. Destacamos que a pecuária bovina

desta região sequer atende a demanda local de carne e leite. Vários fatores contribuem

para isso, entre eles: a forte concorrência com os produtos vindos de outras regiões,

onde a carne é de melhor qualidade e com preços melhores. A produção local continua

baixa apesar da melhoria do rebanho. Desta forma, a pecuária da região, continua com

uma certa importância econômica, porém, muito aquém daquilo que ela representou no

passado para extensa área representada pelo sertão de clima semi-árido do Submédio

Vale do São Francisco. Ainda contamos com a presença do histórico gado-pé-duro,

embora  tenha  reduzido  bastante  esta  raça  pura  “sangue caatingueiro”,  os  pequenos

criadores continuam criando o gado original,  talvez por falta de recursos para obter

reprodutor ou matrizes de outras raças como o zebu ou nerole.

Fora  do  Submédio,  a  pecuária  também  vem  passando  por  mudanças,  como

mostra  o  destaque  abaixo,  isto  ocorre  com  maior  ou  menor  intensidade,  ou  seja,

expansão em algumas regiões e com declínio em outras, porém, esta atividade continua

presente em todo o Vale, tanto no Baixo quanto no Médio e Alto Vale. A quantidade e

a qualidade do rebanho também oscilam onde algumas micro-regiões contam com o

gado  leiteiro,  que  vem  melhorando  geneticamente  ao  longo  dos  anos,  contudo,

predomina a pecuária de corte, inclusive com rebanho melhorado particularmente em

áreas do Médio e do Alto Vale, e continua extensiva, exceto uma pequena parcela do
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gado leiteiro que é criado em áreas semi-extensivas. No Alto e parte do Médio São

Francisco a pecuária conta com forte presença do gado zebu e nelore voltada para o

mercado de carne e couro, temos também a produção de laticínios e queijos, tal como o

“Canastra” fabricado na Serra da Canastra, onde nasce o rio São Francisco.

“A melhoria genética e o aumento da produção de leite do Vale do São Francisco, são

realizações  da  CODEVASF.  Para  alcançar  esses  resultados,  foram  implantadas

unidades  de  Difusão  de  Tecnologia  Agropecuária  nos  Estados  de  Minas  Gerais  e

Pernambuco. A primeira trabalha com gado de corte, principalmente da raça nelore, e a

segunda com gado de leite, da raça holandesa. Essas Unidades desenvolvem atividades

de transferência de embrião e inseminação artificial, a partir do sêmen de animais de

elevada qualidade genética. Para viabilizar o crescimento da bovinocultura e elevar sua

produtividade  no  Vale  sanfranciscano,  atendendo  do  pequeno  ao  grande  produtor,

foram instalados, em Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, diversos

Centros de Transferência de Embriões, em parceria com os estados e universidades.

Para o desenvolvimento deste trabalho, são utilizadas vacas receptoras do plantel do

próprio pecuarista, beneficiário do programa, possibilitando o incremento da produção

de leite e de carne no Vale do São Francisco”. (Um Vale de Realizações: Um Vale de

Esperança. CODEVASF, 2002, p. 16).

Na verdade o Projeto Piloto do Formoso (fazeda modelo ou experimental) da

CODEVASF, situado em Coribe, no Oeste da Bahia que tinha o objetivo de melhorar

geneticamente os rebanhos da região, além de orientar os criadores de gado daquela

parte do Vale do São Francisco, infelismente foi desativado no ano de 2001. Apesar

dos problemas destacados acima, ainda assim, a pecuária do Vale vai continuar com

uma  certa  importância  econômica  no  Vale.  Com maior  presença  em determinadas

regiões e menos representativa em outras, como ocorre no Submédio e Baixo. Tanto

que para muitos criadores de gado, em particular os pequenos e médios, possuir gado é

ter dinheiro em mãos, em outras palavras trata-se da mercadoria com maior liquidez

que se tem notícia no meio rural, ou seja, só o próprio dinheiro consegue ser mais

líquido do que o boi, garrote ou bezerro.

Em decorrência desta especificidade econômica e até cultural,  os especialistas

acreditam  que  a  presença  do  gado  continuará  por  longo  prazo  nas  terras

sanfranciscanas; inclusive no Submédio a não ser que ocorram mudanças econômicas,

políticas e sociais extremas, porém tal fato, pelo menos em médio prazo não entra na

agenda  das  soluções  complicadas,  portanto,  é  pouco  provável,  embora  não  seja

impossível. As potencialidades econômicas do Vale do São Francisco são inúmeras e
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nas duas últimas décadas do sécullo XX, vêm se ampliando com a produção de frutas

irrigadas do pólo situado no Submédio. Contudo, a história da ocupação do Vale do

“Rio da Unidade Nacional” teve início com instalação das fazendas de gado onde os

animais eram criados soltos (criação extensiva).

Este processo perdurou ao longo da história até os nossos dias, pois em muitas

localidades do Vale a pecuária continua sendo praticada como na época da colonização,

ou seja, extensivamente e sem qualquer melhoramento técnico. Embora, com o advento

das cercas82 que se intensificou na região nos últimos 30 anos, onde os animais são

criados nos limites das propriedades de cada pecuarista, até então, não havia cercas e os

mesmos ficavam todos soltos e se diferenciam uns dos outros através dos sinais feitos

em suas orelhas e das marcas dos seus proprietários. Este procedimento era e é válido

para criação do gado, de caprinos, eqüinos e ovinos. Embora parte segnificativa das

terras devolutas tivesse dono ou eram públicas, porém, o gado e os demais animais,

inclusive o cabrito circulavam livremente por essas propriedades.

O  cabrito  também  ocupa  uma  parcela  importante  da  pecuária  brasileira,

particulamente no Nordeste e no Vale do São Francisco. Segundo os dados do CPNC

(2000) o Brasil tem o 11o rebanho de caprinos do mundo, enquanto na década de 1960,

detinha o 5o rebanho mundial. Parcela do território da região, onde está situado o pólo

de irrigação Petrolina-Juazeiro,  no Submédio São Francisco,  não existe  gado criado

fora  dos  cercados,  já  que  muitas  áreas  de  cultivos  (irrigados)  não  têm cerca  e  os

animais soltos, certamente, provocariam danos às plantações. Lembramos que, embora

este gado seja criado dentro dos cercados, existe pouca diferença da época em que vivia

solto nos campos da região, pois em muitas localidades ainda dependem da pastagem

natural  para  sua  alimentação,  visto  que  parcela  significativa  dos  proprietários  não

produz pastagens artificiais para este fim.

O cabrito, até pouco tempo era criado ao relento (solto) em todo o Submédio, na

verdade essa situação alterou bastante com a intensificação das cercas e aos poucos, as

áreas livres adotadas para o criatório destes animais estão sendo eliminadas ao longo do

tempo. Segundo o prof. Pedro Gama (EMBRAPA do Semi-árido), a cerca tornou-se a

82 O cercamento no Brasil é um fato antigo e vem se realizando de forma irregular, neste sentido, quando
este procedimento começou a se intensificar no final da década de 1960, o Brasil era o 5 o maior criador de
cabrito do Mundo, tanto que em 1969, estimava-se que havia cerca de 14.639.000 de cabeças. 
Os estados que formam a bacia do São Francisco eram responsáveis por 39,55% do criatório de cabritos
do país com 5.790.000 de cabeças, onde significativa parcela destes pertencia ao Vale do São Francisco,
criado extensivamente em terra devolutas (particulares e públicas) de uso coletivo. Hoje, a maior parte
dessas está entre cercas. 
JARDINS, Walter Ramos. Criação de Caprinos. 12 ed. São Paulo: Nobel, 1984, p. 14.
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maior inimiga do bode, “chega um, sai o outro”. De modo geral, os critérios para a

construção de cercas são assegurados por legislaçôes municipais, onde os cercados são

feitos para criar gado e eqüinos e adotam no máximo 4 ou 5 fios de arame farpado e

isto impede a sua passagem, enquanto uma cerca a prova de cabritos teria que duplicar

os fios de arame, além de contar com um rodapé feito com madeira, o que de certo

eleva o custo das cercas e do desenvolvimento da caprinocultura

Culturalmente, o cabrito, assim como, o gado pé-duro (vaca pequena do chifre

grande) composeram a pecuária extensiva do sertão nordestino, sendo que agora o gado

fica do lado de dentro das cercas e o bode perdeu o espaço. Este bicho é criado por

pequenos  proprietários  de  terra  que  não  dispõem  de  áreas  suficientes  para  o

desenvolvimento do seu criatório,  resultante na eliminação do mesmo. Esta situação

tornou-se um problema a mais para os pequenos proprietários de terra e criadores de

bode,  em particular  no  Vale.  O cabrito,  o  gado pé-duro  e  o  jumento  tiveram uma

adaptação incrível à paisagem do semi-árido e por sua vez ao esquema de criatório

super extensivo, sem cercas divisórias, entre as propriedades e sem os devidos cuidados

sanitários de alimentação e de manejo. Neste sentido, o bode precisa de espaço amplo,

e, que a cada dia vem sendo reduzido nos sertões. Embora, por muito tempo tivemos

uso coletivo  de  intensas  áreas,  tanto  para  o  criatório  de cabrito  quanto  o de gado,

porque as propriedades não eram cercadas.

A criação de cabritos continua existindo em todo o sertão e na ribeirinha do

Vale, apesar das limitações citadas acima. No caso do Submédio, ao lado direito do rio,

destaca-se  o  município  de  Cento-Sé,  Sobradinho,  Juazeiro,  Curuçá,  Abaré,  Uauá  e

Macururé onde, ainda conta com fundos de pastagens em áreas de uso coletivo e os

animais  são criados  soltos,  este processo também ocorre na margem esquerda e de

forma mais  ampla,  em Campo Alegre  de  Lourdes,  Pilão  Arcado,  Remanso  e  Casa

Nova83. Do lado pernambucano ainda é possível encontrar áreas abertas Aflânio, Lagoa

Grande e Orocó. Por outro lado, Petrolina tem se destacado como produtora de cabrito

de  raças,  contudo  Pedro  Gama  lembra  que  eles  necessitam  de  um  tratamento

diferenciado,  pois  não comem qualquer  pasto,  isto  significa  que sem a  melhora  da

83 O município de Casa Nova, conta com o maior rebanho de caprinos e ovinos do Estado da Bahia, com
cerca de 800.000 cabeças. Esse município é assistido pelo Programa Cabra Forte, do Governo do Estado,
que  tem como objetivo  estimular  a  agropecuária  sustentável  no  Semi-árido,  através  de  medidas  que
promovam também uma melhor qualidade de vida para os criadores e suas famílias. A prefeitura local
também oferece assistência técnica veterinária que procura orientar os criadores no sentido de melhorar
.geneticamente os seus rebanhos. Jornal da FENAGRI. Juazeiro, Outubro-novembro de 2003, p. 06.
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pastagem existente  na região torna-se pouco produtivo a  introdução destes animais.

Este tipo de inovação não está ao alcanço da maioria dos criadores (tradicionais) da

região, os mesmos não dispõem de espaço e nem de investimentos para tal. O criatório

de  cabritos  diferentemente  da  fruticultura  irrigada  requer  maiores  lotes  para  sua

realização. 

A Caprinocultura também é realizada na confluência do Submédio com Baixo

São Francisco,  nos municípios  de Santa Brígida,  Uauá, Senhor do Bonfim (sertão),

Glória e Paulo Afonso, na Bahia; Porto da Folha e Poço Redondo em Sergipe; Piranhas

e  Pão-de-Açúcar  no  Estado  de  Alagoas;  Itacuruba,  Petrolânida  e  Tacaratu  no

Pernambuco. No Médio Vale a caprinocultura pode ser encontrada em Xique-Xique,

Barra, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Malhada e no Sertão do Vale, temos

criatórios,  em:  Brotas  de  Macaúbas,  Oliveira  dos  Brejinhos,  Macaúbas,  Riacho  de

Santana, Guanambi e Urandi, na Bahia e Espinosa, Monte Azul, Janaúba na região de

influencia econômica de Montes Claros, Norte de Minas Gerais, além de Itacarambi,

São Francisco e São Romão. Toda área de clima semi-árido do Brasil tem criatórios de

cabritos, juntamente com o gado pé-duro, o jumento e ovinos. A agricultura do algodão

arbóreo reforçou este time até a sua ecatombe em decorrência da praga do gorgulho, na

década de 1980, ambos contribuíram com parte  da história  econômica e social  dos

sertões semi-áridos do Médio ao Baixo São Francisco e de outras áreas do interior

brasileiro. 

A  pecuária  extensiva  foi  a  principal  atividade  econômica  do  Vale  do  São

Francisco no decorrer da história até a primeira metade do século XX, e prosseguiu

tendo fundamental importância para a região nas décadas seguintes. Tanto que após a

criação da CVSF, a melhoria dos rebanhos do Vale era uma de suas metas, visto que

esse gado tinha  baixa  produção de carne  em decorrência  do seu peso.  Porém,  esta

preocupação não foi estendida aos rebanhos de caprinos e ovinos apesar da importância

destes.  Segundo  Macedo  (1952),  região  do  Vale  que  compreende  o  Médio  São

Francisco no final da década de 1940, contava apenas com quatro veterinários, ou seja,

em média  um para  cada  2.5000.000 cabeças  de gado.  No levantamento  feito  pelos

técnicos da CVSF, verificou-se que faltava atendimento médico para a população do

Vale, era precário por demais e fazia com que a mesma recorresse aos curandeiros,

garrafeiros e benzedores que rezavam e indicavam remédios caseiros feitos com ervas

naturais.  As  próprias  pessoas  faziam  suas  “meisinhas”  (remédios  feitos  de  plantas

nativas dos campos e matas do Vale).
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Este procedimento  não é  diferente  em relação aos  animais,  tanto  que alguns

remédios  serviam  para  pessoas  e  animais.  Por  exemplo,  se  alguma  pessoa  fosse

mordida por cobra, chamava-se o benzedor que benzia ou rezava isto também valia

para o cachorro, porcos, gado e outros bichos, já que o soro antiofídico era inacessível

para ambos (gente e bicho). Muitos remédios são feitos a partir da mistura de vários

ingredientes  como  cascas  e  folhas  de  árvores,  inclusive  adicionavam  querosene  e

creolina,  e os mesmos serviam para curar os animais mordidos por cobras, e outras

doenças. A reza contra a ofensa (mordida) de cobras é um procedimento que nunca

deixou de ser praticado, inclusive nos dias atuais, tanto para as pessoas quanto para

todo  o  criatório,  particularmente  nas  áreas  mais  isoladas.  Não  se  trata  de  tempos

remotos, pois em nosso trabalho de campo no primeiro semestre de 2003, verificamos

que esta prática é corriqueira e plenamente aceita tanto nas áreas rurais do Alto, quanto

do Médio e Baixo São Francisco.

Esta  situação  mostra  o  quanto  tem que  ser  feito  pela  saúde  da  nossa  gente

interiorana, e a saúde dos rebanhos destas localidades. Na verdade estes procedimentos

ou práticas tornaram-se natural, inclusive, para aquelas pessoas que têm a possibilidade

de serem atendidas em algum hospital, quando é picado por cobras, ainda assim, recorre

aos  rezadores,  até  porque  isso  também  é  um  atendimento  de  primeiros  socorros.

Lembremos que estes problemas vêm sendo focados desde 1950, ou até antes pelas

equipes técnicas da CVSF e posteriormente por vários outros órgãos do governo, sejam

eles,  federal,  estadual  ou municipal.  Esta  forma de medicina  primitiva  praticada  no

interior do Brasil para tratar da população e dos animais, foi constituída ao longo da

história, através da convivência entre os índios, os negros e os colonizadores europeus,

no caso os portugueses.

Em nossas observações de campo, além de verificarmos os aspectos físicos e

geográficos que incluem o relevo, a paisagem vegetal, a hidrografia e o clima, também

ouvi e tomei os depoimentos das pessoas a respeito do modo de vida, da população que

vive  no  campo,  e  nas  cidades.  Constatei  que  estas  práticas  apontadas  em torno  do

tratamento de saúde são aceitas até por aqueles que têm um nível econômico e escolar

mais elevado e são atendidos pelos serviços médico-hospitalares. Na verdade o que está

errado é  o  fato  da  maioria  da  população  não contar  com serviços  de  saúde.  Neste

contexto,  de perfeita  sintonia com o cotidiano Unger  (2001),  lembra  que a  tradição

cultural de um povo funciona como um manancial a partir do qual uma sabedoria de

vida  pode  florescer  a  chamada  medicina  arcaica  (popular),  deve  conviver  com  a
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medicina moderna, sem qualquer problema, é assim que a população entende, tanto que

ela  vai  à  casa  de  garrafeiros  ou  curandeiros  e  se  houver  médicos,  também  vai  ao

hospital.

Muitos agricultores e criadores acham normais as rezas para espantar lagartas

das  suas  lavouras,  também  recorrem aos  defensivos  agrícolas  (quando  dispõem de

recursos para comprar estes produtos) o interessante é que dependendo da localidade o

próprio padre reza para espantar  estas pragas e contra mandingas  e olho gordo nos

animais. Reza-se para tudo, inclusive para chover, quando ocorrem as fortes estiagens

(secas)  nos  sertões  semi-áridos  e  inclusive  no  Vale,  é  praxe  a  população  realizar

procissões,  novenas  (campo  e  cidade)  onde  reza-se  muito  e  pede  chuva,  estas

manifestações contam com ativa participação dos padres sertanejos. Com a chegada das

chuvas, imediatamente uma série de problemas são solucionados, com a oferta de água

e  pastagem  para  o  gado,  cabritos,  jumentos  e  ovelhas  e  inicia-se  o  processo  de

plantação do milho, feijão, arroz e mandioca. As áreas do Vale onde não há irrigação,

inclusive em locais próximos do rio, cujos meios técnicos e financeiros ainda não estão

disponíveis para a população, nada mudou e tem que esperar a chuva cair do céu, e

esta, só vem quando Deus quer. A saída é rezar para São José e pedir chuva no período

de escassez de água, nos sertões do Brasil.

O bode tem uma presença de séculos nos sertões do Brasil,  em particular no

interior do Nordeste, ainda século XIX, a sua pele figurava entre as cargas transportadas

pelos trens das estradas de ferro do Baturité, no Ceará, Central de Pernambuco84 e Bahia

ao São Francisco na Bahia. Na segunda década do século XX, a pele de bode tornou-se

um dos  principais  negócios  do  interior  nordestino,  tanto  que  o  empresário  Delmiro

Gouveia montou um “Império Econômico” com o lucro obtido na comercialização de

peles.  É  verdade  que  Delmiro  teve  lucro,  porém  todos  foram  beneficiados  com  o

cabrito, o fato de este incrível animal conseguir sobreviver nos tempos de prolongadas

estiagens  ocorridas no sertão nordestino,  contribui  para aumentar  a  sua importância.

Com isso o cabrito vem reinando nas caatingas do sertão e do Vale do São Francisco e

84 No início da década de 1960, o Estado de Pernambuco contava com o 3o maior rebanho de cabritos do
Nordeste,  cerca de 1.572.000 cabeças em 1964 (coincidindo com a intensificação do cercamento nos
sertões). Destaca-se que os maiores rebanhos distribuídos por 4 municípios do Agreste representa 0,37
cabrito por habitante, enquanto os rebanhos distribuídos nos 7 municípios (maiores criadores do sertão),
todos situados no Vale, a relação era de 5 cabritos por habitantes, o que representa 594.000 cabeças ou
37,79% do global do Estado. Sendo que o município de Floresta contava com 212.000 cabeças. MOTTA,
Mauro e CÂMARA, Umberto. O Bode no Nordeste. Recife: IJNPS/MEC, 1964, p. 31.
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certamente  poderá  continuar  por  muito  tempo,  sobretudo  se  melhorar  as  condições

técnicas, sanitárias e ambientais para o seu desenvolvimento.

Por muito tempo, o cabrito foi chamado de gado de pobre, embora todos (ricos e

pobres)  criassem  este  bicho.  Contudo  a  predominância  é  de  pequenos  e  médios

criadores.  Motta  (1969),  chama a atenção da importância  do bode para os rebanhos

brasileiros e lembra que o Brasil  no final da década de 1960, já contava com certo

progresso da zootecnia e zooteraupêutica, porém os rebanhos ainda eram tratados com a

medicina mágica (popular) das benzedeiras, do sarro de cachimbo e das garrafadas, na

verdade esta  prática  ocorre até  hoje,  apesar  do avanço da veterinária  no Brasil.  No

entanto,  o  próprio  Motta  destaca  que  em Pernambuco,  no  ano  de  1969,  havia  um

veterinário para em média 2.979 propriedades, o equivalente a uma área de 169.894

hectares. Os anos se passaram, porém, a maioria dos criadores continua sem ter acesso

aos  serviços  que  contribuem para  melhorar  a  qualidade  e  as  condições  de  saúde  e

fitossanitário dos rebanhos de caprinos, desta forma, não resta outra saída senão, rezar

contra picadas de cobras e outros bichos peçonhentos, assim como, para curar bicheiras

nos animais. Esta situação contribuiu com baixa produtividade dos rebanhos e com a

elevada mortalidade dos filhotes nos primeiros meses de vida dos mesmos.

No  caso  do  Submédio,  lado  pernambucano,  além  da  redução  dos  espaços

ocupados  pelos  rebanhos  em  decorrência  do  cercamento,  outros  problemas  foram

adicionadas, em particular o fato de que parcela significativa das terras (devolutas) que

antes era disponível para o criatório de caprinos, atualmente está sendo ocupada, com

atividades agrícolas irrigadas. Tanto que Sta. Maria da Boa Vista em 1969, contava

com um rebanho de 80.000 cabeças, Cabrobó com 70.000 e Belém do São Francisco

com 50.000, isto sem incluir outras áreas com menor expressão como Orobó, Aflânio e

até mesmo Petrolina que contavam e ainda contam com a presença de rebanhos em

seus territórios. As raças (rústicas ou nativas) de cabritos predominantes no sertão de

Pernambuco são: Moxotó, Marota e a Surrão também denominada de SRD (Sem Raça

Definida) e, no entanto, a partir dos anos de 1980, teve início a introdução de novas

raças em particular no município de Petrolina e no Agreste nordestino. Os especialistas

não acreditam que introdução de raças estranhas àquele meio, particularmente o sertão,

venha melhorar substancialmente os rebanhos nativos, na verdade isso pode ocorrer a

partir de uma seleção endôgena nos próprios rebanhos locais. A questão do espaço é

outro problema para a realização do criatório no Submédio de difícil solução, para os

pequenos criadores, sobretudo porque os mesmos não dispõem de áreas para tal.
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O criatório de cabrito no Vale do São Francisco sempre foi bastante expressivo,

até o final da década de 1960, tanto no sertão quanto nas regiões ribeirinhas do Médio e

no  Baixo  Vale.  No  período  indicado  acima  o  rebanho  baiano  se  compunha

respectivamente  de  487.850,  484.265  e  346.975  cabeças.  Este  rebanho  continuou

estável nas décadas seguintes com aumento em algumas áreas e redução em outra como

vem ocorrendo no Submédio baiano onde a Caprinocultura tem se expandindo, tanto

que os quatro maiores rebanhos do Estado estão nesta região. De acordo com os dados

do  jornal  da  FENAGRI  (2003),  o  município  de  Casa  Nova tem o  maior  rebanho,

Juazeiro o segundo, Curuçá o terceiro, e Uauá o quarto lugar. Tanto, que segundo os

dados do Ministério do Interior e do Banco do Nordeste (1974), mostram que em 1970,

o rebanho de cabritos na região Nordeste era de 11.075.000 cabeças, com uma projeção

de 13.903.000 de cabeças em 1980.

A  partir  destes  dados  nota-se  uma  tendência  de  queda  do  crescimento  do

rebanho em relação ao anterior, entre 1955 e 1970, pois o mesmo foi de 2,65% ao ano;

no  período  seguinte  (1970-1980)  reduziria  para  1,13%,  trata-se  de  uma  queda

significativa e um pequeno crescimento em termos global, porém, foi um sinal do que

iria ocorrer nas décadas seguintes, em particular no Vale. A participação do rebanho da

região  Nordeste  em  relação  ao  total  do  Brasil,  também  vem  caindo  ao  longo  do

período, ou seja, em 1955 representava 80,20%, em 1976, reduziu para 79,50% e no

ano de 1970, continuou caindo e ficou em torno de 76,70% e a projeção para 1980, era

de que ficaria com 74,5% do global. O rebanho de caprinos do Brasil cresceu uma

média  anual  de  3,08%  no  período  de  1955  a  1970,  superior  àquele  ocorrido  no

Nordeste que foi de 2,65% ao ano.

O Nordeste também se destaca no criatório de ovinos, seu rebanho em termos

percentual, aumentou mais do que o de caprino no mesmo período (1955-1970), tanto

que em 1955, a região contava com 5.800.000 de cabeças, que representava 31,40% do

total brasileiro, com 18.484.000 cabeças. Lembramos que de 1955 a 1960, tivemos uma

redução de 1,74% do rebanho nacional,  enquanto  o da região  elevou para 13,79%,

chegando a 6.600.000 cabeças, enquanto o do país reduziu e ficaram com 18.162.200

cabeças. No decorrer da década de 1960, o rebanho nacional elevou-se para 24.465.000

de cabeças em 1970, e o rebanho nordestino com 9.050.000 de cabeças,  ou seja, o

crescimento  nacional  foi  de  34,70% e  do  Nordeste  37,12%,  sendo  que  o  rebanho

nordestino representava 37% do nacional. Segundo projeção do Ministério do Interior e

do Banco do Nordeste (1974) o rebanho nacional chegaria a 29.648.000 de cabeça em
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1980, e o da região Nordeste a 12.257.000 de cabeças o equivalente a 41,40%. Uma

participação  expressiva,  embora  com  porcentagem  bem  menor  do  que  aquela

representada pelo cabrito que era de 76,7% em 1970, com projeção de 74,5% em 1980,

esta  queda  da  participação  do  Nordeste  era  em  decorrência  da  expansão  da

caprinocultura em outras regiões do país. Porém, o rebanho de ovinos ficaria quase

igual ao de caprino.

A verdade  é  que  esta  projeção  não  se  concretizou,  visto  que  o  aumento  do

rebanho de caprinos foi bem abaixo da expectativa, segundo os dados do CNPC (1993

e  2000)  o  rebanho  de  caprinos  do  Nordeste  em  1993,  era  11.300.000  de  cabeças

elevando-se  para  11.800.000  em 1998,  ou  seja,  um crescimento  de  apenas  4,42%.

Segundo os  dados do CNPC (2000)  o  rebanho de  caprino  do Nordeste  é  cerca  de

10.446.1555 cabeças, 89% do total nacional. No início da década de 1990, rebanho de

ovinos do Brasil era de 20.100.000 cabeças e em 1998 já contavam com 32.000.000 de

cabeças85, sendo 7.217.569 no Nordeste, 22,55% do total  brasileiro, bem abaixo das

estimativas previstas para as décadas de 1980 e 1990. Conforme dados citados acima a

região  Nordeste  teve  uma considerável  redução de sua participação no criatório  de

ovelha do país, uma queda de 40,90%, visto que esta participação em 1974, era de 37%

do total.  Estimava-se que o rebanho nacional de ovinos no final da década de 1990,

alcancaria a casa dos 29.648.000 cabeças, na verdade ultrapassou esta expectativa, em

2000, o país contava com 32.000.000 de cabeças de ovinos.

O rebanho de ovino ocupa a mesma área do rebanho de caprinos, ou seja, vivem

juntos nos postos, sendo que o criador de caprino também cria ovinos, ambos compõem

a paisagem do Vale, tanto na ribeirinha, quanto no Sertão do São Francisco. Segundo

os dados do Ministério do Interior a região do Vale nos estados da Bahia e Pernambuco

em 1970, contava, respectivamente, com 1.800.000 cabeças de caprinos e 1.100.000 de

cabeças de ovinos. Os problemas para o desenvolvimento da pecuária da ovinocultura

são  os  mesmos  da  caprinocultura,  particularmente  a  falta  de  espaços  abertos  (sem

cerca),  já  que  o  criatório  destes  animais  ocorre  de  forma  extensiva  e  a  falta  de

orientação técnica para a melhoria genética dos rebanhos. Lembramos que a pecuária

85 O rebanho mundial  de ovinos é de 990.000.000 de cabeças,  sendo que a Austrália  é  detentora de
277.200.000 cabeças (28%), a China, 138.600.000 cabeças (14%), a Nova Zelândia, 89.100.000 cabeças
(9%) e o Brasil com 32.600.000 cabeças ou 3,3% do total mundial. O Rio Grande do Sul detêm 63%; a
Bahia 8,67% e o Piauí com 3,98%. Sendo que todos os estados do Brasil contam com rebanhos de ovinos
e que nos últimos anos vem se expandindo em regiões como o Nordeste e Centro-Oeste, visto que a
demanda  por  produto  advindo  desta  pecuária  elevou-se  por  demais.  II  Plano  Diretor  EMBRAPA
Caprinos (2000-2003), CNPC. Sobral: EMBRAPA, 2000, p. 111.
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extensiva ainda não incorporou os modernos critérios veterinários, eles são aplicados

apenas  a  uma  pequena  parcela  desta,  que  é  desenvolvida  intensamente.  Embora  o

rebanho  de  ovino  tenha  aumentado  na  região  Nordeste  e  no  Vale,  como  já  citado

anteriormente,  no  entanto  as  restrições  para  a  sua  expansão  são  por  demais

contundentes, porém, esta atividade desenvolvida nas terras do Velho Chico, apesar das

dificuldades verificas acima, ainda assim, continua sendo mais uma oportunidade para

o homem do Vale, que poderá melhorar o seu desempenho desde que sejam tomadas as

medidas técnicas cabíveis.

O avanço das cercas que se intensificou a partir do final da década de 1960, em

todo  o  Nordeste,  em  particular  no  Vale  do  São  Francisco,  indubitavelmente  foi

eliminando as áreas abertas (públicas e particulares) onde ocorria o criatório do rústico

gado pé-duro  (creolo).  Com isso,  os  pequenos  criadores  certamente  foram os  mais

prejudicados já que os mesmos não dispõem de terras suficientes para criar o gado em

uma  área  cercada  como  se  fosse  extensivo.  E  de  forma  intensiva  também  não

dispunham de meios para tal, ou seja, produzir pastagens artificiais para a alimentação

dos animais, além do que o tamanho das propriedades é insuficiente para o criatório de

gado, visto que a área média de pequenas propriedades no Vale gira em torno de 4,8

hectares. Assim como a criação de caprinos vem passando por dificuldades ao longo do

tempo,  no  Submédio,  sobretudo  do  lado  pernambucano,  o  mesmo  ocorre  com  o

criatório de gado que exige grandes áreas abertas. Neste contexto, mais uma vez os

pequenos criadores são sacrificados.

Com o atual  cenário,  decididamente  uma significativa  extensão territorial  do

Vale  deixou  ou  está  deixando  de  ser  terra  dos  currais  com  pecuária  extensiva,

particularmente o Submédio. Apesar do reflexo da pecuária desenvolvida ao longo da

história, por outro lado; esta atividade vem melhorando o seu desempenho nesta região,

isto em decorrência de uma série de procedimentos técnicos como a intensificação da

miscigenação  das  raças  nativas  com  outras  vindas  de  fora,  melhoria  genética  dos

rebanhos  e  produção  de  pastagem.  As  pesquisas  realizadas  pela  EMBRAPA86,  os

programas  fitossanitários  do  governo  e  um  conjunto  de  medidas  tomadas  pala

86 A EMBRAPA foi fundada em abril de 1973, 15 anos mais tarde (1988), contava com 1.650 cientistas
dos quais 83% eram pós-graduados, ou seja, 363 doutores (22%); 1.012 mestres (61%) e 275 técnicos de
nível superior. Em 1982, foram destinados US$ 232.500.000 para essa empresa, mas em decorrência da
crise econômica que assolou o país naquela década o seu orçamento sofreu forte queda e só bem mais
tarde, iniciou a sua recuperação, ainda assim, de forma bastante irregular, ou seja, de ano par ano poderia
haver a combinação de aumento ou redução orçamentária.  ALVES, Elizeu.  Pobreza Rural no Brasil-
Desafio da Extensão e da Pesquisa. 4 ed. Brasília: CODEVASF, julho de 1988, p. n/c.
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CODEVASF com este objetivo, contribuíram para a melhoria apontada acima. Embora,

a  CODEVASF tenha  incentivado  este  processo,  contudo  não conseguiu  abranger  a

maioria  dos  criadores  da  região.  Muitos  deles  ainda  não  contam  com  qualquer

orientação técnica ou incentivos para a melhoria dos seus rebanhos. Desta forma,  é

chegada a hora de promover um mutirão (político, econômico e técnico) para capacitar

todos os criadores de gado, caprinos, ovinos, e suínos do Vale sanfranciscano, pois o

nível técnico da maioria destes é muito baixo e, ao mesmo tempo, promover mudanças

profundas na posse da terra nesta região. De certo, isto não é uma tarefa apenas da

CODEVASF, embora a mesma tenha um importante papel neste processo.
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QUADRO 3:

LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DAS ÁREAS DOS PROJETOS DA CODEVASF

Projetos e Perímetros Municípios Área Total
em Há

Área
Ocupada em

Há

(Baixo,
Submédio Médio

e Alto São
Francisco)

MARITUBA Penedo-AL 3.136 894 Baixo 

BOACICA Igreja Nova-AL 3.334 3.334 Baixo

ITIUBA Porto Real do Colégio-AL 894 894 Baixo

BETUME I. Flores, Neópolis e Pocatuba-SE 2.865 2.865 Baixo

COTINGUIBA/PINDORA Japoatã, Neópolis e Propriá-SE 2.237 2.832 Baixo

PROPRIÁ C.São João, Própria, e Telha-SE 1.777 1.777 Baixo

QUIXABEIRA Canindé do São Francisco-SE 3.668 Baixo

BREJO DE SANTA MARIA Santa Maria da Boa vista-PE 3.800 Sumédio

PONTAL/SOBRADINHO Dormentes e Petrolina-PE 27.930 Submédio

PONTAL Petrolina-PE 7.862 Submédio

BEBEDOURO Petrolina-PE 2.418 2.412 Submédio

NILO COELHO Casa Nova-BA e Petrolina-PE 22.061 20.877 Submédio

PAULO AFONSO Paulo Afonso-BA 7.000 Submédio

CURUÇÁ Juazeiro-BA 4.350 4.350 Submédio

MANIÇOBA Juazeiro-BA 4.293 4.293 Submédio

TOURÃO Juazeiro-BA 13.188 10.710 Submédio

MANDACARU Juazeiro-BA 419 419 Submédio

SALITRE Juazeiro-BA 31.305 Submédio

CRUZ DAS ALMAS Casa Nova-BA 38.400 Submédio

FORMOSO-A e H Bom Jesus da Lapa-BA 12.716 10.656 Médio

CORRENTINA Corret., S M.Vitória, Santana-BA 141.000 Médio

FORMOSINHO Coribe-BA 448 448 Médio

JABORANDI Coribe e Jaborandi-BA 23.000 Médio

NUPEBA Riachão das Neves-BA 3.318 3.318 Médio

RIACHO GRANDE Riachão das Neves-BA 1.985 1.985 Médio

BARREIRAS NORTE Barreiras-BA 2.895 2.520 Médio

SÃO DESIDÉRIO, BAR. SUL São Desidério e Barreiras-BA 2.238 2.238 Médio

BAIXIO IRECÊ Itag. Da Bahia e Xique-Xique-BA 59.630 Médio

MIRORÓS Gentio de Ouro e Ibipeba-BA 2.1666 2.097 Médio

VALE DO IUIÚ Iutú, Malhado e P.M. Alto 88.306 Médio

CERAÍMA Guanambí-BA 430 408 Médio

ESTREITO I, III e IV Sebastião Laranjeira e Urandi-BA 7.943 2.099 Médio

JAÍBA Jaíba e Matias Cardoso-MG 100.000 156.770 Médio

LAGOA GRANDE Januaúba-MG 1.660 1.538 Médio

GORUTUBA Nova Porterinha-MG 5.286 5.286 Médio

JEQUITAÍ C. Poções, Navarro, Jequitai-MG 34.605 Médio

PIRAPORA Pirapora-MG 1.261 1.261 Alto

RIO DAS VELHAS Várzea da Palma-MG 25.000 Alto

Totais 698.524 103.173
Fontes: Inventário de Projetos. Brasília, CODEVASF, 1999.
Projeto de Irrigação no Vale do São Francisco: Fonte de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. 
Brasília: CODEVASF, 2002.
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Quadro 4:
A produção de frutas irrigadas, no vale e fora das várzeas do velho chico.
CULTURAS Área ocupada/ha Produção/t Produtividade/ha VBP/R$
Lichia 1 S/d S/d 1
Tâmara 4 S/d - 1
Abacaxi 11 400 12 320.000
Uva 50 1.000 20 800.000
Tangerina 60 2.400 40 480.000
Acerola 63 756 12 604.800
Caju 220 650 3 1.320.000
Graviola 306 3.672 12 8.087.400
Laranja 318 15.900 50 3.180.000
Pinha 350 3.500 10 1.750.000
Goiaba 360 14.400 40 3.600.000
Maracujá 489 5.868 12 2.934.000
Limão 700 21.000 30 6.300.000
Coco 990 30.294 30.500 7.537.500
Manga 1.620 24.300 15 6.075.000
Mamão 1.800 144.000 80 3.600.000
Banana 3.800 114.000 30 34.000
Total 11.142 382.140 1.815,65 113.215.700
Fontes: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Barreiras, 2003.

CODEVASF (Codefrutoeste), 2001.

Associação de Agricultores e irrigantes do Oeste da Bahia-AIBA, 2001.
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Mapa 5: As Vias de Transporte do Vale do São Francisco e as suas Integrações: Rodoviária, Ferroviária, 
Fluvial, Oceânica e Aérea – “Rio da Unidade Nacional”.
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Mapa 6: Sistema de Comunicação do Brasil a partir da segunda metade do século XIX e primeira do XX.
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Foto 21: Barreira por onde passa o Velho Chico e a Gruta dos Morcegos, local em que o cangaceiro
Lampião descansava, no decorrer das décadas de 1920e 1930.

Foto 22: Ponte ferroviária Marechal Hermes, sobre o Rio São Francisco, entre Pirapora e Buritizeiro, no
Alto São Francisco, em Minas Gerais.
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Foto  23:  Ponte  rodoferroviária  Presidente  Dutra,  inaugurada  em  1954,  situada  entre  Petrolina-PE  e
Juazeiro-BA.

Foto 24: Estação ferroviária de Piranhas, da Estrada de Ferro Paulo Afonso; trecho inaugurado no início
da década de 1880 e desativado em 1965.
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Foto 25: Estação de Petrolina da E.F. Teresina – Petrolina, mais tarde passou para VFFLB (Viação Férrea
Federal Leste Brasileiro), trecho inaugurado em 1922 e desativado em 1965.

Foto 26: Estação de Janaúba, ex-E.F.  Central  do Brasil,  atual  Ferrovia Centro Atlântica – FCA., em
operação, Janaúba-MG, sertão do Médio São Francisco.
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Foto 27: Carro puxado por jumento, estacionado em uma rua de Pilão Arcado-BA, no Médio São Francisco.

Foto  28:  Veraneio  que  transporta  mercadorias  e  passageiros  na  linha  entre  Malhada-BA  e  Matias
Cardoso-MG.
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Foto 29: Trecho da carroçal entre São Roque de Minas e Várzea Bonita – MG, verão de 2004, período
das chuvas, no Alto São Francisco.

Foto 30: Canal de Mucambinho, responsável pela distribuição de água retirada do Rio São Francisco para
atender ao Projeto Jaíba, em Jaíba-MG, no Médio São Francisco.
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Foto 31: Canal que leva água para irrigação dos lotes da segunda etapa do Projeto Jaíba, em Jaíba-MG.

Foto 32: Gado “pé-duro”, criado no Vale do São Francisco, que vem sendo melhorado geneticamente nos
últimos anos.
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Foto 33: Área com vegetação de Caatinga, no Vale do São Francisco, período de estiagem, durante o
inverno.

Foto 34: Cisterna, construída em uma moradia do meio rural, para receber água das chuvas, no município
de Remanso-BA, a 6 km da represa de Sobradinho, no Submédio São Francisco.
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CAPÍTULO 4

4. TURISMO,  MITOS,  CONFLITOS  E  OS  DESAFIOS  AMBIENTAIS  NO

VALE DO RIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

4.1. Turismo, um velho desafio nas terras do rio São Francisco.

O  projeto  de  desenvolvimento  integrado  incluindo  o  setor  de  Turismo

preconizado  para  o  Vale  do  São  Francisco,  ainda  não  se  realizou,  conforme  as

expectativas da antiga Comissão do Vale do São Francisco-CVSF. Na verdade ocorreu

uma redução  drástica  do  conjunto  de  atividades  econômicas  a  serem desenvolvidas

nesta imensa região. A idéia de buscar o desenvolvimento pleno do Vale continua de pé,

para tanto  será necessária;  a  implementação de políticas  com este  fim e,  com isso,

assegurar a continuidade dos setores econômicos já existentes, ao mesmo tempo ampliar

a  implementação  de  outros  novos.  Desta  forma,  a  diversificação  da  economia  é

fundamental para que de fato tenhamos um desenvolvimento integrado e sustentável em

terras sanfranciscanas. Neste contexto, a ampliação dos serviços já focados desde o final

da década de 1940, pela CVSF se concretizasse em toda extensão do Vale, torna-se um

imperativo para iniciar o século XXI. 

A educação aparece como prioritária em todos os documentos e relatórios que

tratam do desenvolvimento regional, no entanto, até o momento ainda não recebeu a

atenção  que  a  mesma  representa  para  o  processo  de  desenvolvimento  econômico,

político e social  do país.  No caso da Bacia do São Francisco a situação em termos

educacionais apresenta uma defasagem bastante acentuada em relação a outras regiões,

visto que esta vasta área do território brasileiro já tem meio século de trilha rumo ao

desenvolvimento. A extensão territorial do Vale do São Francisco é superada apenas

pelos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, e até o momento não contava com um

centro universitário condizente com as propostas de desenvolvimento da região, embora

todos os estados banhados pela água do Velho Chico tenham universidades públicas

(federais  e estaduais).  Porém, as mesmas atendem outras demandas,  em particular  a

Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Montes Claros,

ambas  situadas  no  Vale,  embora  a  proposta  de  criar  uma  Universidade  Federal

(UNIVASF) na região fosse antiga, mas, isso só se concretizou no início do século XXI.
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A Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF87 foi criado por

Decreto e aprovada pelo Congresso Nacional através da Lei no 10.473, de 20 de junho

de 2002, com sede em Petrolina-PE, no Submédio. No entanto, precisou de um certo

tempo para montar  sua estrutura,  ou seja,  construir  os prédios,  instalar  laboratórios,

contratar técnicos, professores e formar as equipes para pesquisas e receber os alunos e

dar  andamento  aos  cursos.  Contudo,  o  seu funcionamento  é  provisório em edifícios

cedidos para esse fim até a conclusão dos seus campi. A UNIVASF, inicialmente foi

implantada  nas  cidades  de  Petrolina  e  Juazeiro  e  os  primeiros  cursos  iniciarão  no

segundo semestre de 2004, sendo cinco em cada cidade. O curso de Arqueologia com

início  previsto  para  esse ano (2005)  vai  funcionar  nas  instalações  e  laboratórios  da

Fundação  do  Homem Americano  (Fundham),  em São Raimundo  Nonato-PI,  cidade

situada a 300km a oeste de Petrolina. Frente às crises econômicas pelas quais o país

vem passando, a implantação desta universidade ocorre de forma lenta  e gradual.  É

certo  que já  existe  um curso de Agronomia  operando desde  a  década  de  1970,  em

Juazeiro-BA,  apesar  da  sua  importância,  no  entanto  é  insuficiente  para  ancorar  o

desenvolvimento  desta  extensa  porção  de  terras  do  Sertão  brasileiro.  Destacamos

também a EMBRAPA do Semi-árido, instituição que vem desenvolvendo pesquisas em

diversos ramos do conhecimento e ao mesmo tempo, presta um grande serviço ao setor

agropecuário do Vale, que é sua primeira finalidade.

Com relação  ao  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Técnico,  a  situação  continua

preocupante, tanto que poucas cidades do Vale têm escolas técnicas agrícolas, visto que

a agricultura tem sido o setor com maior destaque na região. As escolas técnicas para

preparar mão-de-obra em outros setores da economia são inexistentes, exceto na Região

Metropolitana de Belo Horizonte e outra situada em cidades como Montes Claros, Unaí,

Petrolina, Juazeiro, Paulo Afonso, Jacobina, Guanambi e Barreiras. Quanto aos níveis

Fundamental e Médio, apesar da ampliação do número de vagas no decorrer da década
87 A proposta de criar uma universidade no Vale do São Francisco é antiga, mas por conta das disputas
políticas (entre Pernambuco e Bahia),  a sua instalação foi inviabilizada ao alongo desse período e se
concretizou, em 2003, no Governo do presidente Luiz Inácio da Silva. A sede da Fundação Universidade
Federal  do  Vale  do  São  Francisco-UNIVASF  localiza-se  em  Petrolina  e  iniciou  com  os  cursos  de
Administração, com ênfase em Turismo, Enfermagem, Medicina, Psicologia e Zootecnia e Juazeiro foi
contemplado  com os  cursos  das  áreas  das  engenharias  Agrícola  e  Ambiental,  Civil,  Mecânica  e  de
Produção com ênfase na agroindútria e o curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial foi implantado
na cidade  de São Raimundo Nonato-PI.  A UNIVASF iniciou seus cursos oferecendo 530 vagas  e  o
primeiro vestibular foi realizado nos dias 5 a 7 de setembro de 2004, e contou com a participação de
aproximadamente 12.000 candidatos, sendo que o curso de Medicina teve 64,78 candidatos por vaga.
Além das  áreas  citadas  acima,  está  prevista  a  criação  dos  cursos  de  Odontologia  e  Veterinária.  Os
primeiros campi da UNIVASF, estão sendo construídos em uma área de 60ha doada pela Prefeitura de
Juazeiro e em Petrolina conta com uma área de 300ha doada pela CODEVASF.  Portal da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF. Petrolina: UNIVASF, 2005.
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de 1990,   ainda  não conseguiu  atender  toda a  demanda  regional,  isto  sem contar  a

qualidade do ensino ofertado. A partir  desta desalentadora constatação, a questão da

educação  requer  atenção redobrada  por  parte  do  governo e  da  sociedade,  sem isso,

qualquer política com vista ao desenvolvimento sustentado e de inclusão social do Vale

torna-se, inviável como tem sido as anteriores.

O  histórico  projeto  de  desenvolvimento  que  pretendia  abranger  um  amplo

conjunto  de atividades  da  economia  brasileira  no Vale  do São Francisco,  reduziu  a

alguns poucos setores, contudo este quadro poderá se ampliar significativamente. Neste

sentido,  não  é  necessário  que  todos  os  setores  tenham  o  mesmo  ritmo  como  se

preconizou no passado,  mas  algumas  atividades  poderão  ter  prioridades.  O setor  de

Turismo voltado para o Vale, precisa ser analisado com os devidos cuidados e que seja

incluído na agenda do Ministério do Turismo, embora a Empresa Brasileira de Turismo-

EMBRATUR88, atual Instituto Brasileiro de Turismo, tenha sido criada em 1966, para

agilizar este setor, entretanto, parcela significativa do território brasileiro não conseguiu

ser atendida de forma eficaz.  Lembrando que o bom desempenho de qualquer  setor

econômico só é possível se houver prioridade para a educação e a efetiva aplicação do

mesmo,  poderá  ocorrer  de  forma  simultânea  com  outras  atividades  de  serviços  e

produtivas dentre elas,  o Turismo, a elaboração do Plano Nacional de Turismo pelo

Governo Federal, em 2003, é mais uma contribuição com este objetivo. A região do São

Francisco tem todas as condições para se inserir neste processo e receber uma atenção

especial  do setor, o que ainda não ocorreu, visto que as atividades turísticas vêm se

ampliando em várias regiões do Brasil, assim como nos âmbitos continental (América

do Sul) e mundial, o Vale aguarda a sua vez.

88 Através  do Decreto-Lei.  no  55,  de 18 de  novembro  de  1966,  o  Governo  Central  define  a Política
Nacional  de  Turismo  e  cria  o  Conselho  Nacional  de  Turismo  e  a  Empresa  Brasileira  de  Turismo-
EMBRATUR. A partir desta medida, a construção, reformas ou ampliação de hotéis, obras e serviços
específicos de finalidades turísticas, executadas em todo território nacional ficam equiparadas à instalação
de indústrias básicas. Com isso, as pessoas jurídicas poderiam pleitear o desconto de até 50% do imposto
de renda adicionais não restituíveis que devessem pagar, para investimento na construção ou reforma de
hotéis  e  em  obras  e  serviços  específicos  de  finalidades  turísticas  desde  que  tenham  seus  projetos
aprovados  pelo  CNT,  com  parecer  da  EMBRATUR.  CARVALHO,  Otamar  de.  Desenvolvimento
Regional do Nordeste - Um Problema Político. Rio de Janeiro: Ed. Campus 1979, p. 212.

243



O Turismo89 sempre existiu  e vem sendo praticado desde a antiguidade,  mas

como  as  finalidades  atuais,  é  bem  recente.  Esta  atividade  se  fortaleceu  com  as

reivindicações operárias que conquistaram a redução de jornada de trabalho e férias

remuneradas em países da Europa e nos EUA, nas últimas décadas do século XIX e

contribuiu  decisivamente  com  a  expansão  deste  setor.  Com  relação  à  presença  de

viajantes no Vale do São Francisco, de certo, tal ocorrência data do período colonial.

Por lá passaram todos os tipos de aventureiros, sendo que os bandeirantes tornaram-se

os mais conhecidos, inclusive o rio tornou-se o principal caminho para o colonizador

que avançava para o interior e se intensificou após a Independência do Brasil em 1822.

Lembrando que um lugar do rio sempre chamou a atenção, no caso a cachoeira de Paulo

Afonso, tanto que esta recebeu a visita de Dom Pedro II, Imperador do Brasil, em 20 de

outubro  de  1859.  Na  década  seguinte,  muitos  naturalistas,  aventureiros  e  técnicos

estiveram no Vale; entre eles o Capitão Furton (representante diplomático da Inglaterra

no Brasil), sua viagem pelo rio ocorreu em 1865. Dez anos (1875) mais tarde, foi a vez

do engenheiro inglês James W. Well que viajou no trecho entre Pirapora-MG e Barra-

BA. Em sua viagem, Well elaborou uma minuciosa descrição a respeito da paisagem

natural, assim como, do modo de vida existente no Vale, naquele período.

No  decorrer  da  segunda  metade  do  século  XIX,  também  foram  efetuadas

expedições  oficiais,  sendo  que  uma  das  mais  expressivas  foi  coordenada  pelos

engenheiros  Teodoro  Sampaio  e  William Milnor  Roberts  (norte-americano),  contou

com a participação do naturalista Orville Derby e que enfrentaram vários obstáculos

geográficos, Paulo Afonso foi o maior deles. Com relação a grande cachoeira, Teodoro

Sampaio  fez  o  seguinte  reparo:  “Paulo  Afonso  não  se  descreve,  sente-se”.  Esta

expedição  fez  o  percurso  entre  a  foz  e  Pirapora.  Certamente  a  Cachoeira  de  Paulo

Afonso foi um dos locais do rio que mais chamou a atenção não só dos membros desta

expedição, mas de todas que andavam por lá. Outras expedições continuaram seguindo

o rio até o final do século, sobretudo na área do Baixo São Francisco, percurso entre

Paulo Afonso e a foz. Inclusive a E.F. Paulo Afonso inaugurada em 1881, foi construída

entre Piranhas-AL e Petrolândia-PE, a mesma, acompanha o rio neste trecho.

89 A definição de Turismo tem diferentes posições. Como sendo as viagens para regiões que distam mais
50 milhas (80,45 km) dos locais de residência.  Outras definições indicam que Turismo é quando os
viajantes permanecem mais de 24 horas nos locais visitados, ou ainda, incluem somente viagens de férias
e de outras motivações, como estudo e eventos esportivos, saúde, religião, compras. Também pode ser
definido com o movimento temporário de pessoas para locais externos aos seus lugares de trabalho e de
moradia,  enfim  toda  viagem  para  entretenimento,  lazer,  descanso  e  negócios  pode  ser  considerado
Turismo.  LAGE,  Beatriz  H.  Gelas;  MILONE,  Paulo  César.  Economia  do Turismo.  3  ed.  Campinas:
Papirus Editora, 1998, p. 24.
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As visitas à região não cessaram e a partir de 1910, elas se intensificaram com a

implantação  da  fábrica  de  linhas  de  Delmiro  Gouveia  na  cidade  de  Pedra e  com a

construção da pequena usina hidrelétrica em Paulo Afonso, que foi inaugurada em 1914

e pertencia a Delmiro. Desde então, Paulo Afonso tornou-se um local de peregrinação

de nacionais e estrangeiros até a construção da grande usina hidrelétrica iniciada no

final da década de 1940. Paralelamente, escritores, cientistas e aventureiros continuaram

subindo  e  descendo  o  Velho  Chico  e  produziram  inúmeros  relatórios,  livros  de

literatura, história e crônicas a respeito do grande “Rio da Unidade Nacional”. Neste

contexto, destaca-se o jornalista Orlando M. Carvalho que na década de 1930, viajou

por todo o percurso do São Francisco e escreveu o livro com o título de “O Rio da

Unidade Nacional-O Rio São Francisco” (1937). Nas décadas de 1940 e 1950, foram

realizadas várias expedições para o Vale, formadas por estudantes, particularmente das

faculdades de Direito do Recife e de Salvador e por clubes da região a maior parte delas

destinavam a Paulo Afonso90.

Durante o ano de 1992, o Frei Luiz Flávio Cappio, que mais tarde tornou-se o

Bispo de Barra-BA, realizou uma “expedição peligrina” entre a nascente do Rio São

Francisco na Serra da Canastra, na região Sudeste e sua foz, no oceano Atlântico, na

região Nordeste a mesma durou um ano. Neste percurso muitas cidades e comunidades

ribeirinhas  receberam  a  visita  dessa  comitiva  que  debatia  os  problemas  sociais  e

ambientais  relacionados  ao  Velho Chico,  que  o  frei  passou a  chamá-lo  de “Rio da

Vida”. No segundo semestre de 2003, o pianista paulista Artur Moreira Lima fez uma

expedição pelas cidades ribeirinhas do São Francisco, esta viagem cultural iniciou-se

em São Roque de Minas e seguiu até o Submédio. No coso do nosso trabalho teve que

início no segundo semestre de 2001 e devido ás observações de campo realizadas por

mim no decorrer das pesquisas, foi possível visitar 81 cidades situadas na ribeirinha do

rio São Francisco e no seu Vale como um todo.

90 O rio São Francisco, também chamado de O Rio da Integração Nacional e a cachoeira de Paulo Afonso,
sempre aguçou a curiosidade dos brasileiros que vivem em outras regiões do país. Tanto, que nas décadas
de 1940 a 1950, há registro de várias excursões realizadas no trecho do Baixo Vale, em que algumas delas
resultaram na organização e publicação de livros que relatam os trajetos das mesmas. Como exemplo
destaca-se Expedição organizada pelo Touring Clube do Brasil, de Salvador em abril de 1939. O meio de
transporte  utilizado  era  os  trens  da  Leste  Brasileiro,  que  seguia  até  Propriá-SE,  onde  tomavam  as
embarcações que continuavam o percurso até Piranhas-AL; neste local, passavam para os trens da Great
Western  (ex-E.F  Paulo  Afonso)  com  destino  a  Delmiro  Gouveia;  ex-Pedra  e  finalizavam  o  trajeto,
seguindo de automóvel até Paulo Afonso. Os visitantes vindos de Recife. Utilizavam os mesmos meios de
transportes, ou seja, tomavam os trens da Great Western até Porto Real do Colégio-AL também poderiam
viajar em barco costeiros que faziam o percurso para Penedo-Al e trocavam de embarcação e o restante
do  trecho  era  igual.  FALCÃO,  Edgard  de  Cerqueira.  Roteiro  de  Paulo  Afonso.  São  Paulo:  Livraria
Martins, 1942, p. IV. 
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Neste mesmo período, escritores, artistas e ambientalistas realizaram expedições

em trecho  do  Médio,  Submédio  e  Baixo  São Francisco  com o  objetivo  de  chamar

atenção para os problemas da degradação ambiental do rio e do seu Vale. Com isso, o

São Francisco recebe visitas, pede socorro e ao mesmo tempo expõem as questões de

ordem  social  e  econômica,  particularmente  àquelas  relacionadas  a  educação  da

população, a falta de saneamento básico das cidades ribeirinhas e do Vale que afeta

diretamente a água dos rios, o meio ambiente e a saúde pública. Em decorrência dessa

situação,  foi  possível  proporcionar  a  realização  de  expedições  organizadas  por

cientistas, artistas e ambientalistas em defesa do rio São Francisco. Além desse turismo

científico e de protesto o São Francisco continua atraindo visitantes de várias partes do

Brasil, embora ainda seja um volume aquém do que o Vale poderia receber.

No passado a região do Baixo São Francisco recebia turistas que chegavam de

barco em Piranhas e seguiam nos trens da E.F. Paulo Afonso até as cidades de Pedra

(atual Delmiro Gouveia) ou Petrolândia-PE e finalizavam a viagem em Paulo Afonso

onde  certamente  visitavam  a  usina  de  mesmo  nome.  Infelizmente  a  ferrovia  foi

desativada  em  1965,  e  a  localidade  onde  está  situada  a  grande  usina  (no  Parque

Nacional de Paulo Afonso) tornou-se área de Segurança Nacional a partir de 1964. Estas

circunstâncias limitaram por demais as visitas dos turistas vindos de outras regiões do

país e do exterior. Porém, com o processo de redemocratização do país a partir de 1979

e com suspensão do status de área de Segurança Nacional, o local vem conquistando a

visita  de brasileiros  e  estrangeiros.  E poderá se tornar um grande pólo Turístico  do

Sertão, não só Paulo Afonso, mas todo o Baixo São Francisco, embora ainda não conte

com uma estrutura capaz de receber um elevado número de visitantes. Porém, bastam

algumas providências e a mesma será instalada.

O trecho do rio  São Francisco entre  Juazeiro-BA e Pirapora-MG, que liga o

Nordeste com o Sudeste, no decorrer das décadas de 1960 e 1970, também recebeu a

visita de muita gente que tomava os Gaiolas; nome dado aos vapores que perfaziam a

navegação entre as duas localidades. O último e mais conhecido navio a realizar esta

viagem,  foi  o  Benjamin  Guimarães  que  se  encontra  no  Porto  de  Pirapora  e  realiza

pequenas viagens turísticas. Trata-se de uma embarcação, fabricada nos EUA no ano de

1913,  para  trafegar  no rio  Mississipi,  no entanto  foi  vendido para  uma empresa  de

navegação  do  Brasil  e  passou  a  navegar  no  Velho  Chico.  Lembramos  que  tanto

Pirapora,  quanto  às  cidades  de  Petrolina-Juazeiro  serviam  apenas  como  ponto  de

embarque  e  desembarque  para  os  viajantes  citados  acima,  pois  ao  desembarcarem,
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tomavam os trens da RFFSA (que na época ainda transportavam pessoas) para Salvador

e outros, seguiam de ônibus para Recife.

No sentido oposto ao chegar a Pirapora seguiam para Belo Horizonte, Rio de

Janeiro e São Paulo, também tomavam os trens e ônibus que estabeleciam ligações com

estas  capitais.  A  contribuição  econômica  advinda  deste  tipo  de  turismo  para  estas

cidades era insignificante, já que os mesmos não se estabeleciam nestas localidades, isto

só acontecia quando não havia meios para se locomover rumo ao destino escolhido.

Desta forma,  não havia necessidade de montar  uma estrutura de hospedagem nestes

locais para acomodar tais passageiros e o interesse em atraí-los estava fora dos objetivos

daquelas comunidades,  embora a SUVALE, e mais tarde a CODEVASF, estivessem

preocupadas com a implementação do potencial turístico da região, até porque a mesma

faz  parte  da  estratégia  que  visa  tornar  esta  parte  do  país  em  grande  pólo  de

desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, todo o Vale poderia desenvolver

suas potencialidades turísticas no baixo, Submédio, Médio e Alto São Francisco.

Geograficamente o Alto São Francisco inicia-se em Pirapora e estende-se até

São Roque de Minas, onde nasce o grande “Rio da Unidade Nacional”.  Este trecho

conta com várias cidades, como: Três Marias, Morada Nova, Feixilânida, Pompeu, M.

Campos, Luz, Lagoa da Prata, Doresópolis, Vargem Bonita, além de outras. Trata-se de

uma  região  com o  grande  potencial  para  o  desenvolvimento  da  atividade  turística,

apesar das suas particularidades, ainda não se tornou um pólo turístico, certamente algo

terá que ser feito para atrair visitantes, tanto internos quanto do exterior. Segundo os

relatos  dos  donos de pousadas,  hotéis  e outros tipos  de hospedagem e dos  próprios

visitantes que estiveram na região, afirmam que só alguns curiosos se dirigiram para

esta parte do Vale. Tais limitações têm que serem superadas, pois o rio São Francisco e

as  suas  localidades  marginais,  formam  um  dos  mais  belos  patrimônios  naturais  e

paisagísticos do Brasil.

Toda  a  região  do  Alto  São  Francisco  oferece  condições  naturais  para  a

realização  de  inúmeras  atividades  ligadas  ao  turismo como  o  Eco-turismo,  esportes

radicais, canoagem, turismo rural. As cidades de Pirapora, Três Marias e São Roque de

Minas são as mais conhecidas desta parte do Vale e contam com uma estrutura para

receber os visitantes  que para lá se dirigem. Pirapora tem sua história marcada pela

ocupação do interior brasileiro e serviu de ponto de integração entre a navegação fluvial
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e a ferrovia no início da década de 1920. Enquanto Três Marias91 tem como marco a

construção da Usina Hidrelétrica Bernardo Mascarenhas que deu origem ao Lago de

Três  Marias.  Na  verdade  esta  localidade,  segundo  Lopes  (1991),  é  um  truque

geográfico,  já  que  a  queda  d’água  existente  no  rio  São  Francisco,  naquele  local

chamava-se Borrachudo e Três  Marias,  era  outro ponto e  a  Cachoeira  teve o nome

trocado. Enquanto, São Roque de Minas tem sua importância pautada no fato do grande

rio nascer em seu território e isso levou o governo federal criar o Parque Nacional da

Serra da Canastra em 1972, para proteger a nascente do Velho Chico. O outro elemento

marcante dessa localidade é a produção do queijo conhecido pelo nome de Canastrão,

isto sem contar a culinária local.

Pirapora  foi  o  ponto  final  da  navegação  fluvial  do  rio  São  Francisco  e  da

navegação ferroviária. O transporte de passageiros foi extinto no início da década de

1980, e  manteve  o transporte  fluvial  de cargas  enquanto  o transporte  ferroviário  de

passageiros foi suspenso na década anterior e manteve-se o de cargas até o ano de 1998.

A partir dos últimos anos do século XX e início do XXI a cidade de Pirapora vem se

tornando um pólo de produção de frutas irrigadas, porém continua sendo um local de

referência para as atividades ligadas ao artesanato e ao folclore regional.  Segundo o

Diretor de Agricultura  e Abastecimento  do Município,  Afonso Pereira  Costa  Junior,

existe  potencial  e  possibilidade  de  implementar  o  Turismo  de  Eco-Negócios  em

Pirapora, além de formar e aperfeiçoar mão-de-obra destinada às atividades turísticas já

existentes. Embora o Município de Pirapora conte com um pólo de irrigação e esteja

cercado  por  eucalípitos,  cultivados  em  municípios  vizinhos,  o  mesmo  poderá  ser

transformado em uma “instância ecológica” e ponto piloto do processo de revitalização

do rio São Francisco.

Para  que  esta  iniciativa  tenha  êxito  é  necessário  um  intenso  processo  de

educação da população local voltada para a defesa ambiental e do patrimônio público

inclusive das autoridades regionais, assim como, a colaboração dos ecologidtas. Esse

processo vai exigir a elaboração de projetos, que incluam a participação dos ministérios

da Educação, Integração, Economia,  Meio Ambiente,  Trabalho, Cidade, Turismo, do

91 Na verdade o nome do Lago de Três Marias deveria ser Borrachudo, pois assim era conhecido este
local,  porém por  uma  questão  de  plasticidade  ortográfica  o  responsável  pela  construção  da  represa,
substituiu esta  denominação,  o  responsável  por tal  truque geográfico,  foi  o engenheiro  Lucas  Lopes.
Nesta região, o rio São Francisco contava com três modestas cachoeiras: Dos Casados, Três Marias e
Borrachudo, sendo que esta última foi o lugar escolhido para a instalação da usina da CEMIG, perdeu o
nome original  e  passou ser  chamada de Três  Marias  é  também o grande lago da Usina Hidrelétrica
Bernardo Mascarenhas, construída no Velho Chico e situada no Alto São Francisco é a única que não
pertence a CHESF. LOPES, op. cit. p. 108.
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Goveno  do  Estado  de  Minas,  além  da  contribuição  técnica  do  Plano  Nacional  de

Turismo e da EMBRATUR para o desenvolvimento de outras atividades turísticas. Na

verdade todas as cidades  situadas  nas margens  do rio  São Francisco  e  no seu Vale

poderão receber a visita dos brasileiros de várias regiões do País e do exterior, para que

conheçam o cotidiano de seus habitantes e o fantástico acervo cultural e paisagístico lá

existente.

O charme do Velho Chico é motivo de sobra para o deslocamento dos visitantes

a qualquer  ponto situado entre  São Roque de  Minas,  na sua nascente  e  Piaçabuçu-

AL/Brejo Grande-SE, na foz. Lembramos que em todo o mundo muitos vales e rios são

visitados  por  grandes  contingentes  de  pessoas,  é  o  caso  dos  EUA  onde  muitos

americanos e visitantes estrangeiros, deslocam-se até o Vale do rio Colorado com seus

famosos  canyons, situado na porção ocidental  dos EUA. Por questão religiosa,  o rio

Jordão, no Oriente Médio e o rio Ganges, na Índia, anualmente recebem milhões de

visitantes,  anualmente  o  Vale  do  São  Francisco  pelo  o  mesmo  motivo  também  é

visitado por aproximadamente um milhão de pessoas que se dirigem ao Santuário de

Bom Jesus da Lapa. Portanto. Aqui no Brasil, temos motivos de sobra para deslocarmos

rumo ao Vale  do  São Francisco,  visto  que  ele  é  banhado pela  lâmina  d’água mais

importante e bonita do país.

O Médio  São  Francisco  é  pouco  conhecido  dos  brasileiros,  trata-se  de  uma

região que retrata uma parcela significativa da história interiorana do Brasil e em Minas

e Bahia,  sendo que cidades como: São Romão,  São Francisco,  Januária,  Itacarambi,

Manga e Matias Cardoso, em Minas Gerais e Carinhanha, Malhada, Bom Jesus da Lapa,

Barra, Xique-Xique e Pilão Arcado (essa última, inundada pelo o lago de Sobradinho),

na Bahia, tudo isso é a prova incontestável do nosso processo histórico. Com relação ao

Submédio destacam-se as cidades de: Sento-Sé, Remanso e Casa Nova (inundadas pela

represa de Sobradinho e foram construídas em outros lugares), Sobradinho, (construída

em decorrência da implantação da usina com o mesmo nome), Juazeiro e Curuçá, Abaré

e Rodelas (essa última foi inundada pelo lago de Itaparica), Glória, e Paulo Afonso, na

Bahia. Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém de

São Francisco, Petrolândia e Itacaratu, em Pernambuco. Todas as cidades citadas acima

estão situadas nas margens do Velho Chico, foram fundadas ao longo da história do

interior brasileiro e ambas poderão receber visitantes vindos de outras partes do país. 

Petrolândia-PE  e  Paulo  Afonso-BA,  situadas  respectivamente  nas  margens

esquerda e direta dos lagos de Itaparica e Paulo Afonso, sendo que a cidade baiana vem
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se  tornando  um importante  centro  turístico  sertanejo,  isto  em decorrência  da  usina

hidrelétrica  e  do  Parque  Nacional  de  Paulo  Afonso,  estes  locais  recebem  turistas

brasileiros e do exterior. A partir destes pontos, parcela dos visitantes poderá estender

sua  visita  até  o  Raso  da  Catarina;  local  que  Lampião  e  seu  grupo  procurava  para

descansar  e  esconder  das  perseguições  desencadeadas  pelas  volantes  (polícias),  no

decorrer da década de 1930. Petrolândia,  também se inclui entre as localidades  com

potencial para receber os viajantes que desejam conhecer o sertão e a usina de Itaparica.

As cidades  citadas  acima são filhas  legítimas  deste  que é  um símbolo  nacional  em

termos paisagísticos, políticos e culturais, de certo “O Rio da Integração Nacional”.

Em termos geográficos, apresentamos as cidades alagoanas situadas na margem

do rio, distribuídas, no sentido interior-litoral, são: Delmiro Gouveia, Olho d’Água do

Casado, Piranhas, Pão-de-Açúcar, Traipu, Porto Real do Colégio, Penedo, Piaçabuçu92,

na foz e Corugipe, litoral. Do lado sergipano, destacamos: Canindé do São Francisco,

Poço  Redondo,  Porto  da  Folha,  Gararu,  Propriá,  Neópolis,  Ilha  das  Flores  e  Brejo

Grande, na foz. As cidades do Baixo São Francisco, situadas no trecho entre a foz e a

Cachoeira de Paulo Afonso, têm um grande potencial turístico, muitas delas como já foi

mencionado  anteriormente,  vem  recebendo  visitantes  de  outras  regiões.  Frente  ao

cenário  apresentado qualquer  local  pode se  tornar  um centro  de  atração,  sobretudo,

quando o Astro Rei é o Velho Chico que exercita as suas estripulias nos cerrados e

sertões do Brasil.

A plasticidade deste Velho desfilando pelos torrões de um chão que no passado

pisaram os  índios  Caetés,  coroados,  Cariris,  Caitités,  rodelas  e  hoje  pisam pipikan,

truká, xacós, tubalalá, tuxá, pancarôs, xacriabá e os caboclos, com os demais brasileiros;

é um cenário que não se descreve,  sente-se,  só indo lá  para ver.  Particularmente,  o

trecho entre Porto da Folha-SE e a Cachoeira de Paulo Afonso, onde o rio corre entre

barreiras e paredões, também denominados de Canyons, lamentavelmente a represa da

usina hidrelétrica do Xingó reduziu a altura destes paredões, contudo tornou navegável,

permitindo  uma  visão  deslumbrante  de  todo  o  Vale,  até  as  proximidades  de  Paulo

92 A Fundação de Piaçabuçu iniciou na segunda metade do século XVII, com a chegada do colonizador
nesta localidade, até então habitada pelos índios Caetés. No período entre 1660 e 1670, o português André
Dantas juntamente com um grupo de homens sob as ordens construiu uma pequena igreja (coberta com
palhas) e recebeu o nome de São Francisco, pertencendo a Diocese de Penedo, só a partir da Lei n o 866 de
31 de maio de 1882, foi elevado à categoria de Vila sendo desmembrado do município de Penedo e
transferiu para a Comarca
de Corugipe, em 1932, voltou a integrar o município de Penedo e Sá em 1952, foi criada sua Comarca. 
Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1956, p. 131.
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Afonso. O trecho situado entre a represa Luiz Gonzaga (Itaparica), em Petrolândia-PE e

Petrolina-PE  ou  entre  Glória-BA  e  Juazeiro-BA,  também  apresenta  uma  paisagem

impar, trata-se de uma parte do rio que ainda é pouco conhecido pelos viajantes que

visitam o interior do Brasil.

O Baixo São Francisco conta com uma paisagem natural diversificada que inicia

na foz do Velho Chico, no Arraial do Peba em Piaçabuçu do lado alagoano; Cabeço em

Brejo Grande no Estado de Sergipe e termina na Cachoeira de Paulo Afonso. Trecho em

que  viveu  o  homem  primitivo  e  seus  descendentes  (os  índios)  ao  mesmo  tempo

encantou os colonizadores, os viajantes do passado e do presente. Este encanto, dura até

os nossos dias, mesmo sem a queda d’água que foi eliminada devido a construção das

usinas hidrelétricas (Paulo Afonso, Moxotó e Itaparica). O cenário cultural desta área

tem seu registro desde a pré-história com a existência de cerâmicas e pinturas rupestres

deixadas  pelo homem do Xingó,  período entre  10.500 e 1.400 anos atrás.  Nos dias

atuais a região tem uma enorme diversidade cultural que inclui o folclore, artesanato,

música e a alimentação.

Conta também com museus em Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, com destaque

para o Museu de Arqueologia do Xingó, em Canindé do São Francisco-SE. Nesta região

será construído o Museu do Xingó pelo Ministério da Cultura, na cidade de Piranhas

temos o museu do Sertão que têm várias peças do artesanato local e, relacionadas ao

cangaço, comandado por Lampião no decorrer das décadas de 1920 e 1930. Esta região

apresenta um cenário que tem estreita ligação com a história do país desde a descoberta

do rio em 4 de outubro de 1501, no início da colonização até os dias atuais. As cidades

de Penedo93,  Pão-de-Açúcar  e  Piranhas materializam todo este  contexto,  sem contar

Piaçabuçu e do lado sergipano, o mesmo é representado por cidade como Brejo Grande,

Neópolis e Propiá que representam a história da ocupação e povoamento de uma parcela

significativa do território brasileiro.

Este  processo teve  início com a descoberta  do rio  pelo navegador português

Américo Vespúcio, daí em diante este grande espelho d’água tornou-se o eixo norteador

93 O povoamento da área que deu origem à cidade de Penedo teve início entre 1535 e 1545, porém, a sua
consolidação  ocorreu  na  primeira  metade  do  século  XVI.  Os  princípios  da  ocupação  da  cidade  são
verificados na parte baixa, no bairro conhecido como Rocheira, onde antigamente se verificava um porto
e algumas casas que formaram o arruado mais antigo de Penedo, a Rua do Sol. O povoado era pobre e por
mais de um século continuou sem qualquer progresso. Era conhecido como Povoação de São Francisco,
sendo elevada à categoria de Vila de São Francisco, em 12 de abril de 1636. No ano seguinte, foi invadida
pelos holandeses, por Maurício de Nassau, que em seguida construiu o Forte Maurício, em homenagem
ao comandante  flamengo.  Em setembro  de  1645,  Valetim Rocha e  seus  comandados  expulsaram os
holandeses. A Cidade e o Rio. Penedo: Prefeitura Municipal de Penedo, 2003, p. 04.
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da grande aventura humana, que foi ocupar o interior deste imenso território e a cidade

de Penedo é a síntese material desta incrível partida, juntamente com Pão-de-Açúcar e

Piranhas. Segundo os historiadores, o início do povoamento de Penedo se deu por volta

de  1535,  e  se  consolidou  como  um  núcleo  de  arruados,  em  1545.  O  fato  desta

localidade, ter tornado - se produtora de açúcar, também contribuiu com a sua posição

estratégica, em termos geográficos, tanto que, em 1637, foi ocupado pelos holandeses

comandados por Maurício de Nassau. Penedo e o rio São Francisco constituem uma

bela combinação entre a história e a natureza, um lugar para ser conhecido por viajantes

daqui e de outras terras.

A cidade de Pão-de-Açúcar transformou-se em um entreposto da entrada dos

sertões e contou com importante porto fluvial, enquanto a cidade de Piranhas era ponto

final da navegação fluvial do rio São Francisco, trata-se de um lugar importante para o

avanço do processo de ocupação do interior no período colonial e prosseguiu após a

Independência.  No  decorrer  do  século  XX,  continuou  como  ponto  de  referência  e

passou para a história das lutas sertanejas quando em 1938, serviu como base de apoio

para  as  forças  volantes  dar  cabo  ao  cangaceiro  Lampião  e  seus  comandados  que

formavam um grupo, denominado cangaço, hoje Piranhas atrai viajantes do Brasil e do

exterior em decorrência deste fato. Outras cidades do sertão do São Francisco como

Serra Talhada e Triunfo em Pernambuco; Poço Redondo e Porto da Folha, no Estado de

Sergipe também recebem visitas em decorrência deste movimento.

A partir da década de 1950, o Velho Chico e seu Vale vêm servindo de cenário

para a realização de especiais e documentários de TV, de filmes e vários deles tratam da

problemática  do  Cangaço,  como:  O  Cangaceiro,  dirigido  por  Lima  Barreto,  (Luiz

Carlos B. Borges) produzido em 1952, foi o mais  importante  filme a respeito  desta

temática,  inclusive  o  mesmo  projetou  o  país  internacionalmente  no  mundo

cinematográfico.  O  Jitirana  realizado  em  1975,  por  Jorge  Bodansky,  e  trata  dos

problemas relacionados com a construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, também

no ano de  1975,  realizado  o  filme  Coronel  Delmiro Gouveia,  dirigido  por  Geraldo

Sarno (Fidelis, Geraldo Sarno), que aborda a saga do industrial Delmiro Gouveia; em

Pedra, sertão alagoano, no Vale do São Francisco.

Na segunda metade da década de 1990, tivemos o lançamento do filme O Baile

Perfumado  dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos, sendo o último a tratar da questão

relacionada ao Cangaço. Entre os anos 2002 e 2004, foram lançados três filmes que

abordam outros problemas relacionados ao Vale, destaca-se o filme dirigido por Ana
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Maria Popper, trata das questões sociais e do meio ambiente das populações do Baixo

São Francisco, além de  Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues e;  Espelho d’Água-Uma

Viagem pelo Rio São Francisco, de Marcus Vinícius Cezar; filme estreitamente ligado a

degradação  ambiental  do  Velho  Chico,  lançado  no  segundo  semestre  de  2004.

Indubitavelmente, o São Francisco é um belo cenário (real e imaginário), para a gente

que vive na sua ribeirinha, bem como de outros lugares do território nacional.

As localidades situadas na foz do “Rio da Unidade Nacional” como Piaçabuçu-

AL,  Brejo  Grande-SE  e  São  Roque  de  Minas-MG,  em  sua  nascente,  poderão  ser

transformados em centros avançados para todas as modalidades de turismo. Embora, até

o momento, esta atividade representa uma parcela importante da economia das cidades

citadas acima, contudo; ainda não conseguiu suplantar o valor da produção agrícola, que

ocupa  o  primeiro  lugar.  No  caso  particular  de  Brejo  Grande  que  produz  petróleo,

certamente o valor deste produto supera as demais atividades econômicas locais. Seus

royalties geram uma arrecadação em torno de R$ 74.000,00 por mês ou R$ 888.000,00

ou US$ 311.578,94 ao ano para o município. Entre as três localidades, São Roque de

Minas é quem tem a melhor estrutura para receber os seus visitantes, embora ainda seja

deficiente, pois em caso de aumento do fluxo de pessoas para aquela cidade, a mesma

não tem condições de recebê-los adequadamente.  Piaçabuçu e Brejo Grande têm um

grande potencial  turístico,  contudo, é necessário criar as condições materiais  básicas

para atender aqueles que para lá se dirigem.

4.2. A sustentabilidade do turismo, das  manifestações culturais  e  ambientais  no

Vale.

A  maior  cidade  sertaneja  do  Brasil  é  Montes  Claros-MG.  Com  306.947

habitantes, situada no Sertão do São Francisco, conta com as condições básicas para

receber um grande contingente de visitantes, certamente os que se dirigem para lá terão

muitos atrativos. A cidade de Montes Claros; estava previsto para ser um importante

entroncamento férreo, porém, isso não ocorreu, tornou-se apenas o ponto final da E.F

Central do Brasil, que mais tarde avançou com seus trilhos até Monte Azul. No entanto,

este  fato  contribuiu  para  aumentar  a  sua  influência  em relação  às  demais  cidades,

porque sempre foi era um destacado empório sertanejo do Brasil. Ao longo da história

consolidou-se como centro cultural,  comercial e universitário dos sertões de Minas e

quem os conhece não esquece jamais. Ainda podemos citar a cidade sertaneja de Monte
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Azul-MG, onde os trilhos da E.F. Central do Brasil encontraram-se com os trilhos da

Viação Férrea Federal Leste Brasileiro-VFFLB. Neste contexto, inclui-se toda a porção

ocidental da Chapada Diamantina, situada no sertão do São Francisco, em que o eco-

turismo vem sendo desenvolvido há algum tempo.

O Vale do São Francisco (formado por  sua bacia  hidrográfica)  abrange uma

grande extensão territorial dos sertões e cerrados situados nas regiões Nordeste, Sudeste

e Centro-Oeste, temos que fazer  jus a este espaço geográfico onde estão localizados

inúmeras cidades com destacados pólos econômicos do país. Apenas algumas cidades

situadas nas margens do Velho Chico vêm sendo lembradas pelo seu potencial turístico,

certamente aquelas  situadas fora da ribeirinha sanfranciscana também apresentam as

mesmas  condições  e  oportunidades  para  que  os  visitantes  tenham  contato  com

diferentes paisagens naturais  e culturais  da região.  Com isso, poderão ampliar  o seu

conhecimento em relação ao interior do Vale em particular, lembrando que não existe

paisagem natural feia e sim diferente. No que diz respeito às manifestações culturais

cabe  lembrar  que,  embora  recebendo  as  mesmas  denominações,  porém  em  cada

localidade  do  país,  elas  têm diferentes  formas  de  apresentação.  A Folia  de  Reis,  o

Bumba-Meu-Boi  e  a  Festa  do  Divino;  são  alguns  exemplos  significativos  da  nossa

formação cultural.

É com este espírito que devemos ver o interior do Vale e assegurar os meios de

ordem material e subjetiva e as condições básicas para proporcionar o desenvolvimento

do turismo e  a  oferta  de  seus  produtos  na citada  região.  De acordo com a  divisão

geográfica  do  Vale,  procuramos  levantar  as  localidades  situadas  fora  das  margens

(esquerda e direita) do Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, para certificar

que todas elas independentemente de sua localização podem tornar-se locais turísticos.

Destacamos as cidades de Patos de Minas, São Gonçalo do Abaeté (Alto Vale), ricas em

recursos minerais, porém a pecuária e a agricultura são as suas principais atividades

econômicas. São Gonçalo surgiu com a mineração no período Colonial, conta com a

presença de cavernas onde se destaca a “Gruta de Nossa Senhora de Lourdes” além de

inúmeras cachoeiras. Várias cidades já são visitadas por gente vinda de outras paragens,

contudo ainda não contam com uma estrutura adequada para receber um maior número

de  pessoas,  por  isso,  é  necessário  criar  as  condições  adequadas  à  realização  das

atividades turísticas nesses lugares.
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Paracatu94 (Médio S. Francisco) é outra importante cidade da região, conhecida

pela extração de zinco e chumbo, em Morro do Agudo, com intensa atividade pecuária.

Fundada no século XVIII, em decorrência da extração do ouro, a sua paisagem natural e

cultural,  também poderá contribuir  para aumentar  o número de visitantes,  tendo em

vista seus museus, casarões do período colonial, várias cavernas e incontáveis quedas

d’água  em seu  território.  Á  direita  do  Vale;  temos  muitas  localidades  que  estão  à

disposição dos visitantes vindos de outras regiões, o destaque é para a cidade Pará de

Minas no Alto São Francisco, a mesma conta com um pólo industrial em formação.

Esse  teve  origem diretamente  ligada  à  presença  de  bandeirantes  e  aventureiros  que

buscavam riquezas (ouro, diamante e prata) no interior da Colônia, é mais uma filha do

ouro que nasceu no sertão mineiro. Esta cidade apresenta beleza natural no interior de

seu território que chama a atenção de quem para lá se dirige.

Ainda no Alto Vale destacamos as cidades de Cordisburgo, conhecida por ser a

terra do escritor Guimarães Rosa e da “Gruta de Maquiné”; Morro da Garça, Curvelo

(centro geográfico do Estado de Minas Gerais), Corinto, Lassance e Pirapora. Juntam-se

a estas, as cidades históricas como Congonhas (centro histórico e religioso- Santuário de

Bom Jesus de Matosinhos),  Serro,  Diamantina,  Sabará e Ouro Preto,  inclusive Belo

Horizonte,  as  quais  dispensem apresentação.  Essas  localidades  citadas  acima  têm o

importante  papel  de  receber  os  visitantes  vindos  de  outras  regiões.  Por  outro  lado,

poderão contribuir com o avanço dos mesmos, rumo ao interior do Alto e Médio Vale,

ou seja, servirão de estágio, particularmente para aqueles que vivem mais próximos da

faixa litorânea do Brasil e desejam conhecer essa importante parcela do nosso País.

Cabe  lembrar  que  no  lado  esquerdo  do  Médio  São  Francisco  destacam-se

inúmeras localidades situadas além das margens do Velho Chico, dentre elas as cidades

de Pintopólis, Urucuia, Riachinho, Arinos e Buritis, situadas no Vale do rio Urucuia,

destaca-se  também  o  Município  de  Unaí  (maior  centro  urbano  da  região),  grande

produtora de feijão e soja. Fora do Vale do Urucuia temos Formoso e Chapada Gaúcha,

(municípios  onde  se  localiza  o  Parque  Nacional  Grande  Sertão  Veredas.  O  rio

Carinhanha nasce no interior desse Parque e serve como divisa natural entre os estados

94 Paracatu localiza-se no Noroeste de Minas Gerais, surgiu a partir da mineração do ouro no início do
século XVIII e em 20 de Outubro de 1798, o pequeno arraial elevou-se à Vila de Paracatu do Príncipe por
Alvará de D. Maria I (a louca). Em 1820, José Bonifácio sugeriu que a capital do País fosse instalada em
Paracatu com o nome de Brasília. Esta localidade foi encontrada pelos bandeirantes Felisberto Caldeira
Brant  e  José  Rodrigues  Faróis,  recebeu  o  nome  de  “Arraial  de  São  Luiz  e  Santana  das  Minas  de
Paracatu”, tornou-se município em 1840. Hoje, a pecuária se destaca como principal atividade econômica,
juntamente com a produção de laticínios, cerâmica e a mineração do zinco e chumbo realizada em Morro
do Agudo. Almanaque Vale do São Francisco. Brasília: CODEVASF, 2001, p. 278.
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de  Minas  Gerais  e  Bahia)  em  Minas  Gerais,  áreas  de  difícil  acesso,  pois  parcela

significativa  daquela  região  ainda  não conta  com estradas  asfaltadas;  isso  contribui

bastante com o seu isolamento. Até a metade do século XX, a navegação fluvial pelos

rios  Urucuia  e  Paracatu  foi  o  principal  meio  de  transporte  dessa  região,  sendo

complementado pelas tropas de burros que transportavam mercadorias e pessoas.

Montalvânia é o último Muinicípio de Minas Gerais situado no Norte do Estado,

a 755 km de Belo Horizonte, fronteira com a Bahia, no Vale do rio Carinhanha; surgiu

como povoado em 1952, fundado por Antônio Lopo Montalvão e tornou-se Município,

em 1962.  Essa  cidade  apresenta  algumas  particularidades  que  chamam atenção  dos

visitantes que não conhece. A primeira diz respeito aos nomes de suas avenidas, praças

e  ruas  que  homenageiam  filósofos,  profetas,  astrônomos,  governantes,  escritores  e

poetas,  tais  como:  Confúcio,  Cristo  Rei,  Maomé,  Montezuma,  Spinosa,  Copérnico,

Voltaire,  Madame  Curie,  Epicuro,  Marco  Aurélio,  Seneca,  Pascal,  Marx,  Ghandi  e

muitos outros. A segunda, trata-se da curiosa questão política travada por dois grupos

inusitados  da  fauna  nacional  representados  por  distintos  e  simpáticos  animais:  os

Gambás  e  os  Teiús  (respectivamente  mamífero  e  réptil)   que  se alternam no poder

municipal.

Esse município vive da agropecuária, no entanto, o mesmo tem um significativo

potencial turístico que pode ser dinamizado num futuro breve, visto que seu território é

detentor de uma diversificada paisagem natural que inclui  rios onde pode se formar

balneários destinados ao lazer da população e aos possíveis visitantes. A sua vegetação

é composta por cerrados, caatingas e com algumas veredas. Encontram-se vários sítios

arqueológicos, como é o caso daqueles exitentes na Fazenda Salobo e outras localidades

com pinturas rupestres, fragmentos de cerâmicas, e carvão de grupos pré-históricos que

viveram na área. Montalvânia apresenta uma série de cavernas em seu território, isso

ocorre devido à formação calcária que permitiu o surgimento dessas, inclusive a igreja

da localidade de nome Canoas, instalada no interior de uma caverna. Dessa forma, os

agentes (públicos e privados) ligados ao turismo poderão desenvolver e incentivar uma

série de atividades neste setor naquela incrível região.

Com estas  condições,  Montalvânia  pode  proporcionar  o  turismo  científico  e

atrair estudiosos das áreas de botânica, espeliologia, arqueologia, geologia e geografia,

assim como as  atividades  ligadas  ao  eco-turismo ao  lazer  em geral.  A estrutura  da

cidade ainda é bastante modesta para receber um maior número de visitantes, contudo

essa poderá ser alterada de acordo com a demanda. A BR-135, é a sua única via de
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comunicação, no entanto, os trechos de Cocos – BA a Montalvânia e seu prolongamento

até S. João das Missões-MG ainda não foram asfaltados. Os seus moradores sentem-se

isolados,  em relação às demais regiões o que de certo forma dificulta  a chegada de

viajantes  que  pretendam  visitar  aquela  “distante  localidade”.  Quando  se  trata  de

localidades  isoladas  ou distantes,  há um dito  popular  afirmando:  “só vai  quem tem

negócio”. Na verdade, esta lógica tem que ser alterada para que todos possam visitar

estes lugares sem necessariamente ter negócios e, assim, conhecer parcela significativa

deste imenso território sanfranciscano, a sua gente e as paisagens naturais e culturais lá

existentes. 

Do  lado  baiano,  não  é  diferente.  Os  municípios  de  Cocos  (Vale  do  rio

Carinhanha),  Coribe  e  Jaborandi  onde  se  encontram  cachoeiras  formadas  pelo  rio

Formoso,  juntamente  com  paisagem  natural,  que  é  demais  interessante.  Destaca-se

também a cidade de Correntina, banhada pelo rio Correntina que forma inúmeras praias

de água doce distribuídas no trecho até sua foz, no rio Corrente, sendo que as 7 ilhas

situadas bem próxima do centro da cidade, são os pontos mais visitados. As cidades de

Santa Maria  da Vitória/São Felix  do Coribe (do Corrente),  nas margens esquerda e

direita  do  rio  Corrente,  são  famosas  pelas  suas  praias  fluviais  que  atraem  muitos

visitantes vindos de outras localidades durante o período das estiagens no inverno, todas

essas cidades localizam-se no Oeste da Bahia,  no Médio São Francisco.  Barreiras e

Formosa do Rio Preto banhadas respectivamente, pelos rios Grande e Preto; Catolândia

e São Desidério, também contribuem para a formação de um imenso cenário cultural e

paisagístico a ser visitado e conhecido por viajantes de outras terras.

Barreiras tem sua história diretamente ligada ao rio Grande, pois, na metade do

século  XVIII,  esse  rio  possibilitou  a  chegada  do colonizador,  através  da  navegação

aquele ponto do interior onde se construiu o “Porto das Barreiras”. A partir de 1870, o

Arraial  de  João  das  Barreiras  aumentou  a  sua  população  até  então  fazia  parte  do

município  de  Angical  e  emancipou-se,  em  26  de  maio  de  1891.  O  seu  primeiro

intendente (prefeito) foi o cel. Martiniano Ferreira Caparrosa (1891-1893), e o cel. José

Brás de Souza na presidência provisória do Conselho Municipal (Câmara Municipal),

sendo eleito presidente da Câmara, em maio de 1892. Nessa época, Barreiras era o lugar

mais distante da Bahia tendo o rio Grande como a única via de comunicação; por meio

da sua navegação com vapores que chegavam ao rio São Francisco e estabelecia ligação

com Salvador (a partir de Juazeiro), através da ferrovia, e com o Sudeste via Pirapora,

no Alto São Francisco.
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Paralelamente havia o caminho do gado por onde os boiadeiros conduziam os

bois dessa região até Salvador. Enquanto as rodovias só se intensificaram após o fim da

Segunda Guerra Mundial, em 1945 e com a construção de Brasília na segunda metade

da década de 1950, portanto, Barreiras era uma cidade isolada, localizada a 853 km de

Salvador. O tempo passou e intensificou-se sua ligação com todo o País pela navegação

aérea e rodoviária, através das BRs, 242, 020 e 135 (veja o mapa da página 234). Essa

cidade  tornou  um  importante  centro  econômico  regional  do  Oeste  baiano  tendo  a

agricultura (soja, milho e algodão) como base econômica e nas duas últimas décadas do

século XX, nesse período, Barreiras recebeu gente de todas as partes do País. Por outro

lado,  apresenta  um  cenário  natural  e  cultural  com  grande  potencial  para  o

desenvolvimento  das  atividades  turísticas,  inclusive  o  seu  turismo  de  negócios  é

expressivo e atrai um significativo fluxo de pessoas ligadas à agropecuária.

O  Município  de  Barreiras  foi  premiado  pela  natureza  com inúmeros  pontos

geográficos indiscritíveis, tais como: grutas, cavernas e variadas formações vegetais e

diferentes  sítios  arqueológicos  onde  viveu  o  homem  pré-histórico  que  dexou  suas

marcas  através  das  pinturas  rupestres,  cerâmicas  e  outros  utensílios.  Todos  esses

elementos poderão atrair estudiosos de vários ramos do conhecimento ao mesmo tempo

implementar o turismo científico; conta também com sítios geológicos, rios (Grande,

Preto,  de  Ondas  e  de  Janeiro)  responsávéis  por  quedas  d’água  e  prais  fluviais

distribuídas  pela  região  que  abrange  Barreiras,  São  Disidério,  Catolândia,  Eduardo

Magalhães, Riachão dos Neves e Formosa do Rio Preto. Essa região teve significativa

parcela da sua vegetação (cerrado) devastada para o desenvolvimento das atividades

agropecuárias.  Neste sentido,  torna-se imprescindível a sua diversificação econômica

tendo como parâmetro a proteção ambiental e o desenvolvimento autossustentado. 

Para  contemplar  esses  objetivos  é  necessário  o  desenvolvimento  de  um

consistente projeto de contenção do desmatamento e defesa ambiental. Essa medida é

fundamental,  vai  fazer  a  diferença  na  região  e  assegurar  o  desenvolvimento

autosustentado de atividades ligadas a agricultura orgânica e ao turismo. A expansão

agrícola de Barreiras tem limites físicos e espaciais, assim como, a geração de empregos

nesse  setor,  por  isso chegou à hora  de buscar  novas  opções  para diversificar  a  sua

economia.  O  turismo  e  as  atividas  ligadas  a  ele  podem  gerar  empregos,  produzir

riquezas e distribuir renda, para isso será necessário estudar a viabilidade econômica do

setor  e  buscar  os  meios  técnicos  e  financeiros  para  o  seu  desenvolvimento.  O

aproveitamento  dos  recursos  hídricos  regionais  para  a  construção  de  balneários
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permanentes e outras formas de lazer destinadas à população local e aos visitantes, além

de explorar o ecoturismo e o seu potencial para o turismo rural e em lugares como: os

engenhos produtores (artesanais) de rapadura e cachaça; dos aviamentos produtores de

farinha,  tapioca  ou  goma  (polvilho)  a  e  sede  da  Fazenda  Água  Doce,  no  Vale  da

Mantiqueira.

A cidade de Barreiras realiza um animado Carnaval-o Carnaoeste e a Exposição

Feira  Agropecuária  que  atraem um expressivo  número de pessoas,  vindas  de várias

partes do País. Apresenta inúmeras atividades culturais entre elas a Festa de Santo Reis,

o Boi Babau, a Festa do Divino, São João (Junina), a Festa de Oxum e Iemanjá no rio

Grande,  além  de  contar  com  uma  culinária  diversificada.  Essas  manifestações  são

realizadas tanto pela população do campo quanto pela da cidade. Apesar de Barreiras

dispor de uma significativa estrutura hoteleira para receber os viajantes que se dirigem

para lá.  Contudo,  para  atrair  mais  visitantes,  algumas  medidas  importantes  têm que

serem tomadas,  tais como: melhorar e ampliar o saneamento básico da cidade e dos

pontos turísticos situados no Município. Por outro lado, é necessário garantir de forma

sistemática  a  defesa  do  meio  ambiente  como  elemento  fundamental  para  o

desenvolvimento  autossustentado  do  turismo  e  das  suas  atividades  complementares;

aperfeiçoar o sistema de transporte e o sistema de comunicação ligado ao turismo.

O desenvolvimento  agropecuário  de Barreiras  é  fato,  porém,  o seu potencial

turístico e de suas adjacêcias é enorme e, poderá tornar-se um grande pólo turístico e até

universitário do interior do País. Para conseguir esses objetivos, torna-se imprescindível

à  implementação  de  projetos  que  contemplem as  três  esferas  de  governos (Federal,

Estadual e Municipal) e o setor privado e com isso obter os meios jurídicos, técnicos e

operacionais,  assim  como,  os  investimentos  necessários.  Destaca-se  também  a

implementação do processo educativo para formar a mão-de-obra do setor e ao mesmo

tempo, instrumentalizar a população, os agentes (operadores do turismo), e os visitantes

para  juntos  garantir  a  defesa  de  todo  o  patrimônho  cultural  e  natural  da  região  e

assegurar o desenvolvimento autossustentado das atividades turísticas. 

No caso de tornar-se também um importante centro universitário, Barreiras tem

que  contar  com  o  decidido  empenho  dos  ministérios  da  Educação  e  da  Ciência  e

Tecnologia para a instalação de um campus da Universidade Federal do Vale do São

Francisco-UNIVASF e institutos de pesquisa, podendo proporcionar o estabelecimento

(permanente)  de  pesquisadores,  professores  e  de  estudantes  (durante  o  período  de

faculdade) a realizações de congressos acadêmicos e científicos com a paticipação de
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visitantes  vindos de  fora.  De certo,  que  o  setor  de turismo,  juntamente  com outros

serviços será beneficiado com essas medidas.  Por outro lado, cabe ao Ministério  do

Turismo, juntamente com a Bahiatursa e a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo

colaborem com o esforço para orientar o turismo em direção ao Oeste e transformar essa

região em um moderno pólo turístico autosustentado, em sintonia com as exigências da

sociedade do século XXI e nunca esquecer que Barreiras é Bahia.

Catolândia é outra localidade que foi colonizada a partir da metade do século

XIX por viajantes que chegaram na região pelo rio Grande e inciaram a montagem de

fazendas  de  gado.  Mais  tarde  essa  região  passou  a  explorar  o  látex  extraído  da

mangabeira,  atividade  que durou entre  a última década do século XIX e a primeira

metade do século XX. Ali, estabeleceu-se o povoado de Santana, pertencente ao recém

criado Município de Barreiras. Em 1892, o mesmo foi elevado à sede distrital  e em

1938, mudou o seu nome para Cacau, no ano de 1962, obteve a emancipação e passou

ser  chamado  pelo  nome atual.  Trata-se  de  uma localidade  que  se  destaca  no  Oeste

baiano pelos seus incríveis sítios geológicos onde se encontram sumidouros (rios que

somem em um determinado local e aparece em outro próximo ou distante),  grutas e

cavernas  (intactas)  e  com as  suas  desmanchas  de  mandioca  (fábricas  para  produzir

farinha e tapioca ou polvilho) e as moagens de cana-de-açúcar (engenhos que produz

rapadura e cachaça). As desmanchas e as moagens de modo geral, operam no período

das  estiagens  que  ocorrem entre  os  meses  de maio  a  setembro,  esses  locais  podem

receber os visitantes vindos de outras paragens do Brasil.

O Município de São Desidério conta com o mesmo cenário onde existem alguns

“sumidouros”, a “Gruta do Catão”, (antes chamada de Sumidouro), recebeu esse nome

em homenagem a José Agostinho de Lima Filho que faleceu de um colapso (infarto)

quando participava de um “piqinique” nesse local, em 13 de julho de 1957. Na verdade

o  que  se  chama  de  “Gruta  do  Catão”  é  uma  ponte  natural  formada  por  rochedos

localizados sobre o Vale do rio Tamanduá, situado numa área composta por vegetações

de cerrado, capão e caatingas, dentro do  “Parque Municipal Lagoa Azul” a 14 km do

centro  de  São  Disidério.  Esse  Parque  ainda  não  foi  estrurado  adequadamente  para

receber visitas, a Prefeitura de São Desidério vem cuidando disso, no sentido de criar as

condições mínimas para sua realização.

 Segundo os moradores mais antigos dessa área, a “Lagoa Azul” não existia até o

falecimento  de  José  Agostinho  L.  Filho.  Eles  relatam  que  no  período  da  estiagem

(inverno) aquele local era ocupado com culturas de vazante, ou seja, plantalção de feijão
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mandioca,  batata-doce  e  outras  culturas.  Contudo,  mais  tarde  com  um  possível

deslocamento  de  um bloco  de  rocha  ou  o  assoreamento  do  leito  do  rio  Tamanduá

naquele lugar,  formou-se um represamento de água que recebeu o nome de “Lagoa

Azul”. Esse mecanismo originou um belo conjunto hidro-geológico com a “Gruta do

Catão, incluindo um pequeno espelho d’água com um núcleu de areia movediça que

requer cuidados redobrados frente à curiosidade dos visitantes que jogam “objetos” para

ver  o  que  ocorre.  Tal  comportamento  é  inadequado  com a  preservação  de  lugares

incríveis como a Lagoa Azul, por isso tem que educar os guias e os visitantes daquele

cenário responçável por um fantástico fenômeno.

 São  Desidério  conta  também com uma  série  de  lugares  incríveis  como:  as

“Corredeiras  do  rio  da  Fêmea”,  “Paredão  do  Deus  me  Livre”,  “Gruta  das  Pedras

Brilhantes”.  Esses locais apresentam um grande potencial  para o desnvolvimento do

ecoturismo  e  outras  modalidades  turísticas.  A  Prefeitura  de  São  Desidério  vem  se

preparando  para  atender  às  exigências  do  Plano  Nacional  de  Municipalização  do

Turismo-PNMT  e  capacitar-se  para  obter  recursos  e  viabilizar  seu  o  plano  de

desenvolvimento de turismo sustentável.  Lembramos que, além da incrível paisagem

natural apontada acima, a região realiza inúmeras manifestações culturais como a Folia

de Reis, as Festas do Divino e de São João, organizadas pela população, nas cidades e

no meio rural. Essas manifestações são autênticas por demais e poderão ser conhecidas

pelos viajantes que queiram visitar as pequininas cidades de Catolândia e São Disidério

e o meio rural das mesmas.

A paisagem dominante da região situada à direita do Velho Chico, no Médio São

Francisco é o cerrado95,  abrange terras  de Brasília,  Goiás,  Minas Gerais e Oeste  da

Bahia. A vegetação do cerrado produz muitas frutas silvestres bastante apreciadas pela

população que  vive  nessas  áreas,  conta  também com muitas  cavernas,  cachoeiras  e

corredeiras nos rios das terras dos gerais. Rosa (1978), fala do Chapadão onde o boi

berra e Rio do Amor é o  Urucuia, Rio é só o São Francisco! O Rio Chico, o resto

pequeno é Vereda e algum Ribeirão,  tudo isso é encontrado nos cerrados do Brasil

Central. No Baixo São Francisco, nas áreas do Sertão e Agreste, destacam-se as cidades

95 A paisagem que compõe o cerrado é rica em variedades vegetais com diferentes tipos de frutas, todas
bastante apreciadas pela população da região.  Destacam-se frutas como, araticum, também conhecida
pelos nomes de cabeça de negro, panã, marolo e araticum-rasteiro; cagaita, cajuzinho-do-cerrado (cajuí),
caju-de-árvore-do-cerrado, caju-rasteiro, cajazinho-do-cerrado, jenipapo, maracujás: de cobra, do cerrado,
doce, nativo e rocho; pera-do-cerrado, pitomba-do-cerrado, puçá, murici e uva-do-cerrado, melancia-do-
cerrado; as Bromeáceas:  ananás,  croatá e gravatá ou macambira-de-boi; Plantas oleaginosas:  chichá e
pequi;  Palmáceas  como:  babaçú,  tucum-do-cerrado,  macaúba  e  buriti.  Frutas  do  Cerrado.  Brasília:
EMBRAPA, 2001, p. 63-119. 
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de Serra Talhada,  berço da dança denominada de XAXADO, criada pelo cangaceiro

Virgulino  Ferreira  da  Silva,  o  Lampião;  Triunfo  conhecido  pela  sua  produção  de

rapadura e cachaça e, por apresentar um clima serrano que contrasta com o clima quente

e seco dominante no sertão. A cidade de Arcoverde, Pesqueira, antigo centro industrial

do interior pernambucano, conhecido pela sua produção de artesanatos, doces além de

outros  produtos  alimentícios;  Arapiraca,  e  Aquidabã,  respectivamente  situadas  no

Agreste de Alagoas e Sergipe.

O Patrimônio Arquitetônico, Cultural e, Arqueológico do Vale, é imensurável e

assegura  um  enorme  manancial  para  o  desenvolvimento  de  todas  as  modalidades

turísticas.  Porém,  o  sucesso  desta  atividade  requer  a  combinação  de  uma  série  de

agentes econômicos com as decisões políticas e financeiras do Estado, ancoradas num

consistente processo educativo e com isso garante-se a sustentabilidade do turismo. Para

tanto, é necessário a combinação de ações conjuntas: entre os Ministérios da Educação,

Turismo, Meio Ambiente, Cultura, Trabalho, Esporte, Planejamento e Fazenda; com a

participação  de  autarquias  e,  agências  como  a  EMBRATUR,  IBAMA,  SUDENE,

BANCO DO BRASIL, BNDES, BANCO DO NORDESTE, CEF, CODEVASF e dos

Estados e municípios que integram a região do Vale. Para que em médio prazo, seja

montada  uma  estrutura  mínima  para  promover,  de  forma  sustentada,  as  atividades

turísticas  na  região,  já  que  a  estrutura  existente  é  bastante  frágil  e  em  parcela

significativa do Vale, sequer ela existe, portanto, precisa ser criada. Iniciamos este item

tratando de questões educacionais do Vale. 

Primeiro, temos que assegurar a educação para todos, sem isso qualquer projeto

de desenvolvimento ficará comprometido. Segundo, proporcionar meios para a própria

população defender o patrimônio natural;  cultural e paisagístico do Vale. Ao mesmo

tempo,  educar  os  visitantes  para  que  eles  respeitem  as  particularidades  de  cada

localidade e com isso, ajudem a preservar todos os bens materiais e imateriais da região.

Por outro lado, torna-se necessário instrumentalizar a sociedade para que ela entenda

que a venda de determinados serviços ou produtos não é vender a alma e sim, prestar

um bom serviço. Desta forma, temos que apostar na sua formação e no exercício da

cidadania de todos, com isso, poderemos preservar o patrimônio nacional e desenvolver

o turismo de forma sustentável. O Vale do São Francisco ainda é pouco visitado pelos

brasileiros,  mas  poderá  se  tornar  uma  área  de  atração  de  visitantes  em toda  a  sua

extensão.
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No momento não existe qualquer política com este objetivo para o Vale, mas o

Plano Nacional de Turismo, criado para implementar o turismo no país, de certo inclui

as terras sanfranciscanas96, no entanto as atividades turísticas existentes na região são

realizadas de forma espontânea, ou seja, sem qualquer planejamento. Lembramos que

tudo está por fazer, tanto que a participação de órgão como a EMBRATUR-Instituto

Brasileiro de Turismo, até então era quase nula no Vale, com exceção de alguns pontos

específicos,  embora  atualmente  esta  Autarquia  tenha  como  área  de  competência  a

promoção,  divulgação  e  apoio  à  comercialização  dos  produtos,  serviços  e  destinos

turísticos do país no exterior, certamente o Vale terá que fazer parte desta agenda. Em

nossas  observações  de  campo  foi  possível  verificar  o  potencial  do  Vale  para  o

desenvolvimento  do  Turismo e por  sua vez  a  geração  de empregos.  Segundo Pires

(2003), uma nova visão de desenvolvimento baseada na inovação da territorialidade, na

sustentabilidade e na solidariedade dos sistemas inclui aí os Sistemas Produtivos Locais

(SPL), que vão surgir como uma ferramenta possível para criar empregos. O turismo

poderá  ser  incluído  entre  as  atividades  econômicas  geradoras  de  empregos  locais

preconizadas nesta visão citada acima. Ao mesmo tempo, atende uma preocupação do

governo do presidente LULA, que é de criar empregos em todo o território nacional. 

A capacidade  de  atendimento  ao visitante  no  Vale  é  bastante  limitada  e  em

alguns  locais  precisa  ser  construído,  inclusive,  onde  existe  forte  demanda  como

Piaçabuçu, Brejo grande-SE, situadas na foz do rio, para lá se dirige um grande número

de  pessoas.  Piaçabuçu  contava  apenas  com  duas  hospedagens,  em  2003  e  foram

inauguradas  mais  duas,  com previsão  para  a  construção  de  quatro  hotéis  em 2004.

Chega a ser uma situação surrealista, pois os visitantes hospedam em Maceió, a 120 km,

certamente ficariam em Piaçabuçu. No caso da cidade de Brejo Grande, localizada a

137 km ao Norte de Aracajú, a situação é dramática, pois até o momento não conta com

uma única pousada. Carlos R. Lopes Kleber, Secretário de Comunicação da Prefeitura,

lembra que além das visitas ao litoral  e a foz do Velho Chico, nos festejos juninos,

96 A elaboração do Plano Nacional de Turismo em 2003, embora tenha como objetivo o desenvolvimento
do turismo em todo o território  nacional,  contudo poderá  servir  de  base  para  o desenvolvimento do
turismo local e regional. Neste sentido, o planejamento estratégico estabelece as políticas públicas, que
nortearão os investimentos para este setor, tanto públicos quanto privados, bem como no âmbito nacional,
regional e local. Os sujeitos do desenvolvimento terão como meta a valorização de todos os atributos de
um território, cuja escala de ação pode extrapolar as fronteiras municipais podendo ser composto por uma
associação  de municípios. A comunidade tem que ser a peça chave deste processo, e trabalhar para a
criação de uma marca única e diferente dos outros, com isso, assegurar que o projeto se concretize e
garanta a sua influência no âmbito local e regional. RODRIGUES, Adyr Balasteri. Desenvolvimento com
Base Local como Bandeira de uma Política de Emancipação e Afirmação. In:  Políticas Públicas e o
Lugar do Turismo. v. 1, Brasília: MMA, 2002, p. 21. 
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recebe um contingente de pessoas, 3 vezes mais do que o número dos habitantes locais,

tanto que nas festas de 2003, foram realizadas 200 horas ininterruptas de forró, durante

o mês de junho.

Como não tem hospedagens o suficiente para atender a demanda, os visitantes

retornam  para  descansar  em  Aracaju,  Neópolis  e  Ilha  das  Flores.  Com  isso,  as

localidades  escolhidas  pelos  turistas  deixam  de  arrecadar  impostos  e  perdem  a

oportunidade de ofertar todos os demais serviços diretamente ligados ao turismo, pois

os gastos dos visitantes são realizados em outras cidades e assim, forma-se um ciclo

vicioso.  Os exemplos  de Piaçabuçu e  Brejo Grande ilustram as  dificuldades  para o

desenvolvimento das atividades turísticas em parcela significativa do território do Vale.

Contudo,  Piaçabuçu,  a  partir  de  2002,  vem  realizando  investimentos  no  setor  de

turismo, para montar uma estrutura de serviços que atenda os visitantes e assegure a

estadia  dos  mesmos nesta  localidade.  O potencial  de Brejo Grande também oferece

condições  para  aplicação  de  investimentos  no  setor  de  Turismo  e  nas  atividades

correlatas.  No  entanto,  é  necessário  contar  com a  participação  de  um conjunto  de

políticas  públicas  no  âmbito  federal,  estadual  e  municipal  com este  fim,  além  dos

agentes econômicos deste setor. Com isso, teremos a geração de riquezas, a criação de

empregos e a possibilidade de surgir novas atividades econômicas em todo o Vale do

Velho Chico.

“O Brasil  indubitavelmente é um lugar único pela sua riqueza natural, econômica e

histórica.  Isto  faz  de  nosso  país  um  espaço  maravilhoso  com  inúmeros  atrativos

turísticos, tendo na diversidade nosso instrumento principal de sua potencialização. É

inegável a nossa vocação para o turismo. Dispomos de todas as condições para cativar

nossos visitantes – praias, florestas, montanhas, rios, festivais, culinária diferenciada,

parques  nacionais,  cidades  históricas  e  a  tradicional  hospitalidade  brasileira,  assim

como, os equipamentos,  as  empresas  e  a  qualidade dos serviços  já  encontrados  em

muitas regiões do país”. (Mensagem do presidente da República. Plano Nacional de

Turismo, 2003, p. 3).

Os  desafios  de  tornar  o  turismo  uma  atividade  econômica  sustentável  em

determinadas regiões do país estão colocados a prova. Tarefa esta que requer mais do

que  investimentos  financeiros,  ou  seja,  tem que  educar  e  orientar  os  visitantes,  os

habitantes locais e o conjunto dos agentes econômicos envolvidos direto e indiretamente

com as atividades turísticas e nos demais serviços (comércio, transporte e segurança),

compostos pelos setores públicos e privado. Juntos têm que assegurar o atendimento
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adequado a todos os visitantes sem distinção de sexo, religião, raça ou vocação política,

por  outro  lado  é  dever  destes  respeitar  as  particularidades,  costumes  e  normas  das

localidades  onde  chegam.  Assim,  é  possível  preservar  as  diferentes  manifestações

artísticas e culturais de cada lugar deste país e em particular, nas ribeirinhas, sertões e

cerrados do Vale do São Francisco.

Temos  que  estabelecer  normas  e  procedimentos  para  impedir  distorções,  no

atendimento aos visitantes, principalmente os estrangeiros, dentre elas: i) cobrança de

valores diferentes  para produtos e serviços iguais;  ii)  descuido com a devolução do

troco, inclusive para pequenas quantias; iii) falta de respeito com os Direitos Humanos

no  Brasil;  iv)  as  insistentes  abordagens  de  vendedores  nos  passeios  públicos  para

oferecer seus produtos aos turistas. Tais procedimentos são utilizados por demais em

todo  o  território  nacional,  e  poderão  contribuir  consideravelmente  para  depreciar  o

desenvolvimento  do  turismo  no  Brasil,  por  parte  dos  turistas  estrangeiros.  Para  os

visitantes  estrangeiros  a  não  devolução  do  troco,  mesmo  que  seja  R$  0,01  é  uma

apropriação indevida e faz com que se sentam lesados. Inibe a vinda de parcela dos

visitantes, algo tem que ser feito para alterar esta situação.

Cabe  ao  Ministério  fazer  um  diagnóstico  mais  consistente  das  questões

mencionadas acima e encaminhar as soluções relacionadas a cada problema, apesar da

EMBRATUR ter feito levantamentos com este fim, no entanto; é necessário tomar as

medidas  cabíveis  para mudar  tais  procedimentos.  Lembramos  que  o Brasil  ocupa o

terceiro lugar em número de visitas de estrangeiros na América do Sul, superado pela

Argentina  e  Uruguai,  primeiro  e  segundo  respectivamente,  sendo  que  o  maior

contigente  de  pessoas  que  escolhem  o  Brasil  para  realizar  suas  viagens  vem  da

Argentina, mesmo em períodos de crise. Os dados de 1996, apresentados pelo E. A.

EMBRATUR  (1997)  indicam  que  a  Argentina  participa  em  média  com  33%  dos

visitantes vindos do exterior para o Brasil, os EUA em torno de 13%, o Uruguai com

8%, Paraguai e a Alemanha com 5% cada.

Embora estas médias se alterem de um ano para outro, mesmo assim, a entrada

dos argentinos no Brasil mantém-se constante nos últimos anos, inclusive em períodos

de crises. No entanto,  os EUA tiveram a preferência  de 54,20% dos brasileiros que

viajaram para o exterior em 1997. A França recebeu 12,28% e a Argentina em quinto

lugar com 9,5%, essa posição continua constante, com algumas pequenas oscilações nos

primeiros anos do século XXI e em 2004, Buenos Aires foi a cidade que recebeu o

maior  número  de  turistas  brasileiros  que  viajam para  o  exterior.  No caso do  nosso
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relacionamento  com  os  visitantes  estrangeiros,  excetuando  os  Argentinos  (estes  já

assimilaram ou acostumaram com nossas estranhas atitudes)  requer mais atenção do

Ministério do Turismo, dos agentes e operadores das atividades turísticas no Brasil. Não

justifica  esta  terceira  colocação,  pois  os  nossos  produtos  que  em hipótese  atendem

adequadamente o gosto daqueles que se dispõem a realizar viagens além das fronteiras

dos seus países, contudo esta questão exige um estudo mais profundo para se identificar

às verdadeiras causas da aparente rejeição por parte dos visitantes do exterior.

A alegação de que o Brasil  está muito distante dos centros consumidores do

turismo externo, não cola, a Argentina, o Uruguai e os países da Oceânia: Austrália,

Nova Zelândia e o conjunto de ilhas lá existentes estão mais distantes. Então o motivo é

outro, existe algo subjetivo que precisa ser investigado e que traz sérias implicações,

não basta sermos simpáticos ou afetuosos com os visitantes vindos do exterior, isso não

serve para mudar nossa posição como anfitriões ou ponto de paradas para os viajantes

de outras  terras.  Até  o momento  não dispomos  de estudos mais  sistematizados  que

apontem as causas ou desinteresse dos viajantes pelas indiscritíveis belezas das terras

tropicais  de Pindorama, não existe nada parecido por aí.  Às vezes, são apresentadas

algumas especulações pouco consistentes entre elas a alegada falta de segurança, o que

é  fato  e  não  um impedimento,  os  custos  elevados  do  sistema  de  transportes  ou  a

ineficiência do mesmo, seguido de outros inconvenientes que incomodam o bem estar

dos viajantes.

A criação do Ministério do Turismo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no

início de sua gestão em 2003, foi a principal novidade do setor e que atende o conjunto

dos agentes (públicos e privados) que conduzem os negócios do Turismo no Brasil. O

Ministério terá um imenso trabalho para aglutinar uma série de interesses difusos que

atuam na área do Turismo e ao mesmo tempo assegurar a sustentabilidade econômica

desta atividade. O maior desafio deste Novo Ministério será criar as condições políticas,

culturais e jurídicas que permitam a articulação entre os agentes econômicos, sociais,

culturais e as políticas públicas destinadas ao desenvolvimento das atividades turísticas

e correlatas que atendam todos os segmentos da sociedade brasileira. Até o momento

não  tivemos  no  país  programas  econômicos  que  visassem  atender  ou  incentivar  a

parcela da população, que tem rendimentos entre dois e quatro salários mínimos, em

torno de R$ 480,00 e R$ 960,00 ou US$ 163,00 e US$ 327,65 e deseja viajar pelo

território brasileiro.
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Os grupos pertencentes às classes A e B, que realizam viagens pelo Brasil já

contam com atendimento  satisfatório,  principalmente  nas  capitais  e  algumas cidades

situadas  no  litoral  e  no  interior,  no  entanto  se  estes  grupos  resolverem aumentar  o

volume de viagens pelo país, a capacidade instalada, entraria em colapso. Contudo, os

grupos  com rendimentos  menores,  mencionados  acima  ainda  não  contam com uma

estrutura de hospedagem e transporte, com capacidade para atender satisfatoriamente os

mesmos, lembrando que estes abrangem a maioria dos trabalhadores do país, inclusive

parcela  significativa  dos  estudantes  com  idade  para  viajar.  Criar  mecanismos

(incentivos, créditos) que permitam a esta parcela (minoria) da população viajar pelo

país, com certeza vai garantir a inclusão de um serviço que até o momento só atende a

uma minoria privilegiada dessa sociedade. Por outro lado, a construção de uma estrutura

com  capacidade  para  atender  os  turistas  destes  segmentos  da  população  poderar

abranger  um grande  contingente  de  pessoas  como  pequenos  e  médios  investidores,

particularmente os prestadores dos inúmeros  serviços exigidos pelo setor,  que inclui

comércio de produtos turísticos, a montagem de bares e restaurantes, transportes, com

isso pode assegurar a criação de muito emprego.

A partir desta constatação cabe a Secretaria de Programas de Desenvolvimento

do Turismo, avaliar cada situação e criar os mecanismos políticos e econômicos para

que os investimentos públicos e privados sejam aplicados de forma racional e assim

evitar desperdícios. Para tanto, o Ministério tem que estudar cada situação e tomar as

medidas  cabíveis  de  acordo  com  cada  cenário.  Contamos  com  localidades  que

desenvolve atividades turísticas o ano todo, outras só ocorrem em uma parte do ano

como é o caso das praias fluviais no Centro-Oeste rio Araguaia e no próprio Nordeste

(rio São Francisco) e aquelas que atraem grande contingente de pessoas, uma única vez

ao ano para exposição de animais, mercadorias, artes, competições esportivas, feiras,

festas religiosas e profanas; vaquejadas ou rodeio do peão de boiadeiro. A cidade de

Barretos-SP realiza a maior festa de peão de boiadeiro do Brasil,  embora conte com

uma  infra-estrutura  satisfatória  para  a  realização  deste  evento,  no  entanto  o  que

prevalece é o desconforto para significativa parcela dos visitantes, nestas ocasiões, isto

na  maioria  das  localidades,  onde  estes  eventos  são  realizados,  o  que  provoca  o

desestímulo e a manutenção dos mesmos.

Assegurar  e  estímular  a  realização  destes  eventos  é  fundamental  para  a  sua

continuidade,  por  isso,  temos  que  melhorar  o  atendimento  aos  visitantes.  Isto  será

possível  através  de  instalações  móveis  e  adequadas  para  o  momento,  orientação  e
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profissionalização  dos  agentes  responsáveis  pela  realização  dos  mesmos.  Com isso,

estimula o retorno dos visitantes, e eles podem promover a propaganda dos locais e dos

eventos neles realizados, juntamente com os produtos associados ao turismo, inclusive

transformando  áreas  com  turismo  sazonal  em  permanente.  O  turismo  de  negócios,

realizados nas capitais e nas grandes cidades já dispõem de mecanismos econômicos e

operacionais  que  asseguram  o  seu  desenvolvimento,  bem  como  o  retorno  dos

investimentos aplicados no setor, assim, não haverá mudança de impactos nos próximos

anos, apenas ajustes operacionais.

Contudo, esta modalidade poderá se expandir para o interior do país, inclusive

na região do Vale São Francisco, cuja extensão e as particularidades já foram tratadas

neste  trabalho;  de  certo  contemplam  este  ramo  do  turismo,  para  tanto,  torna-se

necessário o envolvimento do Ministério do Turismo, no sentido de promover ações

com este objetivo.  O Ministério do Turismo é o órgão que tem o papel de gerir  as

políticas  públicas  do  Turismo  no  âmbito  global,  no  entanto  terá  que  tratar  das

particularidades do setor, sem prejuízo do todo. Para isso, é preciso instrumentalizar sua

estrutura operacional com recursos humanos e financeiros, ao mesmo tempo assegurar a

sustentabilidade  econômica  do  setor,  e  a  sua  eficiência.  Segundo  o  Programa  de

Desenvolvimento Sustentável  da área de Influência do Empreendimento de Itaparica

(2004), Turismo sustentável é aquele viável, mas que não compromete os recursos dos

quais esta atividade dependerá, por exemplo: as paisagens naturais e culturais.

O Ministério do Turismo tem que garantir este objetivo para que o setor tenha

longa duração. A estrutura do Ministério é composta por quatro órgãos: i) Secretaria de

Políticas de Turismo; ii) Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo; iii)

Instituto  Brasileiro  de  Turismo-EMBRATUR;  iv)  Conselho  Nacional  de  Turismo.

Todos estes órgãos terão a tarefa de implementar as políticas do Ministério com vista no

desenvolvimento, assim como a divulgação e o apoio à comercialização dos produtos,

serviços e destinos turísticos, tanto no âmbito nacional como internacional. Apesar de

estes  órgãos  terem atribuições  e  limites,  poderão  contribuir  com questões  correlatas

como a educação e postura dos visitantes frente às localidades escolhidas por eles para

suas viagens, onde os mesmos sejam responsáveis pela preservação e o respeito das

particularidades tanto físicas, quanto sócio-culturais das regiões.

Na  mensagem  do  Presidente  da  República,  Luís  Inácio  Lula  da  Silva,  e  do

Ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, no ato de lançamento do Plano Nacional de

Turismo, em 23 de abril de 2003, procuraram destacar as particularidades históricas,
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culturais  e  paisagísticas  existentes  em  todos  o  território  nacional,  bem  como  a

preocupação  em  criar  empregos,  gerar  riquezas,  distribuir  rendas  e  reduzir  as

desigualdades regionais. Como o Turismo é uma atividade que proporciona a criação de

empregos, o mesmo tem que ser estimulado em todo o território brasileiro, onde o Vale

do  São  Francisco  representa  uma  parcela  significativa.  Destacamos  que  nas  falas

(discursos) do presidente da República e do ministro e também no Plano Nacional de

Turismo não aparecem as devidas preocupações com a preservação dos bens naturais e

culturais  do país  ou com as particularidades  destes  bens  distribuídos  pelo interior  e

litoral do Brasil e que fazem a diferença frente aos padrões globais e globalizados.

O Brasil  é  um país  de  extensão  continental  e  conta  com inúmeros  cenários

naturais e incontáveis manifestações culturais e caberá ao Plano Nacional de Turismo e

o Ministério como um todo identificar, incentivar e preservá-lo. Com isso, ampliar o

leque  de  opções  e  a  oferta  de  produtos  e  serviços  associados  ao  Turismo  para  os

visitantes.  Se a  política  for  apenas  de atender  os  agentes  econômicos  deste  setor,  o

mesmo entrará em estagnação no curto prazo. Lembramos que o turismo realizado em

grande escala num médio prazo, certamente, provocará impactos de toda ordem, ou seja,

político, econômico, sócio-cultural e ambiental. Estes impactos podem ser positivos e

negativos,  neste  sentido,  o  Ministério  do  Turismo  que  tem  pressa  em  acelerar  o

desenvolvimento do setor deve tomar todas medidas preventivas para impedir o desvio

dos objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional.

4.3. Potencialidades das atividades turísticas no Vale do São Francisco

O Plano Nacional de Turismo-PNT visa o desenvolvimento do turismo em todo

o  território  nacional  e  certamente  atenderá  as  necessidades  e  as  particularidades

regionais,  com  isso  assegura  a  possibilidade  de  incluir  novos  roteiros  e  lugares

diferentes. Apesar do processo de globalização, contudo as diferenças regionais ainda

continuam tendo um importante papel, segundo Dubey (1977) os recursos, os mercados,

a produção e o consumo não se distribuem igualmente no espaço, além do mais eles

variam  com  o  tempo,  ou  seja,  esta  regra  continua  valendo.  Desta  forma,  qualquer

modificação  econômica  de  uma região  terá  reflexo tanto  no âmbito  cultural  quanto

ambiental, isto também traz implicação para o setor de turismo, ampliando ou retraindo

as oportunidades para o mesmo. Por outro lado, as diferenças regionais poderão servir

para ampliação do setor e das atividades ligadas a ele. 
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A sustentabilidade desta atividade em certas regiões, tem que adotar medidas

políticas  e  econômicas  capazes  de  proporcionar  as  condições  básicas  para  o  seu

desenvolvimento como a qualificação de mão-de-obra, implantação ou melhoria da rede

de transportes e hospedagens, oferta de produtos que atendam os seus consumidores.

Porém,  com as  novas  exigências  e  mudanças  no  padrão  de  consumo dos  visitantes

ditados  pela  necessidade  de  preservação  do meio  ambiente,  torna-se  imprescindível

cuidar desta questão para assegurar o bem estar dos visitantes. As regiões ou áreas que

se destacam em decorrência de suas riquezas e belezas naturais, as atividades turísticas

só terão êxito se atender as demandas citadas. O setor de turismo está posto à prova

frente  a  estes  desafios  e  o  Vale  do  São  Francisco,  apesar  da  sua  extensão  e  da

diversificação  das  suas  atividades  produtivas,  culturais  e  naturais,  a  questão  da

preservação ambiental vai exigir mudanças no comportamento dos agentes públicos e

privados que atuam no setor.

O PNT poderá contribuir consideravelmente com a Economia Regional97, desde

que consiga realizar as ações necessárias para o êxito dos seus objetivos, porém tem que

identificar  todas  as  possibilidades  oferecidas  pelas  atividades  turísticas,  ao  mesmo

tempo, proporcionar uma articulação entre os agentes públicos e privados para impedir

o  desperdício  de  recursos  financeiros,  com  isso,  garantir  a  eficácia  das  atividades

ligadas ao turismo e os demais setores econômicos do Vale no seu conjunto. O rio São

Francisco é o centro das atenções de vários setores econômicos que envolvem inúmeras

atividades produtivas e de serviço entre elas o turismo, contudo em decorrência da sua

grande  extensão  há  possibilidade  da  diversificação,  sem  necessariamente  ter  que

especializar em uma única modalidade,  pois já existe a diversificação das atividades

produtivas e com a expectativa de ampliar ainda mais, temos espaço para a expansão do

turismo inclusive o de negócios, além das áreas que atendam aos interesses e os gosto

dos visitantes internos e do exterior.

A preservação das manifestações culturais locais que inclui a dança, artesanato,

música, culinária, literatura, literatura de cordel, as construções arquitetônicas, as festas

97 A Economia Regional apresenta diferentes enfoques conceituais, apesar de ser considerado um tema
novo. A economia Regional tem ênfase nos estudos regionais que compõe um conjunto interdisciplinar
com a Geografia Econômica, a Sociologia e a Demografia, A Economia Regional pode ser definida como
Economia da Separação Espacial ou ainda como o estudo da diferenciação e inter-relação de áreas num
universo  de  recursos  desigualmente  distribuídos  e  imperfeitamente  móveis.  A  Economia  Regional  é
também, definida como o estudo, do ponto de vista econômico, da diferenciação e inter-relação de áreas
num universo de recursos desigualmente distribuídos e imperfeitamente imóveis, com ênfase espacial na
aplicação de planejamento dos investimentos de capital social para mentigar os problemas sociais criados
por  estas  circunstâncias  sociais.  DEBEY,  Vinod.  Definição  de  Economia  Regional.  In:_______.
Economia Regional. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1977.
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em  geral  e  o  meio  ambiente98 com  as  suas  diferentes  paisagens  naturais,  não  é  a

obrigação apenas do Ministério  do Turismo.  Para realizar  esta tarefa tem que haver

ações combinadas, deste Ministério com outros órgãos governamentais e privados, com

os  ministérios  da  Educação,  Trabalho,  Meio  Ambiente,  Cultura,  Justiça,  IBAMA,

Estados e Municípios. E contar com a participação da comunidade local e dos visitantes,

das entidades privadas entre elas o SEBRAE, a Federação do Comércio de cada região e

os  sindicatos  (patronal  e  dos  trabalhadores  locais).  Sem  essa  articulação,  a

sustentabilidade  e  a  preservação  do  patrimônio  citado  acima  poderão  ficar

comprometidas.

No caso do Vale São Francisco, o desenvolvimento do Turismo poderá trazer

muitos  benefícios  para  a  região,  porém para  a  maioria  das  pessoas  que  lutam pela

revitalização do Velho Chico e pela preservação do seu patrimônio artístico e cultural, a

expansão apressada do Turismo sem os devidos cuidados, provocaria mais danos do que

benefícios à região. Este sentimento é também partilhado por dom Luiz Flávio Cappio

atual  Bispo de  Barra-BA,  no  Médio  Vale,  um grande lutador  pela  conservação das

manifestações culturais e artísticas das terras sanfranciscanas. dom Luiz, lembra que se

prevalecer os interesses dos grupos econômicos ligados ao setor de comunicação e da

indústria cultural, todas as manifestações locais serão eliminadas, daí teremos um único

padrão  cultural,  ou  seja,  aquele  ditado  por  este  modelo.  Com  a  eliminação  das

diferenças  locais,  não há  necessidade  de deslocamentos  dos  turistas,  já  que  tudo se

padroniza.

O bispo chama a atenção para os problemas  apontados acima e ainda cita  o

deslocamento  de  trios  elétricos,  vindos  dos  grandes  centros  (particularmente  de

Salvador)  para  as  regiões  interioranas,  como  exemplo  pernicioso  e  inibidor  das

iniciativas culturais locais; o pacote vem fechado porque estes trios trazem suas próprias

músicas e os cantores que executam os espetáculos. Com isso, o sanfoneiro, as bandas e

cantores  regionais  perdem a oportunidade  de  apresentar  a  sua  arte  e  o  estímulo  de

continuar  realizando  o  trabalho  onde  vivem.  A  sustentabilidade  desta  cultura

98 O Meio Ambiente constitui uma unidade na qual todos os elementos componentes mantêm inter-relação
direta e indireta e somente para fins didáticos pode ser dividido em meio físico e biológico, onde se inclui
necessariamente o homem. A interação entre os diferentes elementos do meio ambiente pode estabelecer
um certo equilíbrio que proporciona condições ótimas para assegurar a continuidade do ecosistema. A
ação  do  homem neste  meio,  com  vista  ao  desenvolvimento  das  atividades  econômicas  pode  causar
transformações irracionais ao meio ambiente e dificultar a restauração do equilíbrio ecológico, e isso
poderá ter custos imensuráveis.  AULICINO, Madalena. Algumas Implicações da Exploração Turística
dos Recursos Naturais. In: _______. Turismo e Ambiente. Reflexões e Propostas. 2 ed. São Paulo: Editora
Hucitec, 2000, p. 27.
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“diferenciada” está sendo triturada pela poderosa máquina que elimina toda e qualquer

manifestação regional e local. De posse destas informações ou preocupações, de certo o

Ministério do Turismo, juntamente com os demais organismos da Administração Direta

terão a difícil tarefa de elaborarem um conjunto de políticas capazes de preservar as

particularidades  culturais  e  naturais  das  diversas  regiões  do país.  Conservando estas

diferenças,  certamente  aumenta  as  opções  para os  visitantes,  a  oferta  de produtos  e

serviços associados ao turismo. Lembrando que a manutenção destas diferenças pode

ser um passo importante para reduzir as desigualdades regionais e sociais do país.

O Plano Nacional de Turismo por ser pretensioso tem que levar em conta as

preocupações apontadas acima, pois a preservação do patrimônio constituído ao longo

da  história  e  pela  natureza  é  a  certeza  da  sustentabilidade  de  sua  política  de

desenvolvimento do turismo, em todo o território nacional. Embora, a conscientização e

a consolidação cultural consistente das comunidades locais e dos agentes econômicos e

políticos interessados no assunto seja difícil, no que diz respeito à preservação e defesa

dos  bens  culturais  naturais.  Pois,  este  processo,  exige  tempo  e  inclui  elementos  de

ordem cognitivas, subjetivas, sociais, econômicas e culturais, mesmo assim, tem que ser

constituído. Esta construção ultrapassa o tempo de vigência (2003-2007) previsto para a

execução  do  Plano  Nacional  de  Turismo,  desta  forma  o  Ministério  do  Turismo

juntamente  com os  demais  órgãos afins  terão que elaborar  políticas  de longo prazo

visando a solução deste problema e ao mesmo tempo realizando um acompanhamento

constante para não haver desvios dos objetivos estabelecidos.

As metas do governo e do Ministério através do Plano Nacional de Turismo são

criar as condições para gerar 1.200.000 novos empregos, e elevar a 9.000.000 o número

de turistas vindos do estrangeiro e gerar US$ 8.000.000.000 em divisas,  no período

2003-2007. Isso assegura  um aumento na economia em torno de R$ 12.000.000.000,00

ou US$ 4.095.563.100 até 2007. Lembramos que até o momento temos um elevado

déficit99 na balança de pagamento do Brasil, pois os brasileiros gastam mais no exterior

do  que  os  estrangeiros  gastam  aqui,  apesar  da  elevação  do  número  de  turistas

estrangeiros no Brasil,  estima-se que o déficit  da sua “conta turismo” em 2005, vai

99 O Turismo é responsável por significativa parcela do déficit da balança de pagamento do Brasil, em
média  R$ 3.600.000.000,00  ao  ano,  tanto  que  no  período entre  1995 e  2000,  os  turistas  brasileiros
gastaram cerca de US$ 18.000.000.000 a mais em relação ao que os estrangeiros gastaram no Brasil. A
partir desta constatação torna-se necessário adotar medidas para estimular o turismo interno e ao mesmo
tempo adotar uma política para o setor que vise incentivar a entrada de visitantes vindo do exterior no
país,  assim,  reduzir  este  monumental  déficit  e  ao mesmo tempo elevar  a  participação  do Brasil  nos
negócios do Turismo mundial. SOUZA, Maria Luiza (Org.). Políticas Públicas e o Lugar do Turismo. v.
l. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004, p. 14.
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ultrapassar US$ 1.000.000.000, apesar da possível entrada de 6.500.000 de turistas, no

País no decorrer desse ano. Em parte esse déficit é decorrente da valorização do real em

relação ao dólar no decorrer desse ano que teve um câmbio favorável e incentivou a

saída de brasileiros para visitar o exterior.

Mesmo  com a  elevação  do número  de  visitantes  estrangeiros  no  país,  ainda

assim, um dado é preocupante, pois a quantidade absoluta de turistas estrangeiros que

visita o Brasil continua baixa, ou seja, ainda não conseguiu atingir a casa dos 5.000.000

de pessoas ao ano, segundo o Ministério do Turismo,  em 2002, este número foi de

3.800.000 turistas, em 2003, aproximadamente, 4.200.000 e em 2004, o país recebeu

4.700.000  turistas,  ou  seja,  um  aumento  de  11,90%  em  relação  ao  ano  anterior,

enquanto  a  França  foi  visitada  por  75.000.000  de  turistas,  que  deixaram  
32.000.000.000 ou o equivalente a R$ 113.600.000.000,00. Além da forte e histórica

presença  dos  visitantes  argentinos  no  Brasil,  chegou  a  hora  de  fazer  com  que  os

viajantes  de outros  países  do continente  americano,  África,  Ásia,  Europa e  Oceania

tenham como destino as terras do Bravo Jacaúna, de Tibiriçá, do rio São Francisco, de

Machado de Assis,  de Lima Barreto,  de Guimarães  Rosa,  de Graciliano Ramos,  de

Jacson do Pandeiro, de Mãe Menininha, de Chico Mendes, de João do Vale, de Cora

Coralina,  de  Darcy Ribeiro,  de  Celso  Furtado,  de  Ariano  Suassuna,  de  Patativa  do

Assaré, de Florestan Fernandes, das pororocas, das palmeiras, do pantanal, do irapuru,

dos ipês amarelo, branco e roxo, dos Pampas, dos Deltas e de um grande povo caboclo -

o Brasil.

Os dados da EMBRATUR mostram a evolução da entrada de turistas do exterior

no Brasil nas últimas três décadas sendo 342.961, em 1972, elevou a 1.146.961 turistas

em  1982,  um  crescimento  médio  de  23,43%  ao  ano.  No  período  seguinte  o

crescimento100 foi de apenas 4,72% ao ano, ou seja, passou de 1.146.681 em 1982, para

1.692.078  de  turistas  que  visitaram  o  país  em  1992.  Este  número  de  turistas  é

100 O aumento da entrada de turistas no Brasil entre 1972 e 1982, foi expressivo em termos percentuais,
com uma média anual em torno de 23,43%, no entanto como a base de referência era baixa (342.961) o
número absoluto continuou pequeno. Na década seguinte (1982-1992) tivemos uma queda significativa da
entrada de turistas no país, ou seja, reduziu para 4,72% ao ano e fechou o período em 2002, com um
crescimento de 2,24% ao ano. Este crescimento é inferior a média mundial que no período de 1965 a
1975, foi de 9,74% ao ano, de 1975 a 1985, cresceu 4,75% e de 1985 a 1995 a média anual foi 7,19%. Em
1965, tivemos deslocamento de 112.900.000 de turistas e elevou para 563. 600.000 visitantes em 1995. O
faturamento  foi  de  US$  11.600.000.000,  em  1965,  elevou-se  para  US$  40.700.000.000,  em  1975,
alcançou US$ 117.600.000.000, em 1985 e atingiu US$ 399.000.000.000, em 1995. A participação do
Brasil no faturamento dos negócios do turismo global, em 2002, foi de US$ 3.120.000.0000, menos de
1% do global. Anuário Estatístico da EMBRATUR. v. 24. Brasília: Min. Ind., Com. e Turismo, 1997,p.17,
167. 
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equivalente a 0,5% do deslocamento global de 480.000.000 de viajantes naquele ano.

Em 1996, a Europa recebeu 60% do fluxo mundial de turista, a América 19%, a Ásia

em torno de 17%, a África com 3% e a Oceania apenas 1%. Para alcançar as metas que

buscam a elevação do número de entradas de turistas estrangeiros no Brasil torna-se

necessário  ampliar  a  capacidade  hoteleira  e  de  hospedagem  em  geral,  melhorar  e

expandir  o  sistema  de  transportes  para  o  deslocamento  interno,  descentralizar  os

destinos dos visitantes, incluindo novas localidades. O Vale do São Francisco é uma

opção, trata-se de uma região que apresenta uma série de particularidades culturais e

paisagísticas  que  preenchem  plenamente  os  objetivos  de  parcela  dos  visitantes

exógenos.

As  localidades  que  têm  potencial  para  o  desenvolvimento  das  atividades

turísticas, assim como, ofertar os produtos associados a este setor, situado no Vale são

inúmeras, contudo as mesmas terão que montar sua infra-estrutura. Este processo é lento

e não pode ser feito, no afogadilho, a estratégia é assegurar os meios para que o Vale

receba visitantes por longo prazo e que os equipamentos instalados com este fim tenham

longa duração.  O Ministério  do Turismo através  do Programa Nacional  de Turismo

pode diagnosticar cada situação relacionada ao setor e encaminhar as medidas cabíveis,

tais como criar as linhas de créditos e financiamentos para os agentes responsáveis pela

realização das atividades turísticas de cada localidade, isto inclui os produtos e serviços

a  ela  ligados.  Embora,  o  Plano Nacional  em sua  estrutura  conste  um Programa  de

Fomento para o setor que contempla investidores de todos os níveis, em particular os

pequenos e médios.

Na  outra  ponta,  temos  os  visitantes  que  poderão  ser  orientados  para  novos

destinos como o Vale do São Francisco em toda a sua extensão, particularmente os

estudantes, visto que o Vale é um grande cenário que pode receber escolas de todos os

níveis do país (Ensino Fundamental, Médio e Superior), pois, a região sanfranciscana

tem muito o que estudar e conhecer. Para que isso ocorra, é necessário que o governo e

o  Ministério  do  Turismo  desenvolvam políticas  públicas  que  visem a  formação  de

pessoas que terão o papel de cuidar dos valores culturais existentes nestas regiões e no

país como um todo, além de defender o meio ambiente e o seu patrimônio natural,

inclusive o próprio “Rio da Unidade Nacional”. De certo, trata-se de programas para

serem realizados a médio e longo prazo, mas que devem compor agenda governamental

e dos agentes do setor turístico tendo em vista a sua sustentabilidade.
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O próprio Velho Chico é o maior cenário natural que se tem conhecimento no

Brasil, sem contar o gigantesco patrimônio natural situado em toda a extensão do seu

Vale.  Por  outro  lado,  o  seu  patrimônio  histórico  e  cultural  é  imensurável  e  ainda

desconhecido  da  maioria  dos  brasileiros,  neste  sentido,  poderá  ser  apresentado  aos

habitantes  de  todas  as  regiões  e  estender  aos  convidados  vindos  de  fora,  além dos

cenários descritos, outros poderão ser acrescidos. Por exemplo, criar condições para que

haja competições esportivas das mais variadas modalidades. O Vale ainda não conta

com a realização destes tipos de atividades, porém, as mesmas devem ser incentivadas,

juntamente  com  a  realização  de  encontros  científicos  das  diversas  áreas  do

conhecimento.  A  criação  da  Universidade  Federal  do  Vale  do  São  Francisco-

UNIVASF, é um indicativo de que isso venha a se concretizar num curto e médio prazo.

A  região  do  Vale  também  pode  e  deve  atrair  a  realização  de  convenções

ambientalistas  nacionais  e  internacionais,  de  trabalhadores,  governamentais,  de

empresas, de artistas, promover festivais de músicas, cinema e literatura. Apesar de não

haver  uma  infra-estrutura  capaz  de  absorver  estes  eventos,  cabe  aos  ministérios

avaliarem o potencial da região e propor os meios necessários para que as estruturas

sejam construídas  e,  os  equipamentos  instalados  para  que  os  esses  eventos  possam

ocorrer  no  Vale.  Para  tanto,  o  Ministério  do  Turismo  tem  que  contar  com  ações

combinadas entre os ministérios da Cultura, Trabalho, Educação, Esportes, Transportes,

e  entes  da  Federação,  do  setor  privado  e  da  comunidade  local.  Todo  este

empreendimento não pode ser constituído de uma hora para outra, exige um médio e

longo prazo para sua realização, no entanto as providências cabíveis para iniciar esta

tarefa podem entrar em ação imediatamente, sobretudo as avaliações e os diagnósticos

do potencial da região para alcançar estes objetivos.

No seu Programa de Fomento101, o Ministério visa a construção e ampliação da

infra-estrutura  das  áreas  de  atração  do  turista,  no  caso  do  Vale  pode  incentivar  a

restauração  e  a  reforma  de  inúmeras  edificações  (históricas)  espalhadas  por  toda  a

extensão  sanfranciscana.  Esta  medida  deve  ser  estendida  a  todo  território  nacional,

101 O Programa Nacional do Turismo dispõe em sua estrutura de 6 macro programas, que contribuirão
para atingir os compromissos estabelecidos nos objetivos e metas para o turismo no período 2003-2007,
bem como o resultado das contribuições de todas entidades setoriais e manifestadas. Os Marco Programas
são construídos por um conjunto de programas que visam, por seu intermédio resolver os problemas e
obstáculos que impedem o crescimento do turismo no Brasil, identificado por um processo de consulta ao
setor.  Entre  eles  destaca-se  o  Macro  Programa  de  Fomento,  e  os  demais  são:  Gestão  e  Relações
Institucionais, Infra-Estrutura, Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, Qualidade do Produto
Turístico.  Promoção  e  Apoio  a  Comercialização.  Plano  Nacional  do  Turismo:  Diretrizes,  Metas  e
Programas (2003-2007). Brasília: Ministério do Turismo, 2003, p. 32.
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lembrando  que  a  mesma  foi  implementada  com  sucesso  em  várias  localidades,  o

exemplo  mais  recente  ocorreu  em  Parnaíba  (litoral  do  Piauí).  Com  essa  medida

recupera-se o patrimônio arquitetônico em ruínas ou abandonado e passa a dispor de

edifícios para instalações de hotéis, pousadas e hospedagens em geral. Funcionamento

de  bares,  restaurantes,  casas  de  espetáculos,  lojas  e  museus.  Contudo,  este  tipo  de

procedimento tem que seguir rigorosamente os critérios técnicos e legais de restauração

e  reforma,  para  manter  a  originalidade  arquitetônica  destes  patrimônios,  tarefa  que

exigirá atenção redobrada dos órgãos responsáveis, entre eles o Instituto do Patrimônio

Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN) e  os  próprios  Ministérios  do Turismo e da

Cultura.

O Turismo deve integrar  o processo de desenvolvimento  econômico do país,

porém em algumas regiões ele tem que ser monitorado com bastante cuidado, para que

mesmo seja solução e não uma soma de problemas insolúveis. Para assegurar que toda

política  de  desenvolvimento  do  Vale  do  São  Francisco  incluindo  o  turismo,  seja

minuciosamente fiscalizada tanto no processo de implantação quanto no decorrer do seu

funcionamento. O poder público não pode negligenciar do seu papel de estabelecer as

diretrizes  que  contribuam  com  a  sustentabilidade  das  atividades  econômicas  em

questão, inclusive com investimentos governamentais e fiscalização. Do outro lado, a

sociedade organizada (ONGs, entidades de classes, Associações e partidos políticos),

assim como, os agentes econômicos que atuam nas diferentes atividades desenvolvidas

no Vale.  Sem este engajamento não é possível a realização de um desenvolvimento

econômico sustentável e duradouro.

Na leitura que fizemos do Plano Nacional de Turismo percebemos que não há

uma preocupação deste em ter os movimentos ambientalistas e conservacionistas como

aliados  (no  caso  os  defensores  do  Velho  Chico),  eles  aparecem  apenas  de  forma

dispersa.  Certamente  que  estes  grupos  vão  exercer  pressão  sobre  os  projetos  e

empreendimentos que possam provocar danos ambientais e culturais na região, porém

essas  cobranças  são  importantes  para  corrigir  os  possíveis  descuidos  por  parte  dos

empreendedores. É natural que os investidores tenham pressa para o retorno dos seus

investimentos, assim como a maximização dos lucros, neste sentido faz-se necessário o

estabelecimento de regras bem definidas capazes de assegurar a remuneração do setor

por curto, médio e longo prazo.

O mercado é importante, mas nessas condições deixar para ele a incumbência de

estabelecer  o  equilíbrio  das  atividades  econômicas,  incluindo  o  turismo,  o  risco  de
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degradação do patrimônio, ambiental e cultural é bastante grande e a sustentabilidade do

desenvolvimento fica comprometida. Por isso, a participação da sociedade organizada

neste processo é fundamental, para exigir e propor providências ao governo, operadores

e investidores em geral. Lembrando que nesta situação o governo tem que dispor de

políticas  de  comando  e  controle  econômico  que  incluam  créditos,  incentivos  e

educação, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do desenvolvimento econômico

por longo prazo em regiões como o Vale do São Francisco; onde os investidores possam

contar com ambiente estável para seus investimentos e ao mesmo tempo, atenda um dos

objetivos do governo Lula de criar empregos e gerar renda em todo o Brasil.

O Vale é detentor de inúmeras particularidades culturais, naturais e paisagísticas

que possibilita a realização de atividades turísticas (no Alto, Médio, Submédio e Baixo

Vale) inclusive àquelas ligadas aos estudos científicos, artísticos, esportivos (esportes

radicais),  religiosos,  ecoturismo  e  espeliologia  e  lazer  em  geral.  Este  conjunto  de

elementos díspares situados no interior das terras banhadas pelo Velho Chico e seus

afluentes  pode  atrair  especialistas  dos  diferentes  ramos  do  conhecimento  científico,

artístico,  paisagístico;  literário,  desportista  e  humano  em  geral.  Os  itens  abaixo

abrangem importante  parcela  da  diversidade  presente  no  Vale  sanfranciscano  e  que

oferecem  oportunidades  para  o  desenvolvimento  de  diversas  atividades  econômicas

ligadas ao turismo, assim como novas opções para os visitantes que se dirijam para a

região do Vale:

i) A flora do Vale tem quatro grandes domínios paisagísticos, são eles: o cerrado

que abrange o  Alto  e  parte  do  Médio  Vale.  A Caatinga  situa-se  no  Médio,

Submédio e Baixo Vale; as Matas-Galerias ou Ciliares, situadas nas margens dos

rios,  os  resquícios  de  Mata  Atlântica  (ex-Mata  Atlântica)  e  os  Mangues,

encontram-se  no  Baixo  Vale.  Estas  formações  vegetais  podem  servir  como

campo de estudos e  pesquisas  para  biólogas,  botânicos,  geógrafos,  ecólogos,

engenheiros florestais, agrônomos e estudantes dessas áreas.

ii) O Vale tem inúmeras cavernas como: A “Gruta de Maquiné”, em Cordisburgo,

“Gruta Rebenta Bomba” na Fazenda Engenho Velho, no município de Lassance,

no Alto São Francisco; “Gruta Nossa Senhora de Lourdes”, em São Gonçalo do

Abaeté; “grutas: Santa Fé” e Lagoa Rica, em Paracatu e “Gruta Nossa Senhora

da Lapa” (Santuário), no Município de Unaí, situadas no Médio Vale. A “Gruta

do Janelão”, no Parque Pereaçú, em Januária-Itacarambi, a “Gruta da Lapinha”,

no município de Lagoa Santa-MG; a “Gruta do Catão,  em São Desidério”,  a
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“Gruta da Lapa” em Bom Jesus da Lapa, no Médio São Francisco; a “Gruta do

Lapão”,  em Irecê-BA, a  “Gruta  do Convento”,  em Campo Formoso-BA e a

“Gruta Pamuté”, em Curuçá-BA, no Submédio. As mesmas atraem o público em

geral  e  especialistas  como  espeliólogos,  geólogos,  engenheiros  de  minas,

geógrafos e biólogos.

iii) As hidrelétricas implantadas no rio São Francisco como: Três Marias, no Alto,

Sobradinho,  no  Submédio;  o  complexo  Paulo  Afonso  e  a  Usina  do  Xingó

situados respectivamente no Submédio e Baixo São Francisco, assim como, as

edificações,  os  canais  de  irrigação  e  os  possíveis  futuros  canais  e  túneis  da

transposição  a  serem  construídos  pelo  Projeto  de  Integração  do  Rio  São

Francisco.  Podem  atrair  profissionais  das  áreas  de  engenharia,  ecologia,

biologia, geologia, geografia, esportes aquáticos e estudantes e para pesquisas,

estudos e lazer.

iv) Os  sítios  arqueológicos  (pinturas  rupestres,  cerâmicas  e  fósseis)  e

paleontológicos  do Vale,  poderão receber  de especialistas  como arqueólogos,

paleontólogos,  antropólogos,  biólogos,  geógrafos,  geólogos e  químicos.  Estes

sítios são: Cabeceira do Guará II, na Serra do Cabral, em Lassance no Alto Vale;

Gentio  e  Tamboril,  em Unaí;  Lapa  Vermelha,  em Lagoa Santa  e  Parque do

Pereaçu, em Januária-MG; Catão em São Desidério, no Médio Vale. O sítio da

Serra do Mulato (intacto e já depredado) em Juazeiro e a região que se estende

de Curuçá até Macururé, no Submédio conta com fósseis da Preguiça Gigante e

outros  animais  pré-históricos.  E  nos  sítios  arqueológicos  do Xingó em Poço

Redondo e Canindé  do São Francisco,  no Baixo São Francisco,  em Sergipe,

encontram-se fósseis humanos, cerâmicas e pinturas rupestres.

v) Cidades Históricas do Vale (Ribeirinha, Sertão e Cerrado), destacam-se Penedo

e Piranhas-AL; Neopólis e Propriá-SE, no Baixo Vale; Cabrobó e Petrolina-PE;

Juazeiro e as cidades inundadas (Rodela, Casa Nova, Remanso e Sento-Sé), e

Jacobina,  no  Submédio;  Pilão  Arcado  (inundada),  Xique-Xique,  Barra  e

Carinhanha-BA. Manga,  Januária,  São Francisco,  São Romão  e Paracatu,  no

Médio; Pirapora, Pará de Minas e Sabará-MG, no Alto São Francisco. Devem

receber  especialistas  e  pesquisadores  como:  historiadores,  arqueólogos,

arquitetos, escritores, restauradores e estudantes do País e do exterior.

vi) A  religião  assegurou  o  seu  espaço  em  terras  do  São  Francisco,  conta  com

Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas-MG e o Santuário de
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Bom Jesus da Lapa, um dos maiores centros religiosos do país, situado na cidade

de Bom Jesus da Lapa-BA. Este Santuário recebe entre 850.000 e 950.000 fiéis

ao  ano.  Este  Santuário  pode  atrair  grupos  de  turistas  do  país  e  do  exterior,

criando  novos  serviços  e  produtos  para  atender  estes  visitantes,  além  dos

serviços religiosos, historicamente estabelecidos.

O desenvolvimento do Vale requer novos parâmetros que estejam em sintonia

com a  preservação  ambiental  e  cultural  do  “Rio  da  Unidade  Nacional”.  O  grande

desafio  é  assegurar  a  sustentabilidade  econômica  do  Vale  combinando  o  seu

desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. No caso específico do turismo,

embora  seja  importante,  mas  o  nosso  objetivo  não  é  discutir  a  sua  teoria  e  sim

apresentar este setor como mais uma atividade importante que pode ser desenvolvida,

levando em conta as exigências ancoradas na preservação ambiental e cultural no Baixo,

Submédio, Médio e Alto Vale do São Francisco ao mesmo tempo em que gera riquezas

e distribui renda, sem essas condições jamais teremos um desenvolvimento sustentado

do turismo na região. Na verdade, o conjunto das atividades econômicas desnvolvidas

em toda a extenção do Vale do São Francisco deverão adotar o critério preservacionista,

caso contrário,  a  sustentabilidade  das  mesmas  estarão  comprometidas  num médio  e

longo  prazo.  O  turismo  é  uma  atividade  propensa  a  provocar  danos  culturais  e

ambientais  caso  não  se  obedeça  as  medidas  cabíveispor  outro  lado,  pode  ser

implementado a partir desta premissa e assim, com certeza terá vida longa.

4.4. Mitos, lendas, conflitos e danos ambientais no Vale do São Francisco.

O rio São Francisco é povoado por fantásticas criaturas mitológicas e lendárias102

criadas pelo imaginário humano pré e pós-cabralino e mantidos vivos por corações e

mentes ao longo da História por gente que viveu e vive na ribeira do rio São Francisco,

antes  chamado  de  OPARA.  Estas  criaturas  criadas  pela  mente  do  homem  e  que

102 Na verdade a crendice e a superstição no interior da sociedade brasileira e da população que vive no
Vale do São Francisco não é nenhuma novidade, porém, existem aquelas crenças diretamente ligadas ao
rio. Temos mitos criados antes e depois do processo de colonização, são exemplos disso, respectivamente
o Angaí  e  a  Mãe d’água.  Contudo,  a  criatura  denominada de Bicho d’água é apresentada  como um
animal(encantado), por demais esquisito. Trata-se de um gigante coberto de cabelos escuro e com dentes
enormes e que costuma morar nos lugares mais profundos do rio. .À noite ele sai e ataca as embarcações
ancoradas  para  afundá-las,  prefere  agir  no  escuro.  Durante  o  dia  provoca  queda  de  ribanceiras  nas
margens do rio, este tipo de procedimento atasanar a vida dos barqueiros que navegam no percurso, por
outro lado, este animal (sobrenatural) tem o feio hábito de comer gente É uma perturbação quando este
bicho incômodo aparece na área. São Francisco-O Rio da Unidade. 2 ed. Brasília: CODEVASF, 1978, p.
48. 
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permanecem  vivas  nas  águas  do  rio,  certamente  contribuíram  por  demais,  para  à

formação cultural, moral e social da população do Vale, como ocorreu na História de

outros grandes rios do mundo. A maior parte das criaturas que habitam no Velho Chico

é apresentada como seres horripilantes entre eles o Bicho d’Água, mas ao mesmo tempo

são tratadas com carinho, adimiração, medo e exaltação. Tanto os usuários do rio como

pescadores,  barqueiros  ocasionais,  remeiros  e  navegadores  permanentes,  quanto  por

vaqueiros, agricultores, caçadores e pela população em geral. Estes seres imaginários

contribuíram  com  a  formação  de  folclore  e  do  artesanato  da  região,  tornando-se

concretos e materializados nas mãos dos artistas populares.

Literalmente o primeiro morador do rio a se tornar “concretizado” em grande

estilo foi o Negrinho do Rio que ganhou uma grande estátua inaugurada na cidade de

Juazeiros em 2003, numa (em uma) área de lazer nas margens do rio. Certamente que a

construção da estátua do Negrinho do Rio, abrirá caminho para que outras criaturas

lendárias e moradores seculares das águas sanfranciscanas possam também receber este

tipo de homenagens,  que podem ser estendidas  aos seres concretos,  por exemplo,  o

surubim, peixe mais apreciado do rio. Outra criatura da fauna lendária do Velho Chico é

o Dourado Gigante, trata-se de uma criança que a mãe abandonou e passou por um

processo de metamorfose e transformou-se em um peixe encantado. É um dos poucos

seres  imaginários  do  rio  que  tem a  forma  de  peixe  propriamente  dita.  Parte  destes

moradores aquáticos; são híbridos: uma parte homem ou mulher e outra peixe como é o

caso do Caboclinho d`Água e da Mãe d`Água, segundo Souto (2001) estes membros da

fauna sanfranciscana sempre tiveram presentes no trecho do rio entre Pedra de Maria da

Cruz, São Francisco e São Romão. Já o Negrinho do Rio, é todo homem e de acordo

com a população da região todos estes moradores sobrenaturais em sua maioria exercem

certa  forma  de  proteção  aos  rios  e  aos  seus  peixes,  contra  as  ações  inconvenientes

provocadas por pescadores gananciosos ou quem quer que venha provocar outros danos.

Em muitos casos, eles aplicam algum tipo de punição aos malfeitores.

O Vale também conta com a presença de moradores sinistros entre eles a Cobra

de Asas, muito conhecida pelos ribeirinhos, pescadores, canoeiros e navegantes do São

Francisco. Neves (1998), discreveu a Cobra de Asas, como um monstro maligno que

está presa na Cova da Serpente, no mesmo morro da Lapa, onde estão as cavernas do

Santuário de Bom Jesus da Lapa. Para que este monstro sinistro se mantenha preso em

sua cova, muitas orações são feitas com este fim. Caso este bicho medonho consiga se

libertar,  o  mundo  estaria  perdido  ou  simplesmente  deixaria  de  existir,  porque  ele
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provocará o extermínio dos rebanhos, secamento dos rios e a morte dos homens. A água

do São Francisco sempre esteve a serviço do bem, por outro lado, também acomoda

cada figura diabólica que não se faz idéia e o Minhocão é o mais sinistro morador do rio

como o Dourado Gigante, ele também é peixe, um grande surubim, velho e encantado.

As  criaturas  que  residem  nas  águas  do  São  Francisco,  como  os  humanos,

também apresentam comportamentos dúbios, podem ser camaradas e vingativos, irados

e brincalhões, o Caboclo d’Água é o exemplo mais contundente desta constatação. Ele é

o guardião das oferendas que os barqueiros enviam ao Senhor Bom Jesus da Lapa, salva

crianças  de  afogamentos,  por  outro  lado,  provoca  tempestades  que  viram  as

embarcações causando naufrágios, ainda assim, faz parte da turma do bem, juntamente

com a Mãe d’Água.  Lembramos  que esta  criatura  tem por mania  seduzir  os  jovens

pescadores e remeiros e os leva para os seus palácios de rochas no fundo do rio, este

comportamento, certamente causa indignação e ciumeira das mães e das famílias dos

moços. Em última instância a Mãe d’Água não recebe qualquer simpatia por parte das

mulheres das áreas ribeirinhas, contudo, ela é inofensiva para os habitantes da região.

Temos os bichos que se encantaram e tornaram-se inquilinos do São Francisco,

entre eles, o Boi d’Água e o Porco d’Água, todos são observados por Romãozinho103,

sujeito  traqüino,  capaz  de  cometer  as  mais  sórdidas  maldades  contra  pescadores,

barqueiros,  vaqueiros e ribeirinhos.  Algumas destas criaturas  do Vale podem causar

danos indescritíveis, entre eles: náufragos de embarcações, destruição de casas e roças

ribeirinhas, além de provocar a queda de ribanceiras (barrancos) do rio. O Minhocão é

um bicho apavorante, e por ser encantado, só rezando bastante para livrar de suas fúrias,

até mesmo o Romãozinho que é metido a fazer peraltices (encantadas) não consegue dar

cabo a este monstro em forma de surubim. Esta turma, incontestavelmente é do mal e

para conte-lo, somente com reza forte, ou quem sabe com uma espantosa e apavorante

olhada das carrancas que andam nas proas das embarcações que navegam no rio São

Francisco. 

Não há dúvida que entre todas as criaturas que compõem a fauna lendária do

Vale e da água do rio São Francisco, criadas pelo imaginário popular, a Cobra de Asas e

103 Trata-se de mais um personagem que habita os corpos d’água do Brasil e mora no Velho Chico porque
recebe uma praga de mãe. Romãozinho foi espraguejado em decorrência de intrigas que ele provocou
entre o pai (sujeito violento) e sua mãe, uma mulher prendada e humilde. Tornou um personagem mítico,
bastante conhecido no Vale pelas suas traquinagens.  Romãozinho não deixa nada quieto, inferniza os
vaqueiros e seus animais, joga pedra nos telhados, terra e excrementos nas panelas onde se cozinha as
refeições, quebra potes e quartinhas, provoca brigas em festas, apaga as lamparinas, pede pinga e deixa os
forrozeiros na mão. Enfim, Romãozinho é uma criatura pervertida,  fazer maldade é com ele mesmo.
NEVES, op. cit., p. 257.
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o Minhocão indubitavelmente são as mais macabras. Para demovê-lo de suas fúrias, só

com orações fortes, que segundo as crenças populares, graças a estas, a Cobra de Asas

tem se mantida presa, na Cova da Serpente e o Minhocão poderá se assustar com a

olhada e os dentes das inofensivas carrancas,  colocados nas proas das embarcações.

Estes bichos assustadores tanto do bem quando do mal, também povoam as lâminas de

água de vários cantos do mundo e de outras regiões do país, por exemplo, o Cabeça - de

- Cuia que habitava nas águas dos rios Poti e Parnaíba, no Piauí, cuja fama se espalhou

por toda extensão do Parnaíba. Por coincidência o Vale do Parnaíba também faz parte

da CODEVASF. No entanto, apenas o Negrinho do Rio se materializou através de uma

estátua juntamente com Cabeça de Cuia, além das carrancas. Porém, os nossos criativos

artistas, não conseguiram inclui estes personagens no artesanato regional e nonacional,

exceto as  carrancas104 que são produzidas  em todo o Vale.  Estes  monstros  tanto  da

turma do bem, quanto do mal, terão lugar nas artes populares, tendo em vista que ambos

são resultados do imaginário de homens e mulheres que vivem nas áreas ribeirinhas, nos

campos e chapadas do grande Vale.

Simbolicamente  parcela  destas  criaturas  tem um papel  importante  em termos

educativos o que chama a atenção para a preservação do meio ambiente, inclusive nos

dias  atuais  em que  as  questões  ambientais  exigem  o  equilíbrio  entre  as  atividades

econômicas e a proteção do meio ambiente. De modo geral os seres (encantado) antes

criados  pelo  imaginário  dos  índios  que  viviam  no  Vale  e  depois  incorporado  pela

população  ribeirinha,  têm  uma  estreita  relação  com  a  proteção  daquele  meio.

Lembramos que uma série de relatos de padres e viajantes dão conta de que os índios

não toleravam a atitude do colonizador que pescava e caçava de forma indiscriminada e

abatia animais adultos e filhotes e pescavam peixes pequenos e grandes, os pequenos

eram jogados fora, enquanto os nativos escolhiam os peixes grandes e os pequenos eram

devolvidos ao rio.

104 A  figura  zooantropomorfa  feita  de  madeira  denominada  de  carranca  como  o  poder  de  afastar
malefícios para uns ou como enfeite ornamental para outros, teve sua presença notada nos barcos do rio
ainda no século XIX. Contudo, o carpinteiro Francisco Guarany, nascido século XIX em Santa Maria
Vitória antes esculpia santos e em 1901, com 17 anos de idade, fez sua primeira carranca, a mesma serviu
como figura de proa para a barca Tamandaré,  propriedade de Conrado Correia de Almeida. Guarany
recebeu  cerca  de  12.000.000  réis  pela  figura,  porém,  a  barca  se  envolveu  em  acidente,  depois  foi
reformada e vendida para o senhor José Custódio de Juazeiro, que a rebatizou de Nacional, em 1905,
encomendou a segunda figura de barca de Guarany, pois a primeira foi danificada dois anos mais tarde, o
artista  esculpiu  sua  terceira  carranca,  sendo  que  no  período  entre  1901  e  1940  tenha  produzido
aproximadamente 800 peças. PARDAL, Paulo. Carrancas do São Francisco. 2 ed. Rio de Janeiro: SDG
da Marinha, 1981, p. 150. 

282



Os índios Cariris contavam com o protetor das caças que viviam nas chapadas,

era conhecido pelo nome de Dono das Caças e continua reinando nas matas e chapadas

do Brasil  até  os  dias  atuais.  Os Cariris  ocupavam extensa  área do Nordeste  que se

estendia do Submédio São Francisco até a Serra do Araripe entre os estados do Ceará,

Pernambuco e do Piauí e, enqunto a Serra do Ibiapaba, localizada na fronteira do Ceará

com o Piauí. Os Cariris tiveram fortes embates com os colonizadores em várias partes

do Vale e do sertão para defender suas terras, por outro lado, implicavam por demais

com a prática de desperdício do invasor branco originário das terras do além-mar. Essa

postura dos índios estava em estreita sintonia com aquele meio, pois a sua sobrevivência

dependia também da caça e da pesca.

A miscigenação dos grupos nativos com os forasteiros vindos da Europa e da

África culminou com a formação do povo brasileiro, que incorporou elementos culturais

diferentes, e contribuiu para o surgimento de um cenário em que as criações imaginárias

se ampliaram combinando lendas já existentes com aquelas introduzidas pelos grupos

exógenos. Desta forma, os deuses nativos tiveram que absorver as particularidades dos

deuses vindos de fora (os africanos), além de ambos serem submetidos aos ditames de

um  Deus  exclusivista  e  onipotente  que  estava  acima  de  todos.  O  Deus  uno,  do

cristianismo branco sucumbiu os demais, ou seja, eliminou o espaço onde se realizavam

as diversas manifestações politeístas existentes nestas terras tapuias ou daquelas vindas

de outras paragens. Sobraram apenas algumas frestas ou fragmentos que permitiram o

surgimento  ou  a  manutenção  de  lendas  e  de  uns  poucos  deuses  que  povoaram os

campos, matas e as próprias águas do São Francisco. Estas criaturas se estabeleceram

nos corações e mentes de homens e mulheres que habitam o Vale e o interior brasileiro

também contribuíram com a constituição das manifestações folclóricas e do artesanato

existente em toda a ribeirinha do São Francisco.

As carrancas têm várias definições, inclusive para Pardal (1981) estas figuras de

madeira  esculpidas  denominadas  de  Carrancas  do  São  Francisco  fazem  parte  do

patrimônio artístico do Brasil, atualmente as mesmas estão sendo fabricadas em toda a

extensão do grande rio, e já são a marca registrada do artesanato sanfranciscano. As

carrancas representam o bem e protegem os pescadores, navegadores e outros usuários

do rio contra a “turma do mal”. Uma olhada com seus dentes expostos, assusta (mete

medo) os seres vivos e os encantados (sobrenaturais), que por ventura se aproximam dos

barcos que conduzem uma delas. Fora do rio, as carrancas, foram adaptadas a outros

ambientes e servem para espantar as mais variadas formas de “presságios”, tanto no
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meio urbano quanto no rural, trata-se de mais uma contribuição cultural que tem relação

direta com a água do São Francisco. De certo, a produção de carrancas no Vale também

se insere no contexto dos produtos turísticos da região e do país;  aceito  tanto pelos

visitantes internos, quanto estrangeiros.

Os deuses, lendas, mitos e monstros que povoam as águas e os campos do Vale

do  São  Francisco,  são  frutos  do  imaginário  indígena  e  mais  tarde  da  população

brasileira,  no seu conjunto,  resultado da miscigenação entre  os nativos  da América,

europeus  e  africanos.  A  conjugação  destes  elementos  imaginários  serviu  para  a

consolidação  cultural  desta  sociedade  e  a  sua  preservação  é  fundamental  para  a

formação  e  solidificação  do  conhecimento  adquirido  ao  longo  da  nossa  história  e

certamente não impedirá o progresso social associado ao desenvolvimento econômico

moderno.  Contudo,  todo este  conhecimento  acumulado  no decorrer  da  história  pela

população do Vale  e  do interior  do país,  sempre  foi  descartado pelo  conhecimento

sistematizado e culto,  tanto que muitas  técnicas  farmacológicas,  manejos de fauna e

flora  praticadas  pelos  indígenas  foram  ignoradas.  Estas  técnicas  poderiam  estar  a

serviço da sociedade brasileira, já que as mesmas vêm sendo aplicadas com sucesso por

países que copiaram ou piratearam e levaram embora, com isso, em alguns casos, temos

que pagar pelo seu uso.

Os estudos e diagnósticos elaborados por cientistas, pesquisadores e técnicos do

governo não levam em conta o conhecimento que a população tem a respeito do rio São

Francisco.  Certamente  que  se  os  mesmos  fossem  incorporados,  teriam  enormes

contribuições  para  melhorar  o  resultado  dos  trabalhos  dos  estudiosos.  Porém,  este

comportamento tende a se alterar com o tempo, tanto que o professor Bastiaan Philip

Reydon em aulas proferidas no mês de agosto de 2002, para o curso de Pós-Graduação

em Economia do Meio-Ambiente do Instituto de Economia da UNICAMP, defendeu a

incorporação do conhecimento que a população adquiriu no seu meio para realização de

trabalhos acadêmicos, técnicos e científicos elaborados por pesquisadores e cientistas

brasileiros e isto proporcionaria um resultado mais consistente daquilo que se pretende

provar e com isso elimina em parte este proselitismo sem sentido, justifica o professor

acima citado.

A  contribuição  que  a  população  pode  dar,  por  meio  do  seu  conhecimento

adquirido ao longo do tempo em relação ao ambiente em que vive, é de fundamental

importância para todas as áreas do conhecimento científico, sociais e culturais, tanto nas

regiões litorâneas, vales, campos e florestais. Na verdade, é raro um trabalho científico
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incorporar contribuições advindas da gente que vive nas localidades citadas, nem sequer

uma nota de rodapé, mesmo aqueles trabalhos realizados nestes lugares, inclusive se

beneficiando do conhecimento  popular.  Ora,  tal  atitude  é  um desperdício,  porque o

saber popular relacionado ao seu meio é bastante amplo, tanto nas áreas de botânica,

zoologia, hidrografia,  solos, agricultura,  pesca, clima, pecuária,  farmacologia,  artes e

relações  sociais.  Por outro lado,  o homem do meio  rural  ou que vive em pequenos

núcleos urbanos sempre foi resistente a qualquer novidade vinda de fora, de modo geral,

considera interferência  indevida às  orientações  técnicas  para as  atividades  agrícolas,

pecuárias e ambientais, esta atitude ocorre até nos dias atuais, apesar de todos os meios

de informação existente, no país e que levam informações para todos rincões do interior

brasileiro.

No Vale  do  São Francisco  a  sabedoria  popular  (herança  indígena)  tem uma

grande contribuição para as áreas de biologia (Zoologia e Botânica), Farmacologia e da

preservação do meio ambiente. Lembramos que já contamos com sofisticados estudos

de Pedologia e Ciências Agrárias, ainda assim, a população conta com práticas bastante

simples e de baixo custo para conter os processos de erosão e até voçoroca. Com relação

ao  rio  propriamente  dito,  existe  um  manancial  de. conhecimento  acumulado,

particularmente no que diz respeito à vida aquática e a reprodução e povoamento de

peixe e  a  extinção dos  mesmos,  é  um assunto que a  população ribeirinha  tem uma

enorme contribuição  ao  explicar  tais  processos,  isto  em decorrência  de observações

seculares e da convivência diária com este meio. A construção de grandes barragens

vêm sendo responsabilizada pela redução e até extinção de várias espécies de peixes do

rio  São Francisco.  Pescadores  e  ribeirinhos  são unânimes  em acusar  o  descaso  das

empresas geradoras de energia (CEMIG e CHESF) com a vida no rio.

No período das chuvas quando ocorriam as cheias do rio São Francisco, suas

águas avançavam pelas várzeas e enchendo as ipueiras (lagoas rasas) e lagos105, estas

105 As grandes inundações periódicas são responsáveis pela formação de extensos alagadiços, ipueiras e
lagoas nas várzeas do São Francisco, ambientes que favorecem a reprodução de peixes, grande riqueza
alimentar da região. A produção de peixes das lagoas pode ser medida por hectare. A sua produtividade é
bastante variada, porque depende do ambiente e produz no mínimo 18,7kg e máximo 6.250kg A riqueza
destas lagoase ipueiras depende diretamente da duração das chuvas, porque à medida que estas cessam, os
citados corpos d’água começam a secar e reduz por demais às suas áreas. Dependendo da situação, o
crescimento dos peixes se restringe a no máximo 6 meses, porque durante à estiagem ou são pescados ou
morrem em grande quantidade. Trata-se dos peixes que não retornara quando havia as cheias no rio. Em
1952, a produção de peixes na região foi de 1.819t, com o valor de Cr$ 13.617.663,00, o São Francisco
ainda  não  contava  com  o  controle  do  volume  de  sua  água,  feito  pelas  barragens.  Engenheiros  e
Economistas  Consultores.  Soc.  Civil  Limitada.  O  Médio  São  Francisco:  Relatório  Final  do
Levantamento Geo-Econômico (1956-1957). Rio de Janeiro: CVSF, 1957, p. 75. 
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áreas  serviam  como  berçários  para  os  peixes  onde  os  seus  filhotes  (alevinos)  se

alimentavam e cresciam com segurança para retornar ao leito do rio. Em nossa pesquisa

de campo tivemos a oportunidade de tratar desta questão com pescadores e ribeirinhos

em toda a extensão do São Francisco. Em seus depoimentos, sempre acusam a CEMIG

e  a  CHESF  pelo  desaparecimento  e  redução  da  quantidade  de  peixes,  isto  em

decorrência do controle das cheias do rio, a partir da inauguração do reservatório de

Três Marias, em 1962 e de Sobradinho, em 1982. A explicação dos pescadores é que

não  havendo  mais  inundações,  os  peixes  não  poderiam  chegar  aos  seus  locais  de

reprodução (Ipueiras e lagos) nas várzeas do São Francisco.

Após a inauguração da Usina Hidrelétrica Bernardo Mascarenhas popularmente

chamada de Três Marias, foram poucas as vezes que o rio inundou as suas várzeas no

trecho entre São Romão e Pirapora, segundo os relatos dos presidentes das colônias de

pesquisadores, desde então a atividade pesqueira vem reduzindo ao longo das décadas.

Tanto  que  os  dados  da  CODEVASF  (2002)  confirmaram  esta  constatação  dos

pescadores, pois, na década de 1970, quando iniciou a construção de Sobradinho havia

45.000 pescadores artesanais e nos dias atuais, somente 25.000 destes ainda sobrevivem

da  atividade  pesqueira  no  Vale.  O  fenômeno  das  cheias  era  verificado  em  toda  a

extensão do Médio ao Baixo São Francisco e tinha o mesmo efeito para a reprodução

dos peixes.  Em 2003, Antônio Gomes dos Santos,  o Seu Toninho, ex-presidente  da

Colônia  de Pescadores  Z-12,  em Penedo-AL, no seu depoimento  a  respeito  do São

Francisco, também confirmou a importância das cheias.

Na qualidade de poeta da pesca destacou todas as qualidades do Velho Chico e

lembrou que nos anos de grandes cheias do rio, também havia grande fartura de peixe e

das culturas de vazantes feitas nas áreas inundadas. Seu Toninho é um crítico mordaz da

CHESF a quem ele, como todos os outros pescadores entrevistados por mim, culpam

pela rápida redução de peixes no São Francisco. Seu Toninho destacou outro vilão que

tem  forte  contribuição  na  diminuição  dos  peixes,  trata-se  do  avanço  da  cultura

canavieira  nas  várzeas  do rio,  no Baixo Francisco,  associado ao uso de agrotóxico.

Quando  indagado  a  respeito,  da  pesca  predatória  praticada  por  eles,  que  vem

provocando a redução do número de espécies de peixes, dentre elas o Surubim. Seu

Toninho se defende e lembra que em muitos trechos do rio, ainda continuam jogando

bomba para pegar peixes, tal procedimento é uma tragédia ambiental, particularmente

para  os  animais  aquáticos.  Os  responsáveis  por  esta  prática  são  fazendeiros,

proprietários de terras da região, gente que vem da cidade e até pessoas que deveriam
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cuidar do rio, sem contar os esgotos domésticos e industriais que são jogados dentro do

Velho Chico, sem qualquer tratamento conclui o pescador. 

Pedro Melo dos Santos, presidente do Entreposto de Pesca de Pirapora, Colônia

Z-01, em Pirapora-MG, no Alto São Francisco, teve a mesma reação quando mencionei

que os pescadores são acusados da prática  da pesca predatória  que contribui  para a

redução de peixes, defendeu-se afirmando que isso não procede e destacou um “rosário”

de causas como: a falta de tratamento de esgotos industriais e domésticos das cidades

ribeirinhas  e  das  localidades  mais  distantes.  É  o  caso  dos  esgotos  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte que são jogados no rio das Velhas, um dos principais

afluentes da margem direita do rio São Francisco, sem contar os esgotos das cidades

ribeirinhas que vão diretamente para o Velho Chico sem passar por qualquer tipo de

tratamento, por outro lado, a intensificação do uso de insumos agrícolas ao longo deste

rio e de seus afluentes contribue com a eliminação de peixes e de outros animais.

A justificativa de Pedro Melo demonstra que a conjugação destes elementos é

um dos principais responsáveis pelo desequilíbrio da vida aquática. Inicialmente porque

provoca a eliminação dos pequenos animais que refletem em toda cadeia, por outros os

animais  que  se  alimentam  de  sementes  e  frutas  também  são  vitimados  com  os

desmatamentos feitos no Vale do São Francisco. Certamente, a CEMIG entra no rol dos

culpados, devido ao controle do volume de água através do reservatório de Três Marias

que impede a ocorrência de inundações das suas várzeas, no período das cheias; muitas

espécies de peixes não têm acesso as ipueiras e lagos, locais considerados seguros para

a reprodução destes animais. Todos estes fatores contribuíram para a redução de peixes

no rio, na verdade, a pesca predatória poderá ser praticada por alguns pescadores, no

entanto, o conjunto desses profissionais, não pode ser responsabilizado, pela redução e

até extinção de algumas espécies de peixes do grande rio.

Os  produtores  agrícolas  procuram justificar  as  suas  atividades,  é  o  caso,  de

Cícero Francisco Barros, que têm 45 hectares de cana-de-açúcar, plantadas em áreas,

antes  inundadas  pelo Velho Chico,  no Baixo São Francisco.  Para ele  os defensivos

agrícolas têm efeitos apenas locais, sem prejudicar a vida aquática, o que não é verdade.

No caso das áreas produtoras de culturas irrigadas em particular frutas, destinadas ao

mercado  externo,  embora  recorram  ao  uso  de  agrotóxicos,  no  entanto,  frente  às

particularidades dos mercados consumidores e dos clientes por demais exigentes. De

certo,  não  querem seus  nomes  ligados  ao  processo  de  degradação  de  um dos  mais

importantes espelhos de água doce do mundo. Esta preocupação é bem mais econômica
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do  que  motivada  por  razões  de  consciência  ecológica,  por  isso,  eles  têm  que  ser

chamados a assumir parte da responsabilidade pela revitalização do São Francisco. Com

isso, estarão assegurando a sustentabilidade das suas próprias atividades econômicas,

tanto produtivas, quanto comercial e financeira.

Com  relação  às  cheias  que  inundam  periodicamente  as  várzeas  do  rio,

lembramos que provocam grandes estragos nas plantações, moradias do meio rural e

cidades ribeirinhas. No entanto, para os beiradeiros há uma compensação, pois o rio

transporta matérias orgânicas, que os ribeirinhos chamam de paú e outros detritos que

são depositados nas ipueiras e nas margens. Este material serve como adubo orgânico,

tornando as terras férteis  para o desenvolvimento da agricultura de vazante e para a

cultura de arroz, nas áreas inundadas, particularmente no Baixo São Francisco. Para os

pescadores  e  ribeirinhos,  as  cheias  sempre  causam  prejuízos,  mas  por  outro  lado,

também  “traz  fartura  de  mão-cheia”,  tanto  que  segundo  o  Seu  Toninho,  o  maior

problema da pesca é a falta de cheias do rio. As últimas grandes cheias ocorreram em

1979  e  início  da  década  de  1980  e  em  1992  e  somente  12  anos  mais  tarde  elas

ocorreram novamente, ou seja, no verão de 2004, graças às fortes chuvas que caíram na

região do Vale. A partir da desembocadura dos rios Paracatu e Urucuia somados aos

rios temporários, distribuídos em todo o trecho até o Baixo Vale, com isso, as várzeas

do São Francisco foram inundadas.

Ainda é cedo para verificar os seus efeitos em relação à reprodução de peixes

nas ipueiras e lagos, até porque estas áreas sofreram forte modificação nos últimos anos,

particularmente no Submédio e Baixo Vale com o controle do volume de água do rio

São Francisco pelos reservatórios de Sobradinho, Itaparica atual Luiz Gonzaga e Xingó,

porque as localidades que inundavam anualmente secaram e deram lugar ao cultivo de

novas culturas, dentre elas a cana-de-açúcar. De qualquer forma, cabe destacar que os

pescadores de vários trechos do rio estão otimistas, porque consideram que as cheias de

2004, contribuiram com o aumento de peixes. Somente o percurso entre Três Marias e

São Romão, não ocorreu inundações significativas, isso em decorrência do controle do

volume de sua água pela barragem de Três Marias, apenas em algumas áreas pontuais

que recebem as águas de ribeirões e de outros rios isto foi possível.

Segundo  Cappio  (2000)  os  danos  causados  em  decorrência  da  formação  de

grandes  lagos  e  o  controle  das  águas,  feito  em  função  da  geração  de  energia,

desestruturaram as principais atividades econômicas do povo ribeirinho como a pesca e

o plantio  de vazante,  além de provocar  danos ecológicos  inestimáveis.  O autor  que
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também é o bispo de Barra-BA está em sintonia com tudo que foi dito pelos pescadores

de todas  as  colônias  de pescadores  e  ribeirinhos  que conversamos  ao  longo do rio.

Todos estes atores sociais de certa forma lembram-se das propostas do uso múltiplo da

água  feito  pelo  governo,  porém  até  então  predomina  unilateralismo  por  parte  da

CEMIG, no Alto São Francisco e da CHESF, no Submédio e Baixo Vale através dos

reservatórios de Sobradinho e Xingó respectivamente.  Este procedimento sempre foi

questionado por usuários da água do São Francisco, já que as empresas “desregulam” o

volume  de  água do rio  aumentando  ou reduzindo  de  acordo  com os  interesses  das

mesmas,  sem  se  preocuparem  com  os  demais  usuários  e  assim  comprometendo  o

processo de múltiplo uso das águas.

O controle do volume de água do São Francisco feito pelas empresas CEMIG e

CHESF que impede a ocorrência de cheias e inundação das várzeas do rio, fez com que

inúmeras ipueiras e lagos desaparecem em toda a extensão do São Francisco. Miranda

(1936) em seu estudo realizado no início da década de 1920, constatou  a existência de

145 lagoas distribuídas nas várzeas do São Francisco, no trecho entre Bom Jesus da

Lapa  e  Pilão  Arcado,  onde foram pescados  cerca  de  182.000 arrobas  ou  2.730t  de

peixes, em l923. Pierson (1972) em sua pesquisa realizada no final da década de 1950 e

parte  de  1960,  também  menciona  a  existência  de  um  grande  número  de  lagoas

distribuídas  ao  longo  do  rio,  particularmente  no  trecho  entre  Bom  Jesus  da  Lapa;

Paratinga, ex-Rio Branco, Ibotirama, Morporá e Xique-Xique106, na margem direita.

Na margem direita  também contava  com muitos  situados em Sítio  do Mato,

Muquém do São Francisco  e  Barra,  No verão  de  2004,  eu visitei  esta  região  e  foi

possível  verificar  que a maioria  das lagoas  citadas  por Miranda e  Pierson, já foram

extintas e, só os moradores mais antigos se lembram de algumas delas. Temos ainda

aqueles lagos e ipueiras situados nas várzeas do rio que continuam recebendo água e

enchendo  nos  períodos  das  chuvas,  no  entanto  lembramos  que  os  mesmos  são

106 O trecho do rio São Francisco situado entre Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique contava com um grande
número de lagoas (ricas em peixes) e na década de l920, esta região já contava com o telégrafo navegação
fluvial e férrea no início e no final do trecho navegável, respectivamente Juazeiro-Salvador e Pirapora-
Belo Horizonte-Rio de Janeiro.  Bom Jesus da Lapa tinha 12 lagoas  onde foram pescados 1.464.000
peixes  em 1923.Em Rio Branco atual  Partinga  contava  com 17 lagoas  e  1.648.000 peixes pescados;
Xique-Xique com 85, inclusive a Grande Ipueira com 36km de cumprimento, um formidável viveiro de
peixes, em 21 destas lagoas foram pescados cerca de 399.000 peixes e Pilão Arcado com 33 lagoas e em
5 foram pescado 50.000 peixes, a presença do surubim era predominante. Mesmo com esta fartura o
Brasil  importou 10.356t de pescados  no primeiro trimestre  de 1933, no valor  de 15.539:000$000 ou
1.240.000  francos,  este  gasto  corresponde  ao  segundo  lugar  com  importação  do  país.  Em  1910,  a
Indochina exportou 25.965t de peixes; em 1919, foram 29.364t e em 1929, cerca 32.878t e anualmente
obtinha 2 milhões de francos com este produto. MIRANDA, Agenor Augusto de. O Rio São Francisco.
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1936, p. 56, 57.
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abastecidos  por  afluentes  temporários  do  São  Francisco  (situados  no  Médio  e

Submédio), e em decorrência da irregularidade das chuvas, os mesmos podem ficar anos

sem cheias e os lagos secam durante este tempo porque não recebem água, com isso,

muitos  desses lagos  deixaram de ser um lugar para reprodução de peixes.

O desmatamento das áreas de várzeas e seu entorno, onde se localizam os lagos,

associado ao processo de erosão, provocam o assoreamento, por conseguinte a extinção

dos mesmos. Em outros casos, abrem-se canais para escoar a água dos lagos e depois

ocupam os locais com atividades pecuárias e agrícolas, desta forma a combinação de

fatores de ordem natural com os antrópicos contribui decididamente para o desequilíbrio

da vida aquática no Vale. Apesar de todos os problemas apontados acima, ainda temos o

importante  pântano  alimentado  pelo  rio  Pandeiros,  pequeno  afluente  da  margem

esquerda,  na  região  de  Januária,  Médio  Vale.  Trata-se  da  área  de  pântano  mais

importante  do Vale, porque a mesma é responsável por 70% da reprodução da vida

aquática  (leia-se peixes)  do  São Francisco.  Esta  região  requer  cuidados  redobrados,

visto que no seu entorno há uma forte pressão realizada pelas atividades agrícolas e a

intensificação do desmatamento inclusive para dar lugar à cultura de eucaliptos.

O lançamento dos esgotos domésticos e industriais (in natura) no São Francisco

e  seus  afluentes  é  outro  fator  decisivo  para  a  redução  da  quantidade  de  peixes  no

mesmo. A partir desta constatação Unger (2001) lembra que dos 97 municípios situados

nas margens do rio, apenas 5 deles contam com algum serviço de tratamento de seus

esgotos, isto sem contar que muitas empresas (industriais, agrícolas e mineradoras) não

respeitam a legislação vigente e seus dejetos vão diretamente para os corpos d’água,

provocando o desequilíbrio da vida aquática e ao meio ambiente como um todo. Todo

este conjunto de ações negativas realizadas ao longo da sua extensão contribui, não só

para  redução  de  peixes,  mas  também  para  a  morte  do  próprio  “Rio  da  Unidade

Nacional”. O maior desafio político, econômico e educativo do governo e da sociedade

brasileira como um todo é reverter esta situação de descaso com esta lâmina d’água,

uma das mais importantes do mundo.

Todos os atores políticos, econômicos, sociais e culturais relacionados ao rio São

Francisco  e  ao  seu  Vale  reconhecem  a  necessidade  de  cuidar  da  sua  saúde  e  a

necessidade  de  revitalizar  todo  o  Vale,  contudo,  tais  medidas  não  são  coisas  para

ecologistas, eles são apenas alguns agentes sociais que chamam a atenção da sociedade

para a gravidade do problema. Uma das primeiras medidas de revitalização do Vale tem

que iniciar com um amplo programa de saneamento básico com o tratamento de esgotos
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domésticos e industriais de todos os centros urbanos situados na bacia sanfranciscana.

Esta medida depara com quatro barreiras quase intransponíveis:  i) a falta de recurso

para aplicar no setor; ii) a importância dada a esta questão pelos agentes dos setores

públicos  e  privados  da  região;  iii)  a  disposição  de  vários  setores  econômicos

(poluidores)  em  realizar  medidas  anti-poluidoras,  iv)  o  problema  educacional  da

população, que sempre delega a responsabilidade a outros, tanto no papel de degradar

quanto reparador.

Este cenário é difícil por demais, frente aos interesses antagônicos onde cada um

dos  agentes  sociais  envolvidos  neste  processo  vai  apresentar  uma  justificativa  para

livrar  da  sua  responsabilidade  no  processo  de  degradação  ou  revitalização.  Os

agricultores,  tanto os pequenos, quanto médios e grandes, historicamente apresentam

uma  enorme  resistência  em  aceitar  as  orientações  de  ordem  jurídica  e  os  critérios

técnicos e ambientais, para o desenvolvimento das atividades agropecuárias na terra e o

uso  dos  corpos  d’água.  De  modo  geral  consideram  tais  procedimentos  como

interferências indevidas por parte do poder público. Embora, muitos destes sintam os

efeitos  da  degradação  provocada  por  eles  mesmos,  neste  caso,  só  resta  ao  governo

aplicar a política de comando e controle, associada a medidas educativas.

4.5. O custo da degradação ambiental no Vale do Rio da Vida

A  degradação  ambiental  tem  um  elevado  custo  econômico  e  social  para  a

sociedade  em  qualquer  parte  do  mundo  (embora  este  custo  não  seja  fácil  de  ser

mensurado), pois os danos ao meio ambiente resultam em externalidades negativas que

não são internalizadas nas funções de produção e consumo dos usuários. Esta questão

requer uma discussão teórica e econômica bastante complexa, tanto que Motta (1998)

faz toda uma análise em torno deste assunto e lembra que a economia perde eficiência,

porque em decorrência desta falha de mercado, o custo privado não coincidirá com o

custo social. Em outros termos, isto significa que a sociedade paga a conta. Contudo, o

autor conclui que no caso das externalidades negativas, a não-internalização dos seus

custos induz um nível de utilização acima daquele que ocorreria caso as externalidades

fossem consideradas. No caso dos danos ambientais que vem ocorrendo no Vale do São

Francisco, em parte ainda não são tratados com os cuidados que eles exigem, tanto que

o  processo  de  desmatamento  continua  se  ampliando,  associado  a  outros  níveis  de
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degradações, o que pode levar à irreversibilidade no Vale, isso implica no secamento

dos seus rios.

A partir deste contexto, muitos especialistas consideram que o próprio rio São

Francisco já se encontra em eminente perigo se não alterar o rumo da devastação em sua

bacia. Para Coelho (1995) os dias do “Rio da Integração Nacional” já estão contados e

ele  poderá  secar  até  o  ano  de  2060.  As  barragens  (hidrelétricas)  estão  sendo

sedimentadas ou soterradas em decorrência do assoreamento do leito do rio e, a fauna e

flora,  que antes  alimentavam o sertanejo,  estão em fase de extinção  acelerada.  Nas

várias entrevistas que  fiz com potenciais causadores de danos ambientais (agricultores e

criadores  de gado)  no Vale  acerca desta  questão,  eles  consideram um exagero dos

diagnósticos  a  respeito  do  rio  São  Francisco  e  da  sua  bacia.  Ao  mesmo  tempo,

reconhecem a existência de problemas, mas não dá para fazer nada e alguns deles não se

sentem culpados por tais danos e nem qualquer responsabilidade pelos mesmos. Este

comportamento, de certo tem estreita relação com o nosso processo educativo em que os

bens públicos, comuns e naturais são tratados com insuportável indiferença ou descaso

de uma significativa parcela da população, que age como se não tivesse nada com isso;

o que vem ocorrendo no Vale tem forte combinação com nosso contexto social.

Este  comportamento  não deveria  ter  lugar  nos  dias  atuais,  no  entanto  não é

possível ser eliminado de um dia para outro, então a educação continua sendo um dos

mecanismos de mudança a médio e longo prazo, associados a outros de efeito mais

imediatos como a intensificação da fiscalização, realizadas pelos órgãos responsáveis: o

IBAMA, no âmbito federal e seus congêneres estaduais e municipais (instrumentos de

Comando e Controle). Frente aos desafios apontados, torna-se necessário à aplicação de

mecanismos  que  assegurem a  preservação  ambiental  a  curto,  médio  e  longo  prazo,

assim como a combinação de políticas de Comando e Controle que podem estabelecer

um novo padrão de uso dos recursos naturais diferentes daqueles até então utilizados.

Espera-se que estes instrumentos contribuam com a instalação de atividades econômicas

compatíveis com os zoneamentos e os padrões ambientais, estabelecidos pela política de

Comando  e  Controle.  A  conscientização  da  população,  associada  aos  movimentos

sociais  (ambientalistas)  poderão  ser  um eficiente  meio  de  fiscalização  com vista  à

preservação do São Francisco e de todos os elementos naturais e culturais a ele ligados.

Por muito tempo a questão ambiental não fazia parte da agenda de preocupações

do governo e  da sociedade brasileira,  isto  só veio ocorrer  recentemente.  O enfoque

referente aos instrumentos da política ambiental  ainda não fazia  parte  dos interesses
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mais  imediatos  dos pesquisadores  da área,  no entanto em pouco tempo foi possível

realizar um significativo avanço nos estudos deste assunto e atualmente o país tem dado

uma relevante  contribuição  (âmbito  interno externo)  para a  elaboração de estudos e

políticas  ambientais.  Segundo Almeida  (1998) a preocupação com o meio  ambiente

entrou  na  agenda internacional  a  partir  da  década  de  1970,  quando  se  reconhece  a

gravidade do problema,  inclusive a primeira  grande Conferência  a respeito  do meio

ambiente foi realizada no ano de 1972, em Estocolmo.

Os danos ambientais nas áreas onde nascem os rios tributários do São Francisco,

sem dúvida, o desmatamento é apontado pelos especialistas como um dos principais

fatores de degradação dos corpos d’água do país, em particular do Velho Chico, porque

provoca a eliminação de nascentes, assoreamento do leito dos rios, de ipueiras e lagoas

situadas nas várzeas dos mesmos. Este tipo de prática pode ser eliminada, basta seguir a

legislação  ambiental  vigente  e  os  critérios  técnicos,  sem  isso,  vai  intensificar  a

degradação ambiental,  inclusive num curto prazo pode comprometer  a realização da

produção agropecuária e os próprios corpos de água existentes na região. Infelizmente

ainda encontramos gente, que para não seguir a legislação alega que a propriedade é sua

e faz dela o que convier, ou seja, pode degradar o meio ambiente, com uso inadequado

de agrotóxicos  e  desmatamentos  de  áreas  indevidas.  Neste  grupo incluim-se  muitas

outras  atividades  econômicas  que  agem  desta  forma  e  assim  reduzem  o  custo  da

produção, burlando as leis ambientais do país. Para estes, só resta a aplicação da lei. Por

outro lado, o mercado consumidor poderá punir estes poluidores,  não comprando os

seus produtos, trata-se de uma tendência que vem se ampliando,  principalmente nos

países desenvolvidos.

Durante a realização de nossa pesquisa de campo, em conversa com agricultores

tornou-se praxe ouvir a afirmação como: “senão derrubar as matas não dá pra plantar”, e

fica  aberto  o  caminho  para  atacar  o  IBAMA,  órgão  responsável  pelas  licenças  e

orientação  em relação  à  derrubada  das  matas  e  preservação  dos  corpos  d’água.  Os

técnicos  do  IBAMA são  pessoas  non  gratas à  parcela  significativa  dos  produtores

rurais, de certo existe despreparo por parte de alguns destes agentes e neste sentido,

torna-se urgente o aperfeiçoamento dos mesmos para que exerçam adequadamente as

suas funções, por outro lado, são acusados de cometer, graves distorções. Este tipo de

desserviço  poderá  ser  praticado,  o  que  não  invalida  uma  correta  fiscalização  ou

orientação técnica por parte destes agentes ao mesmo tempo, combater de forma eficaz

aqueles que cometem o desvio de suas funções. De qualquer forma, o desmatamento
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principalmente nos cerrados mineiros e baianos, é demais preocupante, tanto que essa

questão  é  citada  em  todos  diagnósticos  feitos  pelo  governo  federal  e  estadual.

Lembramos  que  mais  de  70%  dos  rios  perenes  da  bacia  do  São  Francisco  são

originários destas regiões, portanto a situação é bem mais grave.

A  preocupação  com  o  desmatamento  dos  cerrados  não  é  coisa  das  últimas

décadas do século XX, tanto que Rego (1936) chama a atenção deste problema. Dom

Luiz F. Cappio (2000), em defesa da revitalização do rio São Francisco, lembra que em

1970, os 12.000.000 hectares do Norte de Minas, possuíam 85% de sua área coberta por

vegetação nativa. Em 1990, restavam apenas 35% desta, contudo nos últimos 10 anos

do século XX, o desmatamento  do cerrado continuou intenso.  Este  processo não se

estancou e a agressão ao meio ambiente prossegue na região e vem contribuindo para

que rios que antes eram perenes, venhan se tornando em temporários, como é o caso do

rio Verde Grande, do rio Gorutuba e o dramático problema da Serra do Cipó (cerrado),

no município de Santana do Riacho, área de preservação ambiental, onde nasce o rio

Preto, mesmo assim, os agricultores da região vem devastando a sua vegetação para

transformar em carvão vegetal, que serve de combustível para as usinas siderúrgicas. 

A  Serra  do  Cipó  vem  sendo  desmatada  ao  longo  dos  últimos  anos  e  esse

procedimento  transformou  os  afluentes  perenes  do  rio  Preto,  em  temporários,  esta

questão tem o conhecimento das autoridades responsáveis e vem chamando a atenção de

especialistas,  ambientalistas  e  da  imprensa  local  e  nacional,  apesar  de  toda  essa

preocupação o rio Preto pode se transformar  em um rio temporário num curtíssimo

prazo, lembrando que este por sua vez deságua no rio das Velhas, que tem sofrido um

intenso processo de degradação ambiental107 nas últimas décadas, além de ser um dos

principais afluentes do rio São Francisco. Temos várias justificativas para o aumento do

desmatamento  da  região,  na  mais  clássica  delas  os  agricultores  alegam  que  não  é

possível desenvolver as atividades agrícolas “sem blocar a mata” (derrubar) o que é

fato, no entanto,  também é verdade que neste processo tem uma elevada parcela  de

desperdício e pouco cuidado com o uso da terra, já que o seu estoque tem limites físicos.

107 O rio das Velhas nasce no Município de Ouro Preto e conta com um pequeno percurso sem poluição,
apenas  no  trecho  entre  suas  nascentes  e  a  Cachoeira  das  Andorinhas.  Esse  local  é  freqüentado  por
banhistas (particularmente nos fins de semanas) que jogam os seus lixos e polui o Velhas bem próximo
do seu nascedouro. Dali em diante passa a receber os esgotos de todas as cidades situadas no seu Vale,
tornando-se mais intenso quando atravessa a Região Metropolitana de Belo Horizonte e recebe os rios
Arrudas e o Onça. Nesse trecho foram encontrados 1.600.000 coliformes fecais por 100 mililitros de
água, quando o máximo aceitável não poderia ultrapassar 1.000 coliformes por 100 mililitros. O Alto rio
das Velhas recebe resíduos da mineração de ferro, juntamente com os esgotos domésticos das cidades e
das diferentes indústrias: mineradoras, siderúrgicas, químicas, têxteis, curtumes e frigoríficos. COELHO,
Marco Antônio Tavares. Rio das Velhas: Memória e desafios. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 120.
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Quando o desmatamento é realizado para outros fins, argumenta-se que aquele é o único

meio de sobrevivência, sem o qual não é possível viver, esta justificativa se faz presente

em todas as regiões do Vale.

Depois desta constatação, não é mais possível abandonar as áreas agrícolas a

cada 4 anos de uso, e ocupar outras como faziam os nossos índios no passado, porém,

este procedimento  que resultava na formação de capoeiras,  não causava prejuízo ao

meio ambiente.  Com o desenvolvimento da Ciência Agrária foi possível aumentar  a

produção agrícola, e com isso reduzir o espaço ocupado, ao mesmo tempo investir em

técnicas  que  assegurem  o  uso  duradouro  dos  solos.  Tanto  a  EMBRAPA  quanto  a

CODEVASF vêm investindo em técnicas de preservação dos solos, ambas contam com

vários técnicos, pesquisadores e cientistas para este fim, sem contar um grande número

deles lotados nas universidades do país, no IBAMA e nas Secretarias de Estado do Meio

Ambiente.  A  região  Norte  de  Minas  tem  como  formação  vegetação  dominante  à

caatinga  e  o  cerrado,  que  vêm  sendo  derrubadas  para  o  desenvolvimento  da

agropecuária; fornecimento de madeira para fazer cerca e produzir carvão usado como

combustível nas siderúrgicas.

No Oeste da Bahia a questão do desmatamento nas últimas décadas do século

XX é por demais preocupante, tanto para os corpos d’água quanto para o desequilíbrio

ambiental em geral, colocando em risco o seu ecosistema. Nessa região também existem

uma série rios que eram perenes e se tornaram temporários entre eles destacam-se o

Capão, o Fronteira e o Sucuriú (bacia do rio Corrente), o secamento desses espelhos

d’água  foi  denunciado  pelo  Programa  Globo  Rural  da  TV  Globo,  em 1998.  E  no

Inverno de 2003, eu estive no Vale do rio Corrente e verifiquei que nada se fez para se

reverter  a  situação  mencionada  acima.  O  caso  do  rio  Pardo,  afluenta  da  margem

esquerda do São Francisco, que nasce na área do Parque Nacional do Grande Sertão

Veredas,  no município  de Serra Gaúcha,  no Noroeste  de Minas  Gerais é  grave por

demais, vários dos seus afluentes estão secando (morrendo) em decorrência do intenso

dematamento das regiões onde nascem esses rios, em o cerrado é a formação vegetal

dominante. Na verdade o desmatamento dos cerrados e dos chapadões daquela região

vem se intensificando no decorrer  desses anos,  trata-se de mais  um problema a ser

enfrentado, espera-se que o processo de revitalização consiga abranger esses locais e

tomar medidas que reduza a danos ambientais e recupere as áreas degradas.

As formações vegetais predominantes no Oeste são: o cerrado e a caatinga, que

vêm sendo desmatadas para dar lugar a culturas, em particular as da soja, cultivada no
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cerrado; o milho, o algodão e outras, além da formação de pastagens para o gado e ainda

desmata-se para o fornecimento de madeiras destinadas às carvoarias e construção de

cercas. No inverno de 2002 (período de estiagens) estive na região que compreende

Serra do Ramalho, Coribe, Jaborandi, Cocos e Carinhanha e verifiquei o intenso corte

de  árvores,  destinadas  às  carvoarias  da  região.  Tanto  que  na  travessia  do  rio  São

Francisco  entre  Carinhanha  e  Malhada,  eu  pude  ver  um  significativo  número  de

caminhões  carregados de carvão,  feito com madeira  extraída  nas localidades  citadas

acima.  Segundo a polícia  local,  o  corte  de madeira  e  a  produção de carvão na sua

maioria, são ilegais, ou seja, os responsáveis por tais atividades não têm licença para a

sua realização.

Os trabalhadores das carvoarias ainda cortam a madeira com machado; alegam

que esta é uma das poucas atividades da região que se oferece alguma remuneração,

caso contrário morreriam de fome com suas famílias,  trata-se de um jargão bastante

usado em nosso país, nestas ocasiões. Embora, seja um recurso renovável, contudo a sua

extração durará pouco tempo,  porque não se realiza qualquer  medida de manejo ou

replantio da vegetação existente,  pelo contrário,  toca fogo na área,  destrói parte  das

árvores adultas que restaram e elimina as pequenas. Se prevalecer o argumento acima,

todos  morrerão  quando  a  vegetação  for  extinta  já  que  a  sua  exploração  é  a  única

atividade  capaz  de  assegurar  a  sobrevivência  da  população  local,  portanto,  torna-se

urgente encontrar outra saída para esta gente. Na verdade trata-se de uma justificativa

usado por um pequeno grupo que se beneficia desta situação de extrema carência da

população, para garantir os seus interesses e, ainda aproveita o fato da vigilância desta

região ser bastante frágil. Quando a fiscalização se manifesta torna-se a inimiga, número

um, e mais uma vez o IBAMA representa o pior dos mundos, juntamente com a polícia

florestal quando existe. A falta de trabalho é um fato incontestável, e não é a exploração

destas matas até a exaustão, que vai resolver os problemas sociais destas regiões.

As atividades agropecuárias também são responsabilizadas por sérios problemas

ambientais que afetam duas importantes lâminas d’água do Oeste da Bahia, formadas

pelos rios Corrente e Grande, que estão sendo prejudicados, lembramos que o avanço da

cultura de soja,  a partir  da década de 1990, é o maior  devastador  da vegetação dos

cerrados  daquela  região.  Em uma  entrevista  que  fiz  com o  agrônomo  José  Carlos

Ribeiro Soares e Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, da

Prefeitura  de  Barreiras,  em  janeiro  de  2004,  procurei  saber  como  combinar  o

desenvolvimento das atividades agropecuárias e a preservação ambiental? Lembrei que
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há uma tendência dos consumidores dos países avançados em exigir que o processo

produtivo da nossa agricultura respeite o meio ambiente. Em sua resposta o Secretário

fez uma longa explanação acerca do assunto e destacou que os resultados econômicos e

sociais são compensadores, mesmo tendo que realizar o desmatamento de extensas áreas

do cerrado, visto que a região era bastante atrasada e hoje apresenta um novo panorama

de progresso,  produção de riqueza  e  distribuição  de renda.  Esta  análise  procura dar

conta dos problemas econômicos locais, contudo, não responde à questão posta, caso

esta  tendência  dos  consumidores  se  confirme  no  médio  prazo.  A  saída  será  a

combinação dos mecanismos de produção com os critérios de preservação ambiental,

isto assegura em parte o processo de desenvolvimento sustentável e atende às exigências

dos consumidores.

Do lado mineiro a situação não difere daquela citada acima, pois a mata nativa

formada pelo cerrado vem dando lugar a uma série de culturas como: soja, milho, feijão,

particularmente na região Noroeste do Estado que inclui os municípios Paracatu, Unaí e

seu entorno, além da intensificação da pecuária. Segundo dados oficiais, só município

de Unaí, nos anos de 2003-2004, contava com 218 pivores instalados, que retiram água

dos rios e do subsolo da região para irrigar aproximadamente 17.500 hectares de terra,

isso vem comprometendo por demais a capacidade hídrica da bacia hidrográfica do rio

Urucuia.  Estas  atividades  são  realizadas  nas  áreas  das  nascentes  dos  principais

tributários do São Francisco e de inúmeros brejos, lagoas e ipueiras, lembrando que em

muitos casos, isto ocorre devido ao desmatamento das matas ciliares108 destes locais.

Esta formação vegetal  é  de fundamental  importância  para a manutenção dos corpos

d’água,  do  próprio  rio  principal  e  a  preservação  dos  vários  ecossitemas  que  se

constituíram ao longo de milhões de anos e são responsáveis pelo equilíbrio ambiental

108 A mata ciliar ou ripária, também denominada de galeria são formações vegetais que se localizam ao
longo dos ris, córregos e superfícies inundassem várzeas lagos e lagoas. A expressão área ciliar ou ripária,
caracteriza tanto a porção do terreno que inclui a ribeirinha do rio propriamente dita, como também a
planície de inundação, com sua vegetação (ripária ou ciliar) e condições edáficas próprias (quer dizer
relativo ao solo).Esta formação vegetal é fundamental para conservação dos corpos d’água e de sua fauna,
a largura desta mata varia com as condições da bacia hidrográfica, podendo atingir de 12 a 30 metros de
cada lado do leite do rio. As matas ciliares do São Francisco também são denominadas de anteparos, elas
constituem  cordões  de  florestas  que  avançam  para  o  interior  das  caatingas,  favorecidos  pela  maior
umidade  do  solo  nas  margens  dos  rios,  ocorrendo  nas  baixadas  ribeirinhas  sujeitas  à  inundações
periódicas. Nestas localidades encontram-se vegetais como carnaúba, macaúba, tucum, buriti, ambas da
família das palmáceas, caraíbas e calumbi, além de outras, formando um verdadeiro ecossitema no Vale
do  São  Francisco.  NASCIMENTO,  Clovis  E.  de  Souza.  Est.  Florífico  e  Fitossociecológico  de  um
Remanescente  de Caatinga à Margem do Rio São Francisco,  Petrolina-Pernambuco.  Dissertação  de
Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Botânica da UFRPE. Recife: UFRPE, 1998, p.
20.
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de  vasta  região  coberta  por  cerrados  e  banhada  por  inúmeros  espelhos  d’água  que

formam os principais rios do país; entre eles o São Francisco, o Tocantins e o Grande.

Os especialistas  vêm chamando a atenção para estes  problemas  e  ao mesmo

tempo, alertam que, caso não sejam tomados às medidas cabíveis, em breve ocorrerá

uma catástrofe ambiental com efeitos sociais e econômicos indescritíveis. Schumpeter

(1975) mostra que a modificação ou alteração do processo produtivo provoca a chamada

destruição criativa, por outro lado, verificamos que as intervenções mais drásticas na

natureza  podem provocar  a  irreversibilidade.  Dorst  (1973) mostra  que essa situação

provoca fortes impactos ambientais e as perdas são imensuráveis, com elevados custos

sociais e econômicos com prejuízos para a qualidade de vida nas localidades onde esses

fatos ocorrem, pois a extinção de plantas e animais é para sempre. A revitalização de

áreas  que  sofrem  irreversibilidade  torna-se  inviável  economicamente,  em  termos

ambientais o exemplo mais expressivo desse tipo de situação vem ocorrendo na região

do Mar de Aral, na Rússia, não tem retorno.

A cultura de eucalipto e pinhos é outra atividade que vem contribuindo de forma

contundente com o desmatamento dos cerrados na Bacia do São Francisco e fora dela.

O plantio do eucalipto é denominado de reflorestamento.  De acordo com Rodrigues

(1998) a área de reflorestamento do Norte de Minas no período entre 1975 e 1985,

passou de 70.898 hectares para 868.075,14 hectares,  distribuídos por 20 municípios,

equivalente a 16,65% da área total destes, sendo que apenas 6 deles estão fora do Vale

do São Francisco e contavam com uma área de reflorestamento entorno de 281.164

hectares. Outro dado importante é que 7 municípios têm seus territórios banhados pelo

rio São Francisco, sendo que 5 têm as suas sedes situadas nas margens deste rio. O

desmatamento prosseguiu de forma desordenada, tanto que no período de 1985 a 1989,

segundo Rodrigues, foram desmatados 990.000 hectares, na mesma região. Por outro

lado, Cappio (2000) observa que o trecho de 243,20km do São Francisco situado entre o

Parque Nacional  da Serra da Canastra e o Município de Lagoa Santa,  restor apenas

4,03% das  Matas  Ciliares,  isto  demonstra  um frontal  descumprimento  das  leis  que

protegem estas coberturas vegetais. Este procedimento provoca graves danos ao meio

ambiente e um monumental prejuízo para a sociedade.

O debate a respeito da questão do reflorestamento com espécies exógenas como

eucaliptos e pinhos é demais acalorado, pois o mesmo trata de interesses, que às vezes

beiram a irracionalidade, com isso o cerne do problema é deixado para o segundo plano.

Desta forma, temos que adequar estas atividades ligadas ao cultivo destas plantas com
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as leis ambientais o que não é algo impossível, basta que haja um planejamento por

parte das empresas do setor e com a devida fiscalização do poder público responsável

pela execução das leis ambientais. Na verdade, parcela significativa destes problemas

seria  solucionada.  Lembrando,  que  ambos  (empresas  e  o  poder  público),  deveriam

impedir a degradação ambiental porque não se trata de uma infundada disputa entre o

bem e o mal, porque todos têm a obrigação de zelar pelo bem estar da natureza. De

qualquer forma, a questão está posta e tem espaço para inúmeras argumentações e todas

com  indiscutível  justificativa,  porém,  ainda  não  conseguiu  atingir  os  objetivos

esperados,  ou  seja,  assegurar  a  combinação  entre  a  sustentabilidade  das  atividades

econômicas em questões e a proteção ambiental da região. 

Os cultivos feitos com pinhos e eucaliptos no Vale do São Francisco vêm se

intensificando ao longo do tempo, a madeira destas plantas transforma-se em matéria-

prima  para  as  indústrias  celulose,  papel,  móveis,  lápis,  álcool,  essências  diversas

(aromatizantes, cosméticos, produtos farmacêuticos, além de outros) e o carvão usado

como  combustível  nas  usinas  siderúrgicas.  Contudo,  a  forma  como  este  cultivo

“eufenisticamente”  chamado  de  reflorestamento  vem  sendo  realizado  tem  recebido

críticas  contundentes  dos  especialistas  das  questões  ambientais.  Rodrigues  (1998)

lembra que o desmatamento para implantar esta cultura e outros cultivos é feito sem

planejamento,  tendo  como  conseqüências  o  desequilíbrio  do  ecosistema,

principalmente,  o cerrado.  Os ambientalistas  alegam que os cultivos  de eucaliptos  e

pinhos  causam fortes  impactos  para  o  meio  ambiente,  visto  que  estes  vegetais  são

corpos estranhos na região e a sua implantação contribui para um radical desequilíbrio

da fauna e flora local.

O processo de implantação do reflorestamento em que sua expansão se dera num

curto  período  e  por  falta  de  planejamento  das  empresas  responsáveis  e  de  uma

fiscalização  mais  eficaz  fez  com  que  os  problemas  ambientais  no  Vale  se

intensificassem.  Tais  fatos  contribuíram  para  que  em  muitas  situações  os  critérios

técnicos e legais não fossem adotados, com isso, o plantio de eucalipto tem ocupado

áreas indevidas como brejos, veredas inundadas, matas ciliares e nascentes de rios. Este

descuido tem provocado prejuízos irreparáveis para os corpos d’água da superfície e o

próprio rio São Francisco. Outro dado preocupante é que os corredores ecológicos não

foram implantados exceto em alguns casos particulares, isso fez com que houvesse o

extermínio de várias espécies nativas do ecosistema no cerrado, onde foi desenvolvido o

cultivo  de  plantas  exógenas  como  pinhos  e  eucaliptos.  Estas  observações  têm  o
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conhecimento do IBAMA e de outros órgãos responsáveis pela fiscalização e orientação

dos critérios técnicos e ambientais, por outro lado, todos os projetos deste gênero têm

que  apresentar  um  relatório  de  impacto  ambiental  para  obter  a  licença  para  a

implantação dos mesmos.

As observações e alertas feitas pelos especialistas, realmente são desalentadoras

para o meio ambiente,  porém, cabe destacar que a implantação de todos os projetos

agropecuários  da  região  contou  com  incentivos  governamentais,  tanto  no  âmbito

estadual, quanto no federal.  O FINOR teve significativa participação neste processo,

além dos empréstimos subsidiados feitos pelos bancos públicos (federais e estaduais) e

incentivos  fiscais.  Estes  benefícios  deveriam  ser  concedidos  às  empresas  que

respeitassem o conjunto de normas técnicas e legais, que estabelecessem combinação

entre as atividades econômicas e a preservação do meio ambiente. Estas exigências não

podem ser negligenciadas, caso o contrário, teremos a ampliação dos danos ambientais,

tanto no processo de implantação e manutenção dos projetos já existentes, quanto dos

novos que serão desenvolvidos, ao mesmo tempo, nota-se que a fiscalização foi falha ou

inesistente na maioria dos casos, particularmente no passado.

O reflorestamento veio para ficar, pois a sua erradicação seria muito difícil, já

que  ele  é  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  uma  significativa  parcela  das

atividades econômicas do país, no entanto, como ocorre em outros países, aqui também

devemos respeitar as leis ambientais e os critérios técnicos que regulam estas atividades.

Não basta apresentar os relatórios de impactos ambientais, é preciso colocar em prática,

as medidas cabíveis entre elas a implantação dos corredores ecológicos e a criação de

parques. Se os projetos implantados no passado não cumpriam as exigências indicadas

acima, os próximos terão que seguir a risca, porque tais medidas vão beneficiar a todos,

até  mesmo os  empreendimentos  de  reflorestamento.  O Jornal  Centro  de  Minas,  de

30/06/2004, destacou em uma matéria a respeito da PLANTAR, empresa que cultiva

eucaliptos em Curvelo-MG, a mesma vem combinando esta atividade com o respeito ao

meio ambiente e conta com 47 áreas de reservas nativas interligadas  por corredores

ecológicos,  consolidando  a  formação  de  reservas  legais,  como  exige  a  legislação

vigente. A área ocupada pela PLANTAR109, estar situada no Vale do rio das Velhas, um

109 Trata-se de uma empresa familiar, do reflorestamento que teve início por volta de 1967, situada no
município de Curvelo, centro geográfico de Minas Gerais. Pertence à família Moura e conta com 1.500
funcionários, a mesma cultiva eucaliptos matéria-prima para a produção de carvão, principal combustível
para as fábricas siderúrgicas que produzem ferro gusa, além de entrar no ramo da produção de ferro, no
caso a PLANTAR siderúrgica, crescendo, sem desagregar. Curvelo: Jornal Centro de Minas, 30/06/2004,
p. 12.
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dos principais afluentes do São Francisco e, com elevado grau de degradação ambiental,

o mesmo recebe  os  esgotos de toda Região Metropolitana  de Belo Horizonte  e  das

demais cidades localizadas em suas margens.

O  desenvolvimento  da  cultura  do  eucalipto  (reflorestamento)  na  região,  é

emblemática em termos ecológicos,  particularmente; nas áreas;  onde predominam os

cerrados que abrangem o Vale. Lembrando que municípios como Lassance, em 1985, já

contava com 47.614,15 hectares cultivados com eucaliptos, o equivalente a 44% da área

total do seu território e Buritizeiro com 169.375,29 hectares, ou seja, 30% de sua área

total. Segundo o Boletim da EMATER, o valor da produção de eucaliptos do município

de São Francisco em 2003, foi superior ao da sua safra agrícola global, sendo que o

cultivo desta planta em 1985, era cerca de 59.309,18 hectares e reduziu para 50.000

hectares em 2003, o equivalente a 8,57% da área municipal. Esta produção é realizada

por 50 produtores.  Isto mostra  a importância  do valor  da produção desta  cultura na

região.  Com  o  agravamento  das  questões  ambientais,  o  desmatamento  e  posterior

reflorestamento têm sido objeto de inquietação de técnicos e cientistas de vários órgãos

governamentais, como a EMBRAPA, CODEVASF, IBAMA e de ONGs.

Por outro lado, a defesa do cultivo destas plantas exógenas conta com vários

argumentos de impactos como: i) emprega muita mão-de-obra; ii) produz matéria-prima

para a produção de celulose, papel, móveis e carvão; iii) o reflorestamento também é

uma forma de cobertura vegetal; iv) gera riquezas para a região. A implantação destes

projetos contribui com a modernização de algumas atividades agropecuárias e aumentou

a prestação de serviços na região. O reflorestamento é uma atividade desenvolvida em

extensas  glebas  de  terras,  contribuindo  com a  concentração  de  terras  nas  mãos  de

poucos, enquanto a maioria dos pequenos agricultores não se beneficiou dos programas

de  modernização  realizados  por  estas  atividades  econômicas,  além de  muitos  deles

serem expulsos das regiões onde elas são realizadas. O cultivo destas plantas estranhas

compõe  toda uma cadeia  de agentes  que provocam a degradação  ambiental,  que se

inícia com o desmatamento das matas nativas onde ocorreram e ocorre o extermínio de

muitas espécies da fauna e flora local.

Na seqüência, destaca-se a produção de papel e celulose e a geração de energia

para a fabricação de ferro, produzida com carvão da madeira do eucalipto. Esta cadeia

de degradação ambiental pode ser reduzida com a adoção de política e controle e uma

eficaz  fiscalização.  Porém,  prevalece  à  análise  dos  especialistas,  porque a  mesma  é

embasada  em  fatos  reais.  No  entanto,  quando  se  trata  da  revitalização  do  rio  São
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Francisco e do seu Vale, a proposta de reflorestamento se destaca, embora a idéia é que

isso seja feito com espécies nativas, mas existem aqueles que defendem qualquer tipo de

reflorestamento, tendo como justificativa, de que o pior “é não ter nada”. Nas minhas

observações de campo deparei várias vezes com este argumento e quando entrevistei o

engenheiro  florestal  Clóvis  Eduardo  S.  Nascimento,  pesquisador  da  EMBRAPA do

Semi-Árido, a esse respeito, ele lembrou que esta postura é corrente em vários pontos

do Vale. De certo que este tipo de reflorestamento não serve para revitalizar o rio, neste

sentido, Clovis destaca que a sua função é outra.

O Ministério do Meio Ambiente, as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente,

principalmente a do Estado de Minas Gerais, já diagnosticaram todos estes problemas,

além de empresas como a CEMIG, a CHESF, a EMBRAPA e a CODEVASF. Contudo,

o grande desafio será a articulação do conjunto dos interesses antagônicos que atuam no

Vale do São Francisco, no entanto, a defesa do rio São Francisco tem que ser colocada

acima  de  qualquer  outro  interesse,  independentemente  da  importância  do  mesmo.

Lembramos que ainda é comum encontrar pessoas justificando que suas atividades não

dependem do rio, pois se desenvolvem longe da sua calha. Este tipo de atitude engloba

agricultores, criadores, mineradores; parece que eles não entendem que qualquer rio é

formado por um conjunto de elementos  naturais,  inclusive aqueles  situados fora das

suas margens e a alteração dos mesmos têm impactos diretos nos corpos d’água que

compõem uma  bacia  hidrográfica,  no  caso  a  do  rio  São Francisco.  Desta  forma,  a

postura  do  “não  tenho  nada  com  isso”,  tem  que  mudar,  embora  as  atividades

desenvolvidas por estes, situem longe do leito do rio, mas todos têm responsabilidade

pela preservação do rio, mesmo que não dependa diretamente da sua água, porém a

energia elétrica consumida pelos citados grupos é gerada neste rio ou em seus afluentes.

Este  problema  vai  continuar  consumindo  energia  e  tempo  de  todos  agentes

sociais que atuam no Vale; tanto que o engenheiro florestal Geraldo José dos Santos,

Subsecretário do Meio Ambiente de Minas Gerais, numa reunião realizada em Santa

Maria Vitória-BA, no primeiro semestre de 2004, para tratar dos problemas ambientais

do São Francisco e do desmatamento do cerrado, recomendou a criação de reservas

ambientais em toda a região, a aplicação dessas medidas será para o bem de todos. Em

uma entrevista que realizei com o Subsecretário no dia 18 de junho, do mesmo ano, ele

reafirmou que os cuidados com o meio ambiente vão beneficiar os próprios produtores,

pois os espaços físicos e geográficos já estão esgotados e cada um deve cuidar do seu.

Geraldo José dos Santos é um veterano conhecedor das resistências dos agricultores e
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outros produtores ligados ao campo no que diz respeito às orientações técnicas e legais

que  tratam  das  questões  ambientais.  No  entanto,  acredita  que  estes  procedimentos

trazem mais benefícios para os produtores em questão do que estorvo, é apenas uma

questão de tempo, até porque a dinâmica dos elementos naturais não rima com a pressa

dos processos produtivos,  inclusive para assegurar a sua continuidade por um longo

prazo torna-se necessário a aplicação das normas técnicas, legais e educativas, com isso,

todos sairão beneficiados, inclusive o meio ambiente.

As  empresas  geradoras  de  energia  elétrica  como  a  CEMIG  e  CHESF  são

responsabilizadas por uma série de problemas ligados ao desequilíbrio ambiental no São

Francisco, ao mesmo tempo os críticos cobram um posicionamento mais firme destas

empresas em relação aos outros setores ou atividades que causam danos ambientais no

Vale. Aqueles setores que ao realizar as suas atividades produtivas provocam alteração

nos corpos d’água do Vale, decididamente, isso não interessa às empresas geradoras de

energia, já que a vida das mesmas depende diretamente da água do rio. Neste sentido,

parte  significativa  das  atividades  econômicas  desenvolvidas  com  o  uso  da  água

sanfranciscna, é antagônica aos interesses da CEMIG e da CHESF, exceto a navegação

e a pesca porque não retira água do Velho Chico para o seu funcionamento.

Dessa forma a CODEVASF tornou-se um estorvo para estas empresas, porque o

desenvolvimento de suas atividades, no caso a irrigação agrícola requer a retirada de um

grande  volume  de  água  do  rio  São  Francisco  e  de  seus  afluentes.  Apesar  dos

antagonismos apontados acima, a revitalização do rio São Francisco e do seu Vale é

obrigação  de  todos,  particularmente  daqueles  que  são  os  maiores  responsáveis  pela

degradação  ambiental  em  toda  a  extensão  atravessada  pelo  grande  “Rio  da  União

Nacional”.  Os  movimentos  que  lutam  pela  revitalização  do  Velho  Chico  têm  um

importante  papel  nesse  processo,  tanto  na  cobrança  de  medidas  por  parte  das

autoridades competentes com esse fim, quanto na denúncia contra os responsáveis pela

degradação ambiental. Além de contribuir para que se crie uma consciência de que água

é a riqueza natural mais importante e sua preservação é imprescindível para que haja

melhor qualidade de vida na terra.
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Foto 35: Museu de Arqueologia do Xingó, Canindé do São Francisco-SE, no Baixo São Francisco.

Foto 36: Vista do leito do Velho Chico, no trecho entre Delmiro Gouveia-AL, e Paulo Afonso-BA.
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Foto 37: Vista do São Francisco na entrada da Gruta de Angico, local onde morreu Lampião e parte do
seu grupo, em 1938, no município de Poço Redondo-SE.

Foto 38: Chaminé de uma antiga fábrica, em Pesqueira-PE, no sertão do Baixo São Francisco.
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Foto 39: Praça que recebe as seguintes denominações: Dos Pingüins, Coronel Celso e Getúlio Vargas,

situada na margem direita do Rio Grande, centro de Barreiras-BA.

Foto 40: Praia do Rio São Francisco (área de lazer), no mês de agosto de 2004, em Malhada-BA, no
Médio São Francisco.
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Foto 41: Praça pública situada em Manga-MG, no Médio São Francisco.

Foto 42: Feira de cerâmica no Mercado Municipal de São Francisco-MG, no Médio São Francisco.
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Foto 43: Casarão antigo onde funciona a Câmara Municipal de Paracatu-MG, no Médio São Francisco.

Foto 44: Mercado Municipal de Curvelo-MG, no Alto São Francisco.
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Foto 45: Igreja Matriz de Feixilândia-MG, no Alto São Francisco.

Foto 46: “Seu” Toninho, vice-presidente da Associação de Pescadores de Alagoas, conversando com o
agricultor Cícero Francisco Barros numa fábrica de barcos, em Penedo-AL.
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Foto 47: Margem do Rrio Gorutuba, afluente do Rio Verde Grande, no centro de Janaúba-MG, no sertão
do Médio São Francisco.

Foto 48: Trecho do Rio Verde Grande, no mês de julho de 2004, em Jaíba-MG.
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Foto 49: Trecho do Rio Preto, afluente do Rio Grande, em Formosa do Rio Preto-BA.

Foto 50: Trecho do Rio Preto, afluente do Rio Paracatu, em Unaí-MG, no Médio São Francisco.
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Foto  51:  Área  assoreada  (sedimentada)  onde  funcionava  o  porto  fluvial  do  Rio  São  Francisco,  em
Januária-MG, no Médio São Francisco, até o início da década de 1980.

Foto 52: Cozinha de uma moradora do Projeto Jaíba, Município de Jaíba-MG, no Médio São Francisco.
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CAPÍTULO 5

5. AS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  E  ECONÔMICAS  DO GOVERNO  PARA  O

VALE:  A  QUESTÃO  DA  TRANSPOSIÇÃO  DE  ÁGUA  DO  RIO  SÃO

FRANCISCO.

5.1. A Transposição do São Francisco: idéia do passado e realização do futuro.

O debate a respeito da transposição de parte da água do rio São Francisco para

outras  bacias,  historicamente  contou  com  aqueles  que  defendiam  e  defendem  esta

medida  como instrumento  de  combate  aos  efeitos  das  secas  no sertão  do Nordeste.

Todas as posições em termos políticos a respeito dessa questão tinham ressonância no

Congresso Nacional e “tecnicamente” no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro onde

havia  equipes  favoráveis  e  outras  contra.  Neste  embate,  Pessoa  (1989),  aponta  a

importância  do Instituto neste  processo e  destaca  um dos seus  membros  como José

Américo dos Santos que 1883, defendeu o desenvolvimento da irrigação na região por

meio da açudagem, pois considerava a transposição inviável, tanto do ponto de vista

econômico e financeiro, quanto técnico. Em 1906, foi à vez do engenheiro Clodomiro

Pereira da Silva, da Escola Politécnica da USP, discordar do sistema de açudagem e

defender  a transposição como forma de regularizar  a oferta  de água na região,  esta

posição era compartilhada pelo engenheiro Joanny Bouchardet. Estes posicionamentos

serviram de referências  para o deputado federal  Eloy de Sousa,  em seu discurso na

Câmara dos Deputados classificar a proposta de transposição como “lunática”.

O debate da transposição prosseguiu e Pessoa lembra da posição contrária do

engengenheiro Arrojado Lisboa, diretor do Instituto de Obras Contra as Secas-IOCS,

isto em 1913, quando estava para iniciar mais uma grande seca na região e ele era a

autoridade responsável pelo combate da seca e os seus efeitos. Mesmo nesta condição,

Lisboa mostrava o quanto era absurdo transportar água de um rio a uma longa extensão

para implementar a irrigação, algo alheio às necessidades ribeirinhas do São Francisco.

Para ele seria um absurdo roubar á terra mais  seca do país a garantia  única do seu

futuro, fazendo um rio perene galgar montanhas para lançar, a mais de 200km de sertão

ressequido, em uma região que elas não precisa, as sobras minguadas que subtrai, assim

as grandes infiltrações e evaporação do trajeto, desta forma, o diretor do IOCS conclui à
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sua posição de contrariedade a transposição de parte da água sanfranciscana para outras

localidades.

O embate em torno destas questões prosseguiu dentro e fora do governo, pois as

secas  não  estacaram os  seus  ciclos.  A década  de  1920,  começou  com o  signo  das

grandes secas e das grandes cheias, enquanto o início da década de 1930, foi marcada

pelos efeitos da seca de 1932, desta forma, nunca faltou motivos para que a questão da

transposição fosse encerrada.  A década de1940, iniciou debatendo os problemas das

secas, tanto que o Ministério da Agricultura em um documento denominado “O Rio São

Francisco” (1942),  volta ao assunto e faz mais  um diagnóstico das questões  físicas,

climáticas e sociais das regiões atravessadas pelo grande “Rio da Unidade Nacional”,

isto demonstra a preocupação do governo do Vargas com os problemas decorrentes das

estiagens  nas  áreas  semi-áridas.  Este  documento  enumera  o  conjunto  de  projetos,

propostas  e  medidas  com vista  ao  desenvolvimento  e  a  redução  ou  minoração  dos

efeitos das secas e ressalta todas como positivas. Contudo, as diretrizes do presidente

Vargas para a região do Vale, parte da premissa que a primeira prioridade é solucionar o

problema do homem que vive na margem do São Francisco, antes de se fazerem correr

as suas águas sobre terrenos da caatinga de cactos e faveiros, substituídos por plantas do

cultivo agrícola, segundo a posição do governo naquele momento esta medida era pouco

racional.

Nas diretrizes do governo, Vargas, certamente que a transposição de parte das

águas do São Francisco para o semi-árido não se incluia entre as medidas de combate

aos efeitos das secas, tanto, que foram destacadas três prioridades para o aproveitamento

econômico do “Rio da Unidade Nacional”; são elas: a) via de comunicação, b) fonte de

água para a irrigação, c) geração de energia. Todo o esforço governamental deveria se

ater  as  prioridades  destacadas  acima,  por  outro  lado,  o  governo  também  aponta  o

deslocamento  das  águas  do  São  Francisco  para  outras  localidades  como  uma  das

medidas possíveis. Embora a transposição não estivesse em primeiro plano, no entanto

foi o governo Vargas que iniciou as primeiras obras e projetos que darão suportes a uma

possível transposição no futuro, quando destinou recursos para a construção do açude de

Orós, no Vale do Jaguaribe e de vários outros. 

Na verdade, este açude deveria ter sido construído na década de 1920, porém, só

fconseguiu ser inaugurado no governo JK, nos anos de 1950. No decorrer das décadas

seguintes a questão da transposição foi congelada, pois a construção de Brasília obteve

todas as atenções do governo, a partir da segunda metade da década de 1950. Enquanto
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que na década de 1960, a crise política que resultou no golpe militar realizado, na noite

de 31 de março de 1964, não deu espaço para outras providências. Somente na década

de 1970, é que a questão da transposição (transferência) de parte da água do rio São

Francisco  retornou  ao  cenário  das  propostas  de  combate  aos  efeitos  das  secas,

concretizando  com um novo  Projeto  de  Transposição  elaborado  pelo  Departamento

Nacional de Obras e Saneamento-DNOS em 1983.

Em  várias  partes  do  mundo  alguns  rios  tiveram  significativo  papel  para  a

realização de múltiplas  atividades  econômicas  relacionadas  a  eles  como:  navegação,

pesca, agricultura, pecuária, fornecimento de água para o consumo doméstico, industrial

e  irrigação.  E  a  partir  do  final  do  século  XIX  e  no  decorrer  do  século  XX,  foi

incorporada  uma  nova  atividade  econômica,  no  caso  a  geração  de  energia  elétrica

produzida  através  da  construção  de  usinas  hidrelétricas.  Esse  processo  alterou

radicalmente as relações  de produção em todas as atividades  econômicas  existentes,

embora  os  modelos  produtivos  até  então  tivessem como referência  básica  a  energia

derivada  de  minerais  fósseis  como  o  carvão  mineral  e  posteriormente  do  petróleo.

Entretanto, a energia hidrelétrica veio com força total. No caso brasileiro as empresas

geradoras de energia elétrica passaram a ter forte peso econômico e político nas áreas

onde se instalaram e com isso impõem uma certa  supremacia  em relação ao  uso e

consumo de água dos rios, que também é demandada por outras atividades econômicas

e o rio São Francisco é o exemplo clássico desse tipo de situação.

Muitos  rios,  onde  se  desenvolvem  múltiplas  atividades  econômicas  a  eles

relacionadas, coincidentemente são tributárias de extensas regiões com escassez hídrica

e ao mesmo tempo em que ocorre forte demanda pelo consumo de suas águas, como é o

caso dos rios Nilo, na África, Tigre e Eufrates, na parte ocidental da Ásia e o Colorado

na porção ocidental dos Estados Unidos. Essa mesma situação ocorre com o rio São

Francisco  no  Brasil  que  atravessa  uma  extensa  área  do  semi-árido  nordestino  com

grande  concentração  humana,  ou  seja,  trata-se  da  região  de  clima  semi-árido  mais

povoada e populosa do mundo. Neste sentido, a demanda pelo uso e consumo de sua

água é bem expressiva, por outro lado, quanto maior for a concentração populacional,

maior será a degradação ambiental da região, no caso, a bacia sanfranciscana, sobretudo

quando as normas de controle e orientação de preservação do meio ambiente não são

obedecidas.

Frente a esta particularidade do Vale do São Francisco, torna-se urgente uma

reavaliação de todas as atividades econômicas relacionadas a este rio e situadas em sua
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bacia para verificar o nível de degradação ambiental da região por ele atravessado e

tomar as medidas cabíveis para a recuperação de suas nascentes, brejos e lagoas que

foram bloqueadas nas últimas décadas. A implantação de usinas hidrelétricas no rio São

Francisco iniciada após o fim da Segunda Guerra Mundial provocou fortes impactos

ambientais,  juntamente com o desmatamento das áreas  da bacia  deste  rio  e de seus

afluentes. A partir da década de 1970, até os dias atuais calcula-se que cerca de 50% dos

cerrados  mineiros  foram  desmatados  em  decorrência  da  expansão  da  agricultura,

pecuária e para a extração de lenha que se transformou em carvão, pois a siderurgia

mineira consome seis milhões de toneladas deste produto ao ano. Neste mesmo período

tivemos forte avanço das atividades agrícolas no Oeste da Bahia, áreas de cerrados onde

nascem importantes afluentes do São Francisco como os rios Corrente e Grande. Com

isso,  tivemos  o  enorme aceleramento  da erosão  que  gerou milhões  de toneladas  de

sedimentos que foram transportadas para o leito dos rios da bacia sanfranciscana, além

de provocar o bloqueio de nascentes, assoreamento de brejos e lagos da mesma bacia. 

Esse é o cenário em que se encontra o grande “Rio da Integração Nacional” que

devido  às  múltiplas  atividades  econômicas  ligadas  a  ele,  a  sua  importância  tem

aumentado progressivamente no decorrer da história brasileira, inclusive o grande lance

do  último  ano  do  século  XX é  a  discussão  em torno  do  Projeto  do  Ministério  da

Integração  Regional-MIR,  mais  tarde  Ministério  da  Integração  Nacional  que  desvia

parte de suas águas para outras bacias do Nordeste Oriental e Central. Esse mecanismo

vem sendo operado desde o Império Romano que construiu extensos aquedutos para

levar água de uma região para outra;  os Persas e algumas civilizações  indígenas da

América também usaram esta técnica.  No decorrer do século XX este procedimento

vem sendo disseminado com sucesso em várias partes do mundo, como é o caso dos

Estados Unidos, que desde a década de 1930, puxam água do rio Colorado para os

desertos das imediações (Arizona e Fênix). Atualmente conta com cerca de 4.000km de

canais  construídos,  a  China,  Austrália,  Chile,  Peru  e  México  também utilizam esta

técnica de desvio de água dos rios de uma região para outra.

O Brasil vem operando com sucesso este mecanismo de desvio de água de uma

bacia para outra, como exemplo, temos a transposição das águas da bacia do Piracicaba

para a  bacia  do Tietê  destinadas  ao consumo doméstico  e industrial  da Grande São

Paulo e transferência de água do rio Tietê para o rio Cubatão, através do rio Pinheiros,

tendo  como  objetivo  a  geração  de  energia  elétrica,  onde  se  destacam as  usinas  da

Traição,  em  São  Paulo-SP  e  Henry  Borden,  em  Cubatão-SP.  Temos  também  a
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transposição da água do rio Paraíba do Sul para o Guandu que abastece a cidade do Rio

de Janeiro, e do rio Ibicuí para o rio Jacuí no Rio Grande do Sul, inclusive a água da

bacia do rio Grande, na verdade bacia do Paraná, através do rio Piumhi é transferida

para o rio São Francisco por meio de barragem de Pium-I em Minas Gerais trata-se da

primeira transposição realizada entre duas grandes bacias hidrográficas diferentes, no

Brasil. Verificamos que a técnica de desviar água de uma bacia para oura foi e continua

sendo utilizada  por  várias  civilizações,  portanto  existe  um fantástico  acúmulo  deste

conhecimento, inclusive no Brasil. O país já domina esta técnica, porém a transposição

de parte das águas do rio São Francisco para outras bacias da região Nordeste tem uma

série de implicações que perpassam as questões técnicas que dizem respeito à execução

operacional deste Projeto.

A questão do rio São Francisco é extremamente complexa devido ao conjunto de

problemas enfrentados por este rio no seu percurso dewcorrência da modificação das

áreas  de  suas  nascentes  para  o  desenvolvimento  das  atividades  agrícola,  pecuária,

mineração,  construção  de  barragens  e  a  expansão  urbana.  O  Projeto  de  desvio  ou

transposição das águas  do São Francisco110,  em debate desde a  década de 1980,  no

govreno do Gal. presidente João Batista de Oliveira Figueiredo quando o seu ministro

do Interior Mário Andreazza elaborou um anteprojeto de transposição da água do São

Francisco, para as bacias do Apodi, Jaguaribe e Piranhas, o mesmo, foi concluído em

1984.  Com  essa  medida  teríamos  a  integração  do  Velho  Chico  com  as  bacias

temporárias que passariam a atender parte significativa da população que vive nas áreas

das bacias citadas acima. 

Apesar do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) senador Ney

Suassuna afirmar que o projeto de revitalização e desobstrução do curso do rio São

Francisco e seus afluentes  terá um custo mais  elevado do que a transposição o que em

parte é verdade, mas segundo ele a prioridade é de quem precisa beber. O senador é um

dos articuladores da bancada nordestina dos Estados receptores da água vinda do São

Francisco e favorável ao Projeto, não tem problema em relação a sua posição, entretanto

é de fundamental importância que se faça uma análise global do rio São Francisco e de

110 De certo que o Projeto São Francisco, com a integração das águas do rio São Francisco aos principais
rios de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, promoverá uma transformação radical do
mapa da oferta e do uso da água nesses estados nordestinos. Como resultado, espera-se que seja superado
o atual quadro de incerteza e escassez, baseado no processo de açudagem, e será implantado um novo
paradigma, onde teremos segurança em relação a disponibilidade de recursos hídricos, em especial para
fins mais nobres e prioritários. VERAS, Beni. Projeto São Francisco. Brasília: Gráfica do Senado, 1998,
op. cit. p. 37.
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sua  bacia.  Torna-se  necessário  alertá-lo  frente  à  complexidade  deste  rio  e  as  suas

múltiplas facetas (políticas,  econômicas,  culturais,  geográficas,  sociais  e ambientais),

lembrando que a realização da transposição de parte das suas águas tem que contemplar

o conjunto de interesses e particularidades elencadas, isto requer soluções no âmbito

global, já que o São Francisco funciona como um sistema integral.

Para os críticos  da transposição seria  uma imprudência a execução unilateral

deste Projeto, sem levar em conta os empreendimentos econômicos relacionados ao rio

e paralelamente é muito grave a situação de degradação ambiental de toda a bacia, pois

os mesmos seriam colocados em risco. Qualquer solução apressada dissociada de toda a

problemática que envolve o rio São Francisco, em vez de resolver um problema criará

dois,  estima-se  que  a  curto  prazo  (25  anos)  faltará  água  no  rio  para  atender  sua

demanda, caso não haja revitalização do Vale no seu conjunto e a transposição deixa de

ter sentido. Destacamos que a oferta de água para atender as atividades econômicas

ligadas a este rio e a população do polígono das secas tem limites, porém a causa da

sede não é a sua alegada falta e sim a má gestão deste recurso existente na região citada.

Segundo os dados do DNOCS a capacidade de acumulação de água superficial

do Nordeste excluindo o Vale do São Francisco é de 34.200.000.000m3 de água, por

exemplo, o Rio Grande do Norte em apenas três açudes conta com uma capacidade de

acumulação  de 3.300.000.000m3 de água são eles,  a  barragem de  Armando  Ribeiro

Gonçalves, no rio Açu com 2.400.000.000m3 de água, e as barragens de Santa Cruz e

Umarí situadas na bacia do Apodi com capacidade de acumulação respectivamente de

600.000.000m3  e 300.000.000m3 de água. Estes vales serão atendidos pelo projeto de

desvio  de  águas  do  São  Francisco.  Como  estas  medidas  têm  um  elevado  custo

financeiro para os cofres públicos, neste sentido, o Projeto de desvio das águas do Velho

Chico não pode ser visto dissociado do conjunto de questões apontadas acima, caso

contrário poderá se cometer um erro de proporções catastróficas.

O Projeto São Francisco com execução prevista para iniciar no em 2002, contava

com forte oposição dos baianos que tinham como comandante do grupo o próprio ex-

presidente  do  Congresso  Nacional  o  senador  Antônio  Carlos  Magalhães,  um  dos

argumentos  é de que ele não tem viabilidade econômica.  Certamente existem outros

motivos,  até  porque  historicamente  as  questões  de  âmbito  econômico  nunca  foram

empecilhos para os baianos e o Estado da Bahia deixarem de implantar os seus projetos.

O exemplo mais contundente foi a construção de ferrovias em seu território no século

XIX  e  o  prosseguimento  das  mesmas  na  primeira  metade  do  século  XX,  sempre
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apresentaram déficit,  ainda assim,  elas não tiveram os seus percursos interrompidos,

pois politicamente era do interesse deles mantê-las em operação sem levar em conta o

seu custo.

Na verdade o Projeto São Francisco não beneficiaria em nada a Bahia, ou seja,

não haverá construção de canais em seu território, mesmo assim, as questões levantadas

pelos baianos têm significativa procedência. O senador Paulo Souto, do PFL da Bahia

destaca o fato do Projeto de desvio de água do São Francisco ter sido apresentado como

meio  para matar  a  sede dos sertanejos que vivem no polígono das secas,  entretanto

apenas  17% da  água  vai  para  o  consumo  humano  enquanto  70% desta  vai  para  a

irrigação, neste sentido temos um projeto com destinação econômica da água e desta

forma segundo o senador, o mesmo tem que ter viabilidade econômica, caso contrário

não se justifica. Neste contexto, o senador Paulo Souto111 destaca que de acordo com os

dados do Projeto as tarifas de água para o consumo doméstico e industrial varia de 20, a

100 vezes o valor da tarifa para a agricultura, portanto o consumo doméstico e industrial

subsidiará a irrigação.

Um  estudo  elaborado  por  uma  Comissão  de  Trabalho  da  UFRN  (2000)  a

respeito  da  transposição  do São Francisco  mostra  que  o custo  da  água destinado à

irrigação foi estimado em R$ 0,04 por m3. Este valor é muito elevado, tanto que um

hectare de arroz irrigado poderá consumir 15.000m3 de água em uma safra, isto tem um

custo adicional de R$ 600,00. Toda a execução do Projeto de Transposição custará R$

10.000.000.000,00 ou US$ 5.200.000.000 e, o conjunto de obras de engenharia, será

concluídano máximo em 20 anos, incluindo a construção do canal de transposição do rio

do Sono da bacia do Tocantins para o Vale do São Francisco. A questão da irrigação

lembrada  por  Paulo  Souto  é  preocupante,  pois  os  seus  custos  serão  elevados  e

dificilmente teremos mercado para os seus produtos, portanto este objetivo do Projeto

tem que ser  coidadosamente  analisado  e  ao  mesmo tempo  definir  de  onde vem os

recursos para financiar e subsidiar a agricultura irrigada nas áreas servidas pelas águas

desviadas do São Francisco.

Defensores da transposição de água do São Francisco apresentaram todos os

motivos que justificam sua execução entre eles o de que vai atender mais de 8.000.000

111 Como opositor ao Projeto de desvio de parte  das águas do São Francisco o Senador Paulo Souto
propõe que sejam concluídas obras de açudes como Castanhão no Ceará, Umari no Rio Grande do Norte,
Acauã na Paraíba
e melhore o aproveitamento dos outros já existentes, pois ninguém no mundo vai buscar água a 2.400km.
Gazeta Mercantil, 08/11/2000, p. A-10.
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de nordestinos, inclusive duas capitais (João Pessoa e Fortaleza), alegam que o período

em que se propôs a utilização de água deste rio para atender à população do semi-árido

do Nordeste Oriental e Central (1847-2001), este tipo de medida foi tomada em várias

partes do mundo como nos EUA, Austrália, África do Sul e Países do Oriente Médio,

Israel  em  particular.  Desta  forma,  garantiu-se  a  oferta  de  água  para  o  consumo

doméstico, industrial, e agrícola com isso, criar riqueza nos semi-áridos destas regiões.

Lembram  também  que  nestes  158  anos,  o  Estado  destinou  extraordinária  soma  de

recursos  financeiros  para  atender  situações  emergenciais  provocadas  por  inúmeras

estiagens  ocorridas  neste  período  e  que  não solucionou  os  problemas  advindos  das

secas, apenas ameniza-se. Segundo os defensores do desvio de água do Velho Chico,

torna-se urgente a execução de medidas que elimine definitivamente estes problemas

que  são  seculares  e  o  “Projeto  de  Transposição”  vem para  pôr  fim  nos  problemas

ocasionados pelas secas nesta região. A Bahia não foi contemplada com esse projeto,

porém a maior parte de seu território está situado na área dominada pelo clima semi-

árido, Alagoas e Sergipe passaram a serem beneficiados recentemente, veja o mapa nas

páginas seguintes.

A  solução  dos  problemas  ocasionados  pelas  secas  no  sertão  nordestino,  no

decorrer da história do Brasil, requer decisões que vão além da execução de obras de

engenharia  como  a  combinação  da  vontade  política  com investimentos  financeiros.

Essas decisões que contrariar interesses historicamente consolidados nesta região, onde

a estrutura de poder regional e nacional sempre contou com significativo apoio, porém

estas circunstâncias certamente inibem ou dificultam iniciativas que visam a superação

dos  problemas  apresentados.  Neste  contexto,  destacamos  que  a  estrutura  fundiária

baseada no latifúndio improdutivo tem sido um forte obstáculo onde pode se alegar que

terra sem água não resolve o problema, por outro lado, água sem terra também dá no

mesmo Contextuando o debate em torno da transposição particularmente aquele que

vem se dando no Congresso Nacional, porém, o quesito que diz respeito a questão da

posse da terra é quase nula.

O debate em torno do acesso a terra deveria estar no centro desta questão, no

entanto  o  Projeto  São Francisco  de autoria  do  Senador Beni  Veras,  apesar  de bem

fundamentado em termos técnicos e politicamente bem articulado para o momento, por

outro lado não faz qualquer menção ao crônico problema da posse de terra e da estrutura

fundiária concentrada nas mãos de poucos, daí não basta à transposição do precioso

líquido sanfranciscano. O acesso a terra é um dos pontos fundamentais para iniciar a
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solução  de  parte  significativa  desta  problemática,  daí  deparamos  com os  primeiros

choques de interesses, porém se esta questão não for enfrentada de forma contundente,

nada  mudará.  De  modo  geral,  quando  se  discute  as  soluções  para  os  problemas

ocasionados pelas  secas no sertão do Nordeste,  lembra-se de que os EUA ou Israel

resolveram ou amenizaram os mesmos, apenas, deixam de mencionar que estes países,

antes de tudo tiveram que resolver a questão da terra.

O desvio de água do São Francisco para matar a sede do sertanejo deveria ser

festejado por todos os brasileiros, porém esta condição teria de ser acompanhada de um

conjunto de decisões política e econômica globais por parte do Estado, entre elas: i) a

alteração da estrutura fundiária para possibilitar o acesso a terra a um número maior de

pessoas possível. ii) assegurar à sociedade brasileira que a transposição atenda toda a

população da região em que ela será tributária e desta forma evitar que o controle da

água  seja  restrito  àquela  minoria  de  sempre,  tendo  em  vista  que  os  investimentos

destinados para este  fim serão pagos por  todos os brasileiros;  iii)  implementar  uma

gestão política com a participação da sociedade para melhorar o uso e o consumo dos

recursos hídricos existentes na região e evitar o desperdício e o subaproveitamento dos

mesmos;  iv)  implantar  uma  política  de  educação  ambiental  ligada  ao  sistema

educacional existente.

A partir dessas circunstâncias faz-se necessário criar os mecanismos políticos,

econômicos, sociais e técnicos capazes de orientar os agentes diretamente ligados ao

desenvolvimento desta região para promover o aproveitamento sustentável dos recursos

naturais e hídricos disponíveis, já que a escassez dos mesmos é visível. Por último, a

transposição  terá  que  ser  executada  a  partir  de  decisões  políticas  e  econômicas  que

estejam sintonizadas com os interesses do conjunto da sociedade brasileira. Para isso, é

preciso que se leve em conta os seus aspectos culturais e possa contribuir no combate,

aos  problemas  ocasionados  pelas  secas,  com  isso,  assegurar  uma  nova  forma  de

sustentabilidade  econômica  na  região.  Neste  contexto,  a  revitalização  do  rio  São

Francisco  e  de  seus  afluentes  deverá  ser  a  preocupação  número  um por  parte  dos

governos  da  União,  estaduais  e  municipais  e  da  sociedade,  já  que  a  degradação

ambiental  do Vale e  dos  seus  rios  é  algo  espantoso.  Por  isso não podem errar  nos

diagnósticos  dos  problemas  e  nem  nas  medidas  para  solucioná-los  entre  elas  o

sesenvolmento do sanemento básicos em todos os municípios do Vales. 

5.2. A Transposição entre a solução e a desilusão de uma região.
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A proposta de transposição de parte da água do rio São Francisco para outras

bacias  do semi-árido  nordestino  se materializou pela  primeira  vez  em 1847,  com o

Imperador Dom Pedro II, que projetava um período de 10 anos para a construção dos

canais. Contudo, esta questão já havia sido cogitada antes, segundo Pessoa (1989), a

idéia  da  transposição  se  reporta  ao  governo de Dom João VI,  no período colonial,

quando foram autorizados estudos de viabilidade desta medida. A construção de canais

para a transferência de água já era difundida a várias partes do mundo; neste sentido a

idéia de transposição formulada por Dom João não chegou a ser uma novidade, mas na

porção oriental da América do Sul, a sua concepção e a possível execução realmente

seria algo de espantoso em termos técnicos e operacionais esta obra seria inviável por

conta do relevo que exigiria a elevação da água a uma altura considerável de 160m, e

ainda não havia energia para assegurar o funcionamento deste sistema. Porém, foi a

partir do Projeto do governo de Dom Pedro II, que a questão da transposição do São

Francisco112 entrou na agenda governamental e nunca mais saiu.

Com a ocorrência de grandes secas durante a segunda metade do século XIX, o

Projeto de Transposição foi apresentado várias vezes com o objetivo de combater os

efeitos  das  estiagens  periódicas  que  castigavam a  população  sertaneja.  O centro  de

articulação em torno desta grande obra era a Câmara Federal, onde foram realizados

inúmeros debates e emocionados discursos; no entanto estes projetos nunca saíram do

papel. Apesar dos limites financeiros do Estado, pouco se fez para amenizar os efeitos

das secas no sertão nordestino. Neste período, foram tomadas algumas medidas pontuais

para atender os flagelados, entre elas, destaca-se a construção das estadas de ferro de

Sobral no norte do Ceará e a E.F. Paulo Afonso, na margem esquerda do São Francisco,

trecho  de  Piranhas-AL  a  Jatobá-PE.  As  obras  destas  estradas  socorreram  os

trabalhadores  afetados  pelas  secas  de  1877  a  1879,  que  castigaram  a  região.  Com

112 Os primeiros estudos a respeito da transferência de água do São Francisco para uma bacia do semi-
árido (Jaguaribe)  foi  realizada  por Antônio Marco  de Macedo (Intendente  do Crato);  sua divulgação
ocorreu pela primeira vez , em 1847, quando Macedo era suplente se deputado pela Província do Ceará e
apresentou essa 
proposta ao Governo Imperial no Rio de Janeiro. Contudo, coube a Domingos Jaguaribe, na qualidade de
deputado  pelo  Ceará,  intensificar  a  divulgação  dessas  idéias  no  século  XIX  e  o  engenheiro  Tristão
Franklin de Alencar Lima foi o responsável pelos trabalhos técnicos. 
Domingos Jaguaribe, escreveu o opúsculo sobre o assunto, contribuição para realizar a transferência de
água do São Francisco para o Jaguaribe. Segundo os estudos de Tristão Franklin indicavam que o canal
para transportar a água deveria partir das cachoeiras do Jenipapo, no rio São Francisco, aproximadamente
30 km de Boa Vista e a 60km de Sobradinho e deveria atingir o rio Amapá, afluente do rio Jaguaribe e
passaria em Missão Velha-CE. 
CARVALHO, Otamar de.  Economia Política do Nordeste: secas, irrigação e desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Ed. Campus, 1988, op. cit. n/c. 
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relação à formação de reservatórios, temos registro apenas de uma grande obra, trata-se

do açude de Cedro constituído por Dom Pedro II, em Quixadá no Vale do Jaguaribe,

Estado do Ceará.

No  decorrer  do  século  XX,  a  realização  da  transposição  continuou  sendo

apresentada para a solução dos problemas provocados pelas secas, particularmente nos

anos de ocorrência deste fenômeno. Esta questão fazia com que todos se posicionassem

na busca de soluções, tanto que em 1908, o escritor e engenheiro Euclides da Cunha

também propôs um conjunto de medidas, inclusive a retirada de água do São Francisco

para outras bacias hidrográficas sertanejas dos Estados do Ceará e Piauí, como combate

aos efeitos das estiagens periódicas.  No ano de 1913, a Inspetoria  Federal de Obras

Contra as Secas-IFOCS, órgão do Governo Federal que tem a função de combater os

efeitos das secas no interior do Nordeste, realizou estudos com o objetivo de viabilizar o

processo de transposição de água do São Francisco para outras bacias semi-áridas, onde

seria construído um túnel de 300km de extensão com 250m de profundidade. Contudo,

um novo estudo realizado em 1919, pelo mesmo órgão, chegou-se a conclusão que esta

medida é inviável.

Lembremos  que  estas  medidas  têm fortes  apelos  nos  períodos  de  secas,  no

entanto, quando as chuvas começam a cair na região, elas são deixadas de lado e só

voltam a ser lembradas na próxima estiagem. Na década de 1920, o país foi marcado

por uma seqüência infindável de crises políticas, econômicas e sociais que resultou na

eclosão da Revolução de 30, por outro lado, não se registrou a ocorrência de secas que

provocassem grandes impactos,  entretanto a década de 1930 iniciou com a histórica

seca de 1932. Mas,  o governo procurou realizar  algumas medidas  pontuais,  como a

construção de açudes para absorver a mão-de-obra dos flagelados e pouco se falou da

transposição. Na verdade os rescaldos das crises econômicas de 1929, políticas de 1930

e  a  consolidação  da  Revolução  de  30  absorveram  todos  os  esforços  políticos  e

econômicos da sociedade brasileira, naquele momento, sem contar que no final desta

mesma década eclodiu a Segunda Guerra Mundial.

A década seguinte (1940) começou debatendo os problemas das secas, tanto que

o  Ministério  da  Agricultura  em  um  documento  denominado  O  Rio  São  Francisco

(1942), volta ao assunto e faz mais um diagnóstico das questões físicas, climáticas e

sociais das regiões atravessadas pelo grande Rio da Unidade Nacional; isto demonstra a

preocupação governo do Vargas com os problemas decorrentes das estiagens nas áreas

semi-áridas. Este documento enumera o conjunto de projetos, propostas e medidas com
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vista ao desenvolvimento e a redução ou minoração dos efeitos das secas e ressalta

todas como positivas. Contudo, as diretrizes do Presidente Vargas para a região do Vale,

parte da premissa que a primeira prioridade é solucionar o problema do homem que vive

na margem do São Francisco,  antes de se faze correr  suas águas sobre terrenos da

caatinga, de cactos e faveiros, substituídos por plantas do cultivo agrícola; segundo a

posição do governo naquele momento esta medida é pouco racional.

No decorrer  da década seguinte  (1950),  apesar  de outras preocupações,  entre

elas; a dinamização e aceleração do processo de industrialização do país, ainda assim,

em 1953, o paraibano Américo de Almeida, ex-ministro no governo Vargas, propôs a

construção de um canal com início em Sobradinho para levar água até o rio Moxotó e

atender  uma  extensa  região  do  semi-árido,  onde  deveria  serdesenvolvida  novas

atividades econômicas. Sendo José Américo, um grande conhecedor destes problemas,

ele mesmo referiu a sua proposta como lugar comum, porque esta idéia vem de longo

tempo, no entanto, é preciso fazer aquilo que deveria está feito, mas ainda aguarda a sua

vez. A execução deste Projeto será necessária a construção de canais, com 400 km de

extensão,  essa  água  beneficiaria  a  pecuária,  o  consumo  doméstico,  industrial  e,  a

agricultura irrigada.

Enquanto  na  década  de  1960,  o  país  foi  submetido  a  uma  série  de  crises

políticas, econômicas e sociais que culminou com o Golpe Militar de 31 de março de

1964, não deu espaço para qualquer outra providência que não fosse a superação das

mesmas.  Em 1972, a questão da transposição113 voltou a ser discutida no Congresso

Nacional  e  apresentada  ao  Governo  Central  como  uma  das  medidas  que  poderiam

contribuir para solucionar ou amenizar os efeitos calamitosos provocados pelas secas,

lembrando que dois anos antes a região havia sido castigada pela seca de 1970. Neste

sentido, as propostas, idéias e projetos a respeito da transposição, realizadas nestes 158

anos foram inúmeros,  porém elas tornaram-se mais  consistentes na década de 1980,
113 A  proposta  de  transposição  do  Rio  São  Francisco  voltou  a  ser  discutida  em  1972,  quando  o
Governador  cearense  César  Cals,  que  na  época  integrava  a  Comissão  do  Polígono  das  secas  e
simultaneamente o deputado Wilson Roriz tratou de levar o debate para a Câmara, além de encaminhar
uma carta  com este assunto para o Presidente da República. A idéia de Roriz seria construir um canal
com 200km de extensão e estabelecer a ligação entre Sobradinho, no rio São Francisco e o rio Caríus,
afluente do Jaguaribe, no Ceará. Esta medida incluía a transferência de água do rio Tocantins para a bacia
do São Francisco  e desta para  a  bacia do Jaguaribe,  tendo como slogan  “A Salvação  do Nordeste”.
Quando o ministro do Interior Costa Cavalcante esteve no Ceará juntamente com o Superintendente da
SUDENE e o Diretor Geral do DNOCS, o Governador César Cals aproveitou a oportunidade e fez uma
exposição de motivos a respeito da transposição e da sua importância para a região. Apesar desta questão
ter  sido  noticiada  na  mídia,  contudo  o  governo  do  Gal.  Presidente  Emílio  G.  Médici  estava  mais
preocupado com a questão da Integração Nacional que se realizava através da construção da Rodovia
Transamazônica e o assunto da transposição só voltou à baila no final da década de 1970. NOGUEIRA,
Antonio Alcântara. Jaguaribe, um rio perene? Fortaleza, O Povo, Caderno 2, p. 17, 13/01/1981.
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pautadas por uma das estiagens mais cruéis que se têm notícias no Brasil,  ocorridas

entre 1979 e 1983. 

Para fazer frente a este problema, o governo do Gal. presidente João Batista de

Oliveira  Figueiredo,  sob a  coordenação do ministro  do Interior  Mário Andreazza,  a

transferência de água do São Francisco voltou a ser apresentada como mecanismo de

combate aos efeitos das secas. Com este propósito, o Departamento Nacional de Obras e

Saneamento-DNOS,  elaborou  um  Projeto  de  Transposição,  que  contava  com

diagnósticos a respeito da sua viabilidade econômica e indicava a quantidade de água a

ser retirada do São Francisco, este volume girava em torno de 3% da vazão do rio, o que

poderia variar de 30 a 90m3/s. O objetivo deste Projeto era levar água do Velho Chico

para  as  bacias  hidrográficas  do  semi-árido  nordestino,  o  primeiro  canal114 sairia  de

Cabrobó-PE para o Vale do Cariri,  através  do rio  Jaguaribe,  no Ceará,  que deveria

receber 5,3%, reservatórios do Cariri 17%; Rio Grande do Norte com 63,8% sendo 34%

via rio Apodi e 29,8%, Várzea de Souza 3,2%; Pernambuco por meio dos rios Brígida

8,5% e Terra Nova, com 2,2% totalizando 9.400.000.000m3 de água retirados do São

Francisco ao ano. 

Esta água, além de assegurar o consumo doméstico e industrial, seria destinada

ao uso econômico,  particularmente  na irrigação  nos  estratos  de pequenos,  médios  e

grandes irrigantes que seriam atendidos por uma série de canais a serem construídos, a

partir dos vales previstos para receber a água sanfranciscana. O prazo para implantação

do Projeto era de 40 anos, segundo Pessoa (1989), o seu custo total foi orçado em US$

2.190.000.000,  sendo que os  primeiros  15 anos  de  operação seriam investidos  US$

1.245.000.000, em 25 anos mais US$ 1.035.000.000 e o restante, algo em torno de US$

1.413.000.000,  para  ser  investido  no  restante  do  período  até  atingir  40  anos.  Este

investimento incluía a construção dos canais principais, o sistema de açudagem e os

canais para a irrigação a ser desenvolvida na região. O DNOS estimava a criação de 16

distritos  de  irrigação  com  uma  área  de  800.000  hectares,  os  custos  de  operação  e

114 Os procedimentos técnicos e operacionais do sistema, primeiro com a construção dos canais, seguido
de uma elevação da água através de um conjunto de reservatórios com barragens de peque altura.  O
primeiro bombeamento manda a água para uma barragem no Riacho Casa Nova a 25 metros de altura o
segundo com 35 metros até  a nova barragem a ser  construída,  o terceiro conduziria a água por uma
tubulação de recalque a uma altura de 75 metros superior e finalmente seria elevada até 160 metros. A
captação de água se dá em uma altitude de 315 metros, portanto ultrapassaria a casa dos 475 metros de
altitude,  daí  em diante  não  seria  mais  bombeada,  seguindo  por  leitos  naturais  dos rios,  percorrendo
2.000km, apenas 200km deste total  através  de obras a serem construídas,  incluindo um conjunto das
pequenas  barragens,  que  contribuíam  com  a  derivação  da  água  para  outras  bacias,  possibilitando  a
construção  de  usinas  hidrelétricas.  PESSOA,  Dirceu;  GALINDO,  Osmil.  Transposição  do  Rio  São
Francisco: A Dimensão Sócio-Econômica. Recife: FJN/Massagana, 1989, p. 15.
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manutenção do sistema seriam assegurados por uma tarifa de água que os distritos iriam

cobrar de cada usuário. 

 Na década de 1990, a questão relacionada aos problemas do São Francisco se

impôs na agenda governamental e no debate nacional, e tornou-se o centro das atenções

com espaço na mídia do país e ressonância no Congresso Nacional. Nesta década, a

primeira medida com vista ao processo de transposição de parte da água do Velho Chico

para outras  bacias  ocorreu  quando o presidente  Itamar  Franco,  enviou ao Senado o

Decreto de 8 de agosto de 1994, que declarava de interesse da União,  para fins de

estudos que visava a implantação do Projeto de Transposição de Águas do Rio São

Francisco para as bacias das regiões semi-áridas dos Estados do Pernambuco, Ceará,

Rio Grande do Norte e Paraíba. O Projeto ÁRIDAS (1993) realizou um estudo sobre a

transposição de água do Rio São Francisco115 e constatou um conjunto de implicações

econômicas, políticas e sociais decorrentes deste processo. A questão do conflito entre a

geração de energia e a compensação da perda de água para irrigação para outras bacias

hidrográficas do semi-árido, certamente é um dos problemas a serem contornados. Uma

das possíveis saídas apontadas para solucionar este impasse seria a transferência de água

da Bacia do Tocantins para a bacia do São Francisco.

Os estudos mais  consistentes a respeito da transferência  de água da bacia do

Tocantins  foram elaborados  no  início  do  governo do Gal.  João Batista  de  Oliveira

Figueiredo; na década anterior. Daí em diante todas as propostas de transposição do rio

São Francisco, também incluem transferência de água do Tocantins, que se dará através

do rio do Sono até o rio Sapão e segue para o rio Preto que deságua no rio Grande e

chega  ao  São  Francisco,  na  cidade  de  Barra-BA.  Na  década  seguinte  os  estudos

elaborados  pelo  Projeto  ÁRIDAS,  mostram  todas  as  simulações  possíveis  da

transposição de água da bacia do São Francisco, para as bacias do semi-árido, incluindo

também,  as  rotas  das  águas  vindas  do Tocantins  que tem outras  opções  além desta
115 O Decreto, de 6 de julho de 1994, assegura a criação do Ministério da Integração Regional, O Grupo
de Ações Integradas para o desenvolvimento e supervisão do Programa do Projeto de Transposição de
Águas  do  Rio  São  Francisco,  conforme  determina  o  Artigo  1o  e  segundo  o  Art.  3o elaboração  e
implantação  do  projeto  será  feito  em colaboração  com os  Estados,  municípios  e  iniciativa  privada.
Contará com ações no campo da educação fundamental e profissionalizante, saúde, esforços em pesquisa
com vista ao desenvolvimento tecnológico; avaliação sistemática dos impactos sobre o meio ambiente. O
Art. 4o assegura que o Grupo de Coordenação será presidido pelo MIR ou por seu representante e pelos
Ministérios da Educação e do Desporto, Amazônia Legal, Saúde Minas e Energia, Agricultura e Reforma
Agrária e Meio Ambiente e pelas secretarias de Planejamento e Assuntos Estratégicos das Presidências da
República. De acordo com o Art. 5o, o Grupo de Coordenação contará com o apoio de órgãos como: A
Secretaria de Irrigação, SUDENE, DNOCS e CODEVASF, sendo que o Art. 6o, estabelece que este grupo
deligenciará a identificação de fontes de recursos financeiros para atender as necessidades do programas.
 Decreto de 6 de julho de 1996, Senado Federal. Brasília: Secretaria. de Informações, 1996, p. 1, 2.
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descrita acima. Outros pontos analisados por este estudo foram: i) o elevado custo de

manutenção deste processo, ii) a redução da geração de energia iii) o uso econômico da

água  para  irrigação  é  inviável,  iv)  salinização  das  regiões  atendidas  pela  água  da

transposição  e;  v)  cuidados  para  evitar  a  contaminação  dos  canais  com defensivos

agrícolas.  Além dos  problemas  citados  inclui-se  a  questão  dos  impactos  ambientais

decorrentes  da  implantação  das  obras  dos  canais,  contudo  os  Estudos  de  Impactos

Ambientais-EIA e o Relatório de Impacto Ambiental-Rima não haviam sido concluídos,

seria a última fase deste processo, quando deveria ser a primeira.

Com relação aos dados favoráveis à transposição destacam-se: A disponibilidade

de água para  o  abastecimento  Doméstico,  industrial  e  para  a  agricultura  irrigada;  a

criação  de  empregos  ligados  á  irrigação  e  aos  serviços  provenientes  da  mesma:

comércio, transportes, psicultura, produção de equipamentos e recreação. O estudo do

ÁRIDAS, indica que a área contemplada  com a transposição abrangia cerca de 100

municípios  sertanejos  dos  estados  do  Ceará,  Rio  Grande  do  Norte,  Paraíba  e

Pernambuco. Esta transposição favorece particularmente as bacias dos rios: Jaguaribe,

Salgado, Peixe, Apodi, Piranhas, e Brígida. O Governo Itamar Franco contava com um

entusiasta  deste  Projeto,  no caso o próprio Ministro da Integração Regional  Aluízio

Alves, originário do Rio Grande do Norte. Apesar do presidente Itamar Franco não ter

iniciado  a  transposição,  no  entanto  elaborou  uma  série  de  estudos  com  vista  ao

desenvolvimento sustentável para o Nordeste incluindo a transposição de água do São

Francisco.  O Projeto ÁRIDAS; entre  outras particularidades,  teve a  incumbência  de

realizar estudos a respeito deste assunto e deu mais uma contribuição para o debate da

transferência de água do Velho Chico para os solos sertanejos.

Nesta fase do Projeto, o Parlamento vem realizando inúmeros debates e projetos

que  versam  em  torno  desta  questão,  no  decorrer  da  década  de  1990,  tendo  como

destaque  o  Projeto  do  senador  Beni  Veras,  denominado,  Projeto  São  Francisco:  A

Integração das Águas do Semi-Árido, apresentado no Senado em 1998, sem contar uma

série de outros projetos e Ementas116, que tramitam no Congresso Nacional entre 1998 e

116 Como o Congresso Nacional sempre foi o centro de ressonância das questões relacionadas ao Velho
Chico, tanto que foram apresentados vários projetos referentes a este assunto, no período entre1998 e
2003. O deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE) em 4/3/1998 apresentou um Projeto para realização de
Plebiscito com vista a criação do Estado do São Francisco. Em 06/01/2000, o Dep. Roberto Pessoa, do
Ceará apresentou o Projeto denominado: O Canal Adutos das Águas do São Francisco de Cabrobó-PE a
Jati-CE-Canal Dep. Luís Eduardo Magalhães e em 31/10/2001, o mesmo Deputado apresentou o Projeto
para a realização de Plebiscito sobre a Transposição de Água do Rio São Francisco para o sermi-árido,
concomitantemente às eleições do ano de 2002. E em 16/04/2002, o senador Antônio Carlos Valadares
(PSB-SE), apresentou Ementa que acrescenta um Artigo ao Ato das Disposições Transitórias, a fim de
instituir o Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio
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2002,  todos tratam desta  questão.  Quando o presidente  Fernando Henrique  Cardoso

tomou posse em 1 de janeiro de 1995, a transposição e suas implicações, receberam a

atenção especial do governo, tanto que em 19 de maio do mesmo ano, ele assinou um

documento denominado: Compromisso pela Vida do São Francisco. No mês seguinte,

no dia do meio ambiente o presidente e sua comitiva visitaram a Serra da Canastra, local

em que nasce o “Rio da Integração Nacional’’. Este documento, segundo a imprensa

tornou-se letra morta, ou seja, sem efeito, o mesmo deveria dar início ao processo de

revitalização do grande rio. Nada foi feito a este respeito, de qualquer forma, a questão

da  revitalização  passou  a  fazer  parte  da  pauta  do  governo,  tanto  que  o  presidente

Fernando Henrique instituiu o Comitê da Bacia hidrográfica do São Francisco-CBHSF e

a criação do Projeto de Conservação e  Revitalização da Bacia  Hidrográfica  do São

Francisco-PCRBHSF, ambos através do Decreto de 5 de junho de 2001.

Um artigo do Jornal do Comércio de Recife de 30 de agosto de 2000, com o

título  “Há cinco anos, FHC Prometeu Recuperar a Bacia” e revela que o presidente

assinara o documento de maio de 1995, sem ter lido. Contudo, a questão da transposição

retorna  com  força  total,  ainda  no  primeiro  governo  de  Fernando  Henrique,  a

implantação deste histórico e polêmico Projeto contou com forte oposição de vários

seguimentos da sociedade. No campo político sempre recebeu o apoio dos estados do

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, por outro lado tem forte oposição

da Bahia e a indiferença de Sergipe, Alagoas e Piauí,  entretanto, este último aderiu ao

Projeto, porque seria beneficiado com o mesmo. Na verdade a sua inclusão se deu com

a  condição  de  que  os  parlamentares  daquele  Estado  aprovassem  o  Projeto  de

Transposição  no  Congresso  Nacional,  com  isso  seria  beneficiado  com dois  canais:

Remanso e Sertão que levariam água respectivamente aos rios Piauí e Canindé, o Canal

do Sertão,  também levaria  água  para  o  rio  Brígida,  no  Pernambuco.  O rio  Piauí  é

afluente do Canindé, que por sua vez deságua no rio Parnaíba e o rio Brígida é afluente

do São Francisco.

Da água prometida a água escondida ou sonegada este tem sido o drama do

sertanejo  nordestino,  porque  sempre  que  ocorre  uma  seca  na  região  em  várias

localidades falta água até para cozinhar. Dom Pedro II, Imperador do Brasil chegou a

dizer que para solucionar os dramas sociais provocados pelas secas, ele empenharia até

mesmo as jóias da Coroa, poderia ser bravatas do Monarca brasileiro, porém os efeitos

São Francisco. Brasília: Congresso Nacional, 1998-2002.
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destas estiagens impressionam qualquer observador, tanto no passado como no presente.

A primeira  preocupação  de  Dom Pedro  II  com este  fenômeno  que  sempre  foi  um

tormento para os brasileiros, que viveram e vivem no sertão nordestino, tanto que em

1847, o Imperador  iniciou uma discussão visando a busca de solução em torno dos

efeitos provocados pelas secas e propôs o desvio de parte das águas do São Francisco117

para matar  a  sede das pessoas que povoavam a região,  tratava-se de uma obra que

deveria durar mais de 10 anos para a sua conclusão. De 1877 a 1879, tivemos uma seca

com efeitos catastróficos, que eliminou grande parte da população do Ceará com mais

de 70 mil almas ao mesmo tempo, uma parte significativa daquela gente migrou para

não morrer de fome e sede.

As secas continuaram ocorrendo e algumas delas com efeitos devastadores como

aquelas  verificadas  nos  anos  de  1898,  1915,  1919 e 1932,  nas  décadas  seguintes  o

fenômeno continuou ocorrendo e provocando efeitos danosos para a economia e um

flagelo para a população da região como em 1952, 1966 e de 1979-1983 e nos últimos

anos da década de 1990. Todas estas secas ocasionam uma espécie de comoção nacional

(verdadeira  para a maioria  da população brasileira  e lágrimas  de “crocodilo” para a

minoria) e em cada uma delas as autoridades governamentais apresentam propostas para

solução ou amenização dos seus efeitos. Estas preocupações e propostas duram até cair

a  segunda  chuva  na  região  e  imediatamente  se  desmobiliza  os  atendimentos  de

emergência para os flagelados e tudo volta a estaca zero, como se nada tivesse ocorrido

tem sido assim em todas as secas. Esse processo ao longo do tempo criou a chamada

“Indústria das Secas”, ou seja, se por um lado este fenômeno tem sido um verdadeiro

flagelo para a maioria absoluta da população que vive nas áreas atingidas pelos seus

efeitos, por outro temos uma minoria que se beneficia com os recursos destinados ao

atendimento da população pobre e, flagelada da região.

117 Os primeiros estudos a respeito da transferência de água do Velho Chico para outras bacias do semi-
árido  (Jaguaribe)  foram realizados por   Antônio Marco  de  Macedo que  chegou  a  ser  intendente  do
Município do Crato, no Vale do Cariri cearense. Sua divulgação ocorreu pela primeira vem em 1847,
quando Macedo era suplente de deputado pela Província do Ceará e apresentou esse trabalho ao Governo
Imperial,  no  Rio  de  Janeiro.  Contudo,  coube  a  Domingos,  na  qualidade  de  deputado  pelo  Ceará
intensificar  a  divulgação  dessa proposta  que foi  aceita  pelo Governo  Central  e  o  engenheiro  Tristão
Franklin de Alencar Lima foi o responsável pela elaboração técnica desse trabalho. Domingos Jaguaribe
escreve um opúsculo sobre o assunto-contribuição para realizar as obras de transferência de água do São
Francisco para a bacia do Jaguaribe. Os estudos de Tristão Tranklin indicavam que o canal partia das
cachoeiras  do  Jenipapo,  no  rio  São  Francisco,  aproximadamente  30  km de  Boa  Vista  e  a  60km de
Sobradinho e deveria atingir as cabeceiras do rio Amapá (afluente do e passaria em Missão Velha-CE.
CARVALHO, Otamar de.  Economia Política do Nordeste: Secas, Irrigação e Desenvolvimento.  Rio de
Janeiro: Editora Campus, 1988, op. cit., p. 294. 
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Na verdade, os efeitos das secas trazem benefícios para uns poucos e flagelo aos

demais sertanejos, ou seja, enquanto a maioria passa por todos os tipos de privações

possíveis,  tem um pequeno  grupo  social  sendo  contemplado  à  custa  do  sofrimento

alheio, desta forma, a solução definitiva dos problemas ocasionados pelas secas não lhes

interessa. Neste sentido, as atuais medidas tomadas para combater os efeitos das secas

terão que beneficiar a população no seu conjunto, pois os projetos que serão executados

para este fim têm que contar com a participação de toda a sociedade brasileira para

evitar que os mesmos beneficiem somente um pequeno grupo de privilegiados. Todas as

questões levantadas em torno das soluções ou para amenizar os efeitos das secas do

Nordeste têm que ser analisadas com os devidos cuidados, sejam elas favoráveis ou

contra o Projeto de transferência de águas, com isso evitar possíveis erros e que os seus

objetivos se realizem e atenda à população.

Existem muitas formas de combate aos efeitos da seca, entretanto, a nosso ver, a

principal delas ainda não foi cogitada, nem no passado e nem atualmente. Trata-se da

modificação  da  estrutura  fundiária  do  sertão,  pois  esta  seria  a  primeira  medida

importante. A outra seria melhorar a gestão dos recursos hídricos existentes na região,

pois em muitos casos é freqüente encontrar inúmeras comunidades sem água para matar

a  sede,  vivendo  ao  lado  de  imensos  reservatórios  como  açudes,  poços  artesianos  e

lagoas (naturais) sem qualquer uso econômico ou social destes. Os mesmos pertencem a

particulares que não tem qualquer destinação para suas águas, mas que impedem que os

demais se sirvam destas. Este fato está diretamente ligado à propriedade da terra e com

um agravante, pois a maior parte destes reservatórios, exceto os lagos e lagoas naturais,

foram construídos com recursos públicos, porém em qualquer das circunstâncias, a água

deverá ter uma função social e econômica, não é o caso, porque muitos desses açudes

são construídos com o dinheiro público pertencem a particulares. As regiões áridas e

semi-áridas são caracterizadas pela pouca quantidade de água na atmosfera, com chuvas

irregulares  e  sujeitas  à  ocorrência  de  secas  periódicas  como  ocorre  no  interior  do

Nordeste do Brasil.

Sendo que a cada estiagem que atinge aquela região agrava-se progressivamente

o  seu  quadro  econômico  e  social,  provocando  conseqüências  nefastas  para  toda  a

sociedade. O Projeto de Transposição tem por objetivo acabar com o constrangimento

da oferta de recursos hídricos, com água bombeada do rio São Francisco para perenizar

as principais  bacias  intermitentes  da região que abrangem os estados do Ceará,  Rio

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Inicialmente o Projeto conta com dois grandes
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eixos  para  transpor  uma vazão  máxima  de  até  127m3/s.  O EIXO NORTE parte  da

Fazenda  do  Serrote,  em Cobrobó  e  segue  na  direção  Nordeste,  atravessa  a  porção

oriental da Chapada do Araripe e na fronteira de Pernambuco com o Ceará e Paraíba

abrirá uma bifurcação onde parte da água será destinada para o Vale do Jaguaribe. E

deste  local,  o  canal  continua  em direção  ao  Vale  do  Apodi  e  abrirá  uma  segunda

variante  que  destinará  parte  das  águas  para  a  bacia  do  rio  Piranhas-Açu.  A  vazão

máxima do EIXO NORTE é de 99m3/s e o LESTE com 28m³/s.

O EIXO LESTE tem início no reservatório Luís Gonzaga, antes Itaparica, onde

será construído um canal que atravessa Pernambuco e transportará a água bombeada do

São Francisco até  o rio  Moxotó (bacia  sanfranciscana)  e  segue para  a  bacia  do rio

Paraíba, para atender a população do sertão de Pernambuco e do Sertão e Agreste da

Paraíba, inclusive a capital do Estado, situada no litoral. O terceiro EIXO é o Canal de

Remanso que parte do Lago de Sobradinho em direção a São Raimundo Nonato na alta

bacia do rio Piauí, e o quarto EIXO é formado pelo Canal do Sertão com ponto de

bombeamento em Cruz das Almas e ruma para Paulistana no Sudeste do Piauí, no Alto

Vale do rio Canindé118 (afluente do Parnaíba), este canal terá uma bifurcação para o

Alto Vale do rio Brígida e levará água para o Açude Entremontes, em Pernambuco. A

inclusão destes canais ao Projeto de transferência de água está relacionada com o apoio

político  dos  Parlamentares  piauienses  ao mesmo.  O caso desses dois últimos  canais

requer  uma  análise  mais  cuidadosa  em  termos  da  real  necessidade  e  abrangência

econômica e social dos mesmos para as localidades por eles servidas. É verdade que a

seca fisicamente provoca fortes efeitos nas regiões que serão tributárias destes canais,

porém alguns questionamentos terão que ser feitos em relação a transposição de água

para aquelas áreas.

O direito da população das localidades citadas ser atendida pelo abastecimento

de água é inquestionável, entretanto, será que não existe uma solução menos custosa

para atender estas áreas, como a construção de açudes e aberturas de poços artesianos?

Enquanto o EIXO NORTE e o EIXO LESTE, projetão o atendimento inicial superior a

118 A idéia de desvio de parte da água do São Francisco teive presente no Império e na República e sempre
se repetia a cada vez que ocorre uma forte estiagem no Nordeste. As águas do Velho Chico, além de ser
transferida para uma série de bacias intermitentes do Nordeste Oriental, também segue para o rio Piauí na
bacia do Parnaíba, no Nordeste Setentrional, para compensar a retira da água do rio São Francisco, ele
passaria a receber água do rio do Sono da Bacia do rio Tocantins, através de um processo de reversão.
Este mecanismo se dará por meio do rio Sapão, através do rio Preto afluente do rio Grande que deságua
no São Francisco em Barra-BA, com isso aumentaria a geração de energia e melhoraria a navegação
nestes rios.  GUERRA, Antônio Teixeira. Geografia do Brasil-Grande Região Norte.  Rio de Janeiro:
IBGE, 1959, p. n/c. 
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8.000.000 de pessoas (essa estimativa foi realizada em 1998), e quantas serão atendidas

pelos canais de Remanso e do Sertão? A bacia do Canindé-Piauí não tem uma única

aglomeração urbana que ultrapasse a casa dos 50.000 habitantes. Estas questões terão

que serem respondidas  para se  justificar  à transposição  de água para àquela  região,

apesar dos efeitos da seca e a falta de água serem um fato incontestável do ponto de

vista  físico,  entretanto  a  má  gestão  dos  recursos  hídricos  no Piauí  é  um escândalo,

inclusive nos vales dos rios Piauí e Canindé.

O  Piauí  é  afluente  do  Canindé,  que  por  sua  vez  desemboca  no  médio  rio

Parnaíba  em  Amarante-PI.  Lembramos  que  está  sendo  concluída  a  construção  da

barragem do Jenipapo, também chamada de Nica, situada no Alto Vale do rio Piauí, no

município de São João do Piauí, com capacidade para o represamento de 185.000.000m3

de água, nesse sentido, espera-se o seu eficaz gerenciamento para atender os interesses

da comunidade, inclusive com a implantação de projetos de irrigação. Em Paulistana,

temos o grande Açude Ingazeira, no Alto Vale do Canindé. Este local será o ponto final

do Canal do Sertão, até então a água desse açude vem sendo subaproveitada em termos

econômicos e a poucos quilômetros dali, no mesmo rio construiu-se o açude de Pedra

Redonda situado no município de Conceição do Canindé-PI.

Antes da execução de canais para a transposição de água do rio São Francisco

torna-se imprescindível a elaboração de um plano de gestão política, econômica e social

para coordenar e racionalizar o uso e consumo dos recursos hídricos no Estado do Piauí,

no sentido de atender o conjunto da população e conter o subaproveitamento e o enorme

desperdício  dos  mesmos.  Neste  Estado,  contraditoriamente,  temos  por  um  lado  os

efeitos  físicos  das  estiagens  que  periodicamente  atingem  parte  expressiva  do  seu

território,  por  outro  lado,  o  Piauí  conta  com um dos  maiores  lençóis  aqüíferos  do

mundo, além de ter vários rios perenes e lagos naturais. Neste sentido, já é tempo de

estabelecer metas para o uso e consumo dessa água. Frente a sua escassez, não é mais

possível  continuar  com inúmeros  poços  jorrantes  sem qualquer  destinação  para  sua

água, como ocorre em Cristino Castro ou mesmo em São João do Piauí, São Miguel do

Fidalgo e Paes Landim, onde a água é jogada fora 24 horas por dia e, não se cria sequer

um cabrito e nem se planta nada.

5.3. Da  sintonia  natural  ao  antagonismo  econômico  e  social  do  Vale  do  São

Francisco
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A questão da terra no Estado do Piauí também terá que ser solucionada, senão de

nada adianta desviar parte das águas do São Francisco para o sertão piauiense,  pois

certamente  teremos  mais  desperdícios  dos  recursos  hídricos  e  dos  investimentos

públicos sem que a maioria da população seja atendida. Mesmo com a construção dos

canais  do Remanso e  do Sertão,  o Projeto de Transposição abrangerá uma pequena

parcela  da  região  do  Polígono,  por  outro  lado,  não  será  possível  atender  todas  as

comunidades que vivem fora das bacias e das Áreas Diretamente Afetadas-ADA ou

beneficiadas  pelos  canais.  Este  atendimento  se  dará  através  da  abertura  de  poços

artesianos onde for possível, por meio da construção de açudes públicos e de cisternas.

Segundo  a  Pastoral  da  Terra  existem  soluções  eficientes  e  de  baixo  custo,  e  que

asseguram  o  suprimento  de  água  para  o  consumo  doméstico  dos  sertanejos  e

exemplifica  que  é  possível  construir  uma  cisterna  com  capacidade  para  123m3 ou

123.000 litros de água  custa de US$ 2.000.ou R$ 3.212,00 Este volume de água é

suficiente para 57 pessoas cozinharem e beberem durante 6 meses. De modo geral elas

são  abastecidas  através  das  chuvas  que  caem  nos  telhados  das  casas  e  a  água  é

conduzida por uma calha até a cisterna.

Temos outro exemplo, um reservatório (uma grande cisterna) com 15.000m³ de

água abastece 100 famílias rurais durante 4 anos, ou ainda, abastece 100 pessoas e 400

reses durante três anos ou 100 famílias urbanas por três anos e pode ser construído pela

quantia de R$ 25.000,00 a R$ 45.000,00 ou respectivamente de US$ 21.540,58 a US$

38.773, esses dados são de 1998. Concretamente, esta forma de solução tem baixo custo

e poderá atender toda a população sertaneja e matar sua sede. Neste sentido, o combate

aos  efeitos  das  secas  e  a  eliminação  do constrangimento  da  oferta  de  água  para  o

conjunto da população das áreas do semi-árido brasileiro, tem várias soluções, inclusive

algumas bem simples como estas descritas acima. Não é preciso esperar a chegada das

águas desviadas do rio São Francisco, pois outras medidas entre elas a construção de

sisternas (apesar das suas limitações técnicas) de pequeno e de grande porte para o uso

familiar e comunitário, assim como açudes ou poços que devem ser implementados a

qualquer  momento  e  poderão  complementar  o  grande Projeto  que  pretende  avançar

pelos sertões do Brasil.

Quando  o  Deputado  Inácio  Arruda  (PC  do  B  do  Ceará)  em  seu  discurso

realizado em 17 de maio de 2000, acerca da transposição do São Francisco destacou que

o Brasil é o país que detém a maior reserva de água doce do mundo, e que representa

12%  do  total,  mesmo  assim,  temos  problemas  de  abastecimento  devido  a  sua
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distribuição espacial, pois 68% dos recursos hídricos do país encontram-se na Amazônia

e apenas  3% no Nordeste.  Desses  3%, 70% é representado pelo  rio  São Francisco,

conclui  o  Parlamentar  que  tem posição  favorável  à  transposição.  Lembrando  que  o

senador Beni Veras, do PSDB/CE, também, havia elaborado um Projeto, em 1998, com

este propósito. Por outro lado, a transposição de parte das águas do São Francisco não

pode ser vista como salvadora de todos os males atribuídos à ocorrência de secas no

sertão, ela é apenas uma das medidas que visam a solução de parte dos mesmos.

Este Projeto tem limites espaciais e físicos, ou seja, a sua abrangência atende

somente a uma pequena parte do território atingido pelas secas. Portanto, será necessária

a realização de medidas complementares como as indicadas acima, e ao mesmo tempo

torna-se imprescindível  a execução de um eficiente  processo de gestão dos recursos

hídricos já existentes na região, com vista ao atendimento de toda a população afetada

pelas estiagens ocorridas no polígono. Desta forma, parte significativa dos problemas

econômicos e sociais decorrentes das secas no sertão nordestino serão solucionadas ou

pelo menos amenizadas.  Neste contexto,  destacamos que os dados do Departamento

Nacional de Obras Contra Secas-DNOCS (1995) indicam a existência de 297 açudes

públicos  com  capacidade  de  acumulação  de  16.500.000.000m³  de  água  e

1.500.000.000m³  distribuídos  por 622 açudes  públicos  federais  (DNOCS),  estaduais,

municipais  e  os  açudes  particulares.  Os  açudes  públicos  construídos  pelo  DNOCS

perenizam 3.042km de rios temporários, 40,42% destes situam-se, no Estado do Ceará,

ou seja, em torno de 1.229km que são abastecidos com água de 76 açudes construídos

no Estado.

O  número  de  açudes  construídos  e  de  quilômetros  de  rios  perenizados  por

Estado, situado no semi-árido têm a seguinte distribuição: Sergipe com 11 açudes e 2km

perenizados,  Minas Gerais (região do semi-árido mineiro),  6 açudes e 18km de rios

perenizados, Piauí com 15 açudes e 80km perenizados e Alagoas com 23 açudes e 85km

de rios perenizados. Este sistema de açude abastece 127 cidades, abrangendo 1.749.947

habitantes. Sendo que muitas outras cidades do sertão são atendidas com água de poços

tubulares (artesianos) alimentados pelo lençol freático. A região semi-árida com 27.000

poços tubulares profundos (dados de 1995), abertos para resolver a oferta de água no

polígono. Com a conclusão de grandes açudes prevista para o período entre 2000 e

2004, a capacidade de acumulação hídrica poderá dobrar só o açude Castanhão situado

na bacia hidrográfica do Jaguaribe,  no Estado do Ceará foi projetado para acumular

6.700.000.000m³ de água.
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Segundo  o  censo  do  IBGE,  de  2000,  o  Estado  do  Ceará  tem 7.430.661  de

habitantes  distribuídos  em 148.825,602km2,  situados  totalmente  na  zona  semi-árida.

Este Estado é um capítulo a parte, no que diz respeito à distribuição geográfica dos seus

recursos  hídricos.  Primeira  particularidade,  70%  do  seu  território  é  formado  de

afloramentos  cristalinos,  esta  situação  geológica  dificulta  a  formação  de  lençóis

freáticos impossibilitando a perfuração de poços tubulares. Mesmo com estas limitações

naturais,  lembramos  que  de  acordo  com  os  dados  da  Companhia  de  Gestão  dos

Recursos  Hídricos-COGERH,  foram  cadastrados  13.000  poços  no  Estado  e  7.200

açudes  com  capacidade  de  acumulação  de  12.000.000.00m³  de  água.  A  COGERH

gerencia 108 açudes públicos em convênio com o DNOCS, os mesmos têm capacidade

de acumulação de 10.300.000.000m³.

Em termos de planejamento dos seus recursos hídricos o Estado foi dividido em

11 bacias hidrográficas (todas temporárias ou intermitentes) e de acordo com o Decreto

no 24.264, de 12 de novembro de 1996, estabeleceu-se a cobrança de tarifa para os usos

e usuários de água potável. Esta tarifa é cobrada pela COGERH das concessionárias

delegadas  de serviço público de abastecimento  de água potável  e  foi  fixada  em R$

0,01/m3, que equivale a 1/60 da tarifa para os usos e usuários industriais. Atualmente, o

consórcio da bacia do Piracicaba estabeleceu a cobrança de tarifa fixada em R$ 0,01/m³,

mesmo valor que o Estado de São Paulo pretende instituir futuramente. Esta medida vai

ser instituída em todo o Brasil. Embora, a cobrança pelo uso da água, esteja assegurada

na Constituição Federal, ainda não foi implementada no âmbito nacional,  exceto em

alguns locais. Com a criação da Agência Nacional das Águas-ANA, através da Lei no

9.948, de 17 de julho de 2000, a cobrança pelo uso da água poderá ser instituída em

todos os estados do país.

A cobrança pelo uso da água é uma questão que precisa ser analisada com os

devidos  cuidados  pelos  usuários  das  águas  do  rio  São Francisco;  tendo  em vista  a

situação geográfica e o regime deste rio, desta forma até os Estados de Minas Gerais,

Tocantins e Bahia poderão cobrar pela água deste rio, nestes termos a transposição terá

mais  um problema adicional  a ser solucionado,  portanto a gestão das águas do São

Francisco  tem  que  levar  em  conta  todo  este  conjunto  de  interesses  antagônicos  e

estabelecer critérios bem definidos, para evitar possíveis conflitos no futuro em torno do

uso e consumo de água da bacia do Velho Chico. Espera-se novos planos de gestão para

o melhor  aproveitamento  dos  recursos hídricos  disponíveis  no polígono das secas  e

assim atender toda a população. Apesar da “propalada escassez de água” nesta região,
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entretanto,  a má gestão deste recurso é a maior  responsável pela  reduzida oferta  do

mesmo, nos períodos de secas. A transposição poderá ser um importante instrumento de

combate  aos  efeitos  das  estiagens,  porém é  fundamental  que  a  gestão  dos  recursos

hídricos  já  existentes  seja  completamente  alterada,  para  que  a  população  receba

atendimento eficiente.

O perfil geográfico, econômico, político e social do rio São Francisco é muito

amplo e qualquer medida relacionada ao uso e consumo de suas águas tem que levar em

conta  globalmente  este  conjunto  de  situações  que  envolvem o Velho  Chico  e  seus

afluentes.  A  bacia  do  São  Francisco  tem  640.000km2,  504  municípios  com  uma

população  estimada  em  16.000.000.de  pessoas.  Apesar  das  grandes  somas  de

investimentos  públicos e privados (estes  últimos em menor parte)  destinados para a

região, a pobreza continua acentuada no Vale do “Rio da Unidade Nacional”, que nestes

tempos de transposição, segue sem rumo em busca da verdadeira integração. Trata-se de

um rio perene com nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais,  no Sudeste do

Brasil e a foz no Oceano Atlântico no Nordeste brasileiro, entre os estados de Alagoas e

Sergipe. Este rio tem 2.700km de extensão e recebe águas de 168 afluentes de pequeno,

médio e grande porte, sendo 90 na margem esquerda e 78 pela margem direita.

Considerando as grutas, córregos, riachos e rios o São Francisco conta com 99

afluentes  perenes  e  69  temporários.  Sendo que a  maioria  absoluta  dos  rios  perenes

desagua no São Francisco em Minas Gerais, na região Sudeste e apenas uma pequena

parcela,  na  Bahia,  região  Nodeste.  Em  decorrência  do  duplo  regime  (perene  e

temporário) dos seus afluentes, o rio São Francisco tem grandes oscilações entre a vazão

máxima e mínima. A máxima ocorre no mês de março no final da estação de verão e a

mínima  em  outubro,  na  primavera,  em  termos  numéricos  tem  respectivamente  os

seguintes volumes de água 13.743m3/s e 644m3/s. Por outro lado, o rio São Francisco

conta  com  uma  grande  capacidade  de  acumular  água  de  superfície,  são

50.900.000.000m3 de  água,  distribuídos  nos  lagos  de  Sobradinho  com

34.100.000.000m3, Itaparica conta com 11.800.000.000m3, Xingó têm 3.800.000.000m3

e Moxotó 1.200.000.000 m3 de água.

A vazão média anual máxima do rio São Francisco é de 5.244m3/s e a média

anual  gira  torno  de  2.980m3/s  o  que  representa  uma  descarga  anual  de

92.000.000.000m3 de água, a média anual mínima é de 1.768m3/s, equivalente a 59,32%

da média anual; trata-se de uma diferença significativa entre as vazões média e mínima.

Lembramos que a média anual foi tomada como referência para o cálculo do volume
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máximo de água a ser transferido do rio São Francisco para as bacias indicadas neste

trabalho. Este fato em si torna-se bastante pertubador porque vai coincidir o período em

que poderá ocorrer a transferência do maior volume de águas do São Francisco com a

média mais baixa de sua vazão que ocorre nos meses de setembro e outubro. A estação

das secas ocorre entre os meses de maio a outubro, quando inicia as chuvas de verão

(novembro a  abril),  estação das  chuvas.  Embora  nesta  estação ocorra a  distribuição

pluviométrica em todo o território brasileiro, contudo ela poderá atrasar na região do

semi-árido e provocar desequilíbrio nas atividades econômicas desenvolvidas nas áreas

beneficiadas  pelo  projeto  de  transposição  de  água  do  Velho  Chico,  sobretudo  a

produção de energia.

A cada metro de água retirado do rio reduz a geração de energia hidrelétrica de

suas usinas. Os executores e defensores do projeto de transferência de água alegam que

não chega a afetar esta atividade, pois será retirada somente um volume inferior a 5% da

vazão média do rio. A questão da geração e do consumo de energia em decorrência do

Projeto de transposição do rio São Francisco precisa ser avaliada de forma cuidadosa à

medida que o desvio de água poderá alcançar uma vazão de até 280m3/s quando todos

os canais entrar em operação, segundo as empresas do setor de energia, o bombeamento

deste volume de água vai consumir muita energia e que custaria em valores atuais cerca

de US$ 130.000.000 por ano. O custo de manutenção da transposição é muito elevado,

segundo o estudo feito pela UFRN (2000), indica que o custo da água levada para o Rio

Grande  do  Norte  pode  alcançar  um  valor  superior  a  R$  20.000.000,00,  ou

aproxidamente US$ 10.420.000 ao ano.

O  problema  da  sustentabilidade  ambiental  deste  Projeto  ainda  tem  que  ser

melhor  explicitada,  inclusive  os  RIMAs  que  tratam  da  sua  execução  são  bastante

limitados no que diz respeito aos impactos ambientais em decorrência da construção dos

canais, aberturas de túneis e possíveis construções de açudes, barragens e “diques”. O

Projeto tem como meta a construção de 2.000km de canais que levarão água para 7

bacias diferentes: Jaguaribe, no Ceará com interligação para Fortaleza através do Canal

do Trabalhador, esta bacia tem 23 açudes de médio e grande portes, entre eles o Orós e

o Castanhão (em construção); no Rio Grande do Norte as águas do São Francisco vão

para as bacias do Apodi e Piranha-Açu com 20 açudes de médio e grande porte como o

Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz e Umari (em construção).

Na Paraíba, atenderão as bacias dos rios Piranhas e Paraíba com 36 açudes de

médio e grande porte e se destacam o complexo Coremas-Mãe d’Água, Epitácio Pessoa
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e Acauã (em construção); Pernambuco com as bacias dos rios Brígida e Moxotó com 10

açudes de médio e grande porte e destacam-se o Poço da Cruz, Chapéu e Entremontes.

O Piauí receberá água dos canais de Remanso que segue para a bacia do rio Piauí e o do

Sertão, que suprirá a bacia do Canindé, destacam-se o açude Jenipapo (alta bacia do

Piauí,  em  construção),  Ingazeira,  em  Paulistana  e  Pedra  Redonda  (em  construção)

ambos no Vale do Canindé. Com o desvio de água do rio São Francisco para atender

estes canais, certamente haverá a redução da geração de energia hidrelétrica119, porém a

redução vai ser compensada com a conclusão do processo de interligação do sistema de

energia elétrica do país.

Esta energia abastece 90% do mercado da região e para diminuir os possíveis

impactos em relação a essa geração o Projeto prevê que parte das águas retiradas para

outras regiões será reposta através da reversão de parte da água do rio do Sono (bacia do

Tocantins) para o Vale do São Francisco, via Rio Grande. A conclusão desse Projeto é

prevista  para  no máximo 20 anos e  no mínimo 10 anos,  em 1998,  o  seu custo foi

estimado  em  R$  10.000.000.000,00  ou  US$  5.200.000.000,  desta  quantia  R$

1.300.000.000,00 é destinada a revitalização da bacia do São Francisco, certamente será

insuficiente. Segundo os cálculos do Ministério da Integração o custo das obras hídricas

do São Francisco incluindo a barragem de Paracatu é de R$ 3.500.000.000,00, os canais

Leste  e  Norte  R$  2.800.000.000,00,  a  construção  dos  canais  para  o  Piauí  R$

500.000.000,00,  o  Programa  de  distribuição  de  água  para  o  semi-árido  R$

600.000.000,00 e  a  regressão do rio  do Sono da bacia  do Tocantins  para a  do São

Francisco R$ 1.300.000.000,00.

João Domingos, em seu artigo da Gazeta Mercantil de 24 e 25 de junho de 2000,

que trata da transposição do São Francisco relata a posição do ministro da Integração

Regional  Fernando  Bezerra,  frente  ao  megaprojeto  que  vai  beneficiar  em torno  de

8.000.000  de  pessoas  distribuídas  em  268  cidades  do  Nordeste  com  problemas  de

abastecimento de água e ao mesmo tempo poderão ser irrigados 300.000 hectares de

119 De acordo com um documento elaborado pela Gerência da Divisão de Planejamento da Geração de
Energia  Elétrica  da  Companhia  de  Eletricidade  da  Bahia-COEELBA,  apresenta  uma  perspectiva  de
significativa  redução  da oferta  de  energia  das  regiões  Norte  e  Nordeste  do Brasil,  caso  se realize a
transposição. Este documento mostra que na primeira etapa do Projeto, a retirada de uma vazão de 50m3/s
do leito do São Francisco e o bombeamento deste volume de água a uma altura de 160m (diferença entre
o nível  do rio e a  parte  mais elevada do canal  na Chapada do Araripe)  até  chegar aos rios a  serem
perenizados,  provocam  uma  redução  na  geração  de  energia  nas  usinas  da  CHESF-a  Jusante  de
Sobradinho (complexo de Paulo Afonso; Luiz Gonzaga,  ex-Itaparica;  Moxotó e Xingó),  da ordem de
218Mw ao ano (126Mw vão deixar de ser produzidos devido a redução do rio e 92Mw que serão gastos
com  o  bombeamento  da  água).  SUASSUNA,  João.  Transposição  do  São  Francisco:  Possibilidade
Técnica Versus Vontade Política. Recife: FUNDAJ, 1999.

338



terras. Desta forma o Ministro afirma que a transposição não pode mais esperar, na

verdade este Projeto aguarda sua vez há muito tempo, ou seja, vem sendo articulado no

período entre 1847 e 2002, entretanto só no final do século XX e início do XXI, foram

criadas as condições para a sua realização, por outro lado, os seus gestores têm que

esclarecer  todas  as  dúvidas  e  questionamentos  da  viabilidade  social,  política  e

econômica a seu respeito. O debate travado acerca desta questão mostra o seu grau de

complexidade.

A  imprensa  vem  tratando  sistematicamente  dos  problemas  relacionados  ao

Velho Chico, que dizem respeito à transposição, assim como, uma série de ações que

provocam a  degradação  e  a  possível  e  necessária  revitalização  deste  rio  e  de  seus

afluentes. Contudo, é no Congresso Nacional que a partir de 1998, vem sendo travado

intenso debate em torno de toda esta problemática que envolve a transposição, danos

ambientais e sustentabilidade econômica das atividades ligadas à água do Grande rio da

“Unidade Nacional”.  Toda a sociedade brasileira  quer que os problemas provocados

pelos efeitos das secas no sertão do Nordeste sejam solucionados, o que não se aceita é

que em nome de uma boa causa ocorra apenas a maquiagem dos problemas citados.

Pois, a transposição não poderá servir de mecanismo para atender apenas uma minoria

da população,  já que enormes  somas de recursos públicos  destinados  à solução das

questões sociais decorrentes das secas foram desviadas dos seus fins, ou indevidamente

apropriados por grupos políticos e econômicos das áreas afetadas, sem que a maioria da

população tivesse sido beneficiada.

A questão do tempo para iniciar este Projeto é importante, porém o que está em

jogo é a capacidade do mesmo em atender os objetivos para os quais vai ser implantado,

assim como, os problemas que vão surgir em decorrência da sua execução, entre elas os

impactos  ambientais.  A  discussão  a  respeito  da  transposição  da  água  do  rio  São

Francisco para outras bacias  do Nordeste,  sempre se repetia  o jargão de que sem o

líquido precioso não haverá desenvolvimento,  nem saúde e nem higiene,  com isso a

população estará sujeita a contrair doenças como cólera e chagas. Um dos argumentos

para a transposição, sempre recorre a dívida social e que o Projeto São Francisco de

1998,  apresentado  pelo  Senador  Beni  Veras  do  PSDB  procura  tratar  de  toda  a

problemática  social  da  área  sujeita  a  ocorrência  de  secas  no  semi-árido  brasileiro

(exceto a questão da terra), isto fica nítido no destaque seguinte:
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“Caso o Estado venha acudir o cidadão desta hipotética região, eliminando endemias e

implantando uma nova perspectiva  quanto às  condições  de saúde bem-estar,  estaria

criando  um  novo  quadro,  mais  favorável  ao  desenvolvimento  e  à  melhoria  das

condições de vida de toda a população. Estaria criando igualmente um bem público,

que consistiria em adequadas e propícias condições de saúde e higiene, onde o consumo

de um cidadão não diminuiria  as  possibilidades de consumo dos demais.  De modo

similar  ao  exemplo  ilustrativo  mencionado  por  outro  tipo  de  restrição  ao

desenvolvimento da economia e ao bem-estar da população: a insegurança quanto à

disponibilidade de água. A iniciativa dos agentes econômicos e as condições de vida

das pessoas são reféns desta hipoteca social, insegurança quanto à oferta de água, bem

indispensável à vida e ao progresso.

A integração das principais bacias do semi-árido propiciará o resgate dessa hipoteca

social. Com o Projeto São Francisco será criado um bem público preciosos: a todos será

assegurado água para sua família, seus empreendimentos e negócios: insegurança será

substituída por um pré-requisito de valor inestimável: a disponibilidade de água, que

não estará mais sujeita à irregularidade do clima. Somente o Estado pode criar este bem

público disponível a todos, ainda que haja a devida cobrança pelo custo da água. A

criação deste novo paradigma será antes de tudo o reconhecimento da cidadania dos

habitantes dos Vales do Jaguaribe, do Apodi, do Piranhas-Açú, do Paraíba, do Moxotó

e do Brígida”. (VERAS, 1998, p. 19).

Neste sentido,  os gestores do Projeto de Transposição terão que elaborar um

planejamento estratégico com vista ao desenvolvimento sustentável das regiões servidas

por este. E viabilizar a incorporação de programas de educação ambiental ao sistema

educacional já existente (com isso reduz os seus custos), para que a população no seu

conjunto seja também responsável pela preservação ambiental da região e ao mesmo

tempo  possa  inserir  em  uma  nova  orientação  que  tenha  como  premissa  o

desenvolvimento sustentado da região do polígono das secas e do Nordeste como um

todo. Embora alguns defensores da imediata implantação do Projeto de transposição das

águas do São Francisco considerem que as questões levantadas acima, sejam por demais

elitistas, pois o prioritário é levar água para matar a sede da população, no entanto se

não levar em conta este debate com vista a sustentabilidade ambiental,  econômica e

social à curto e longo prazo, certamente não estão querendo a solução dos problemas

que afligem as pessoas que vivem no sertão semi-árido, querem apenas se beneficiar em

nome da resolução dos mesmos.

5.4. Integração do Rio São Francisco: o desafio do século XXI.
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Os  desafios  frente  aos  efeitos  causados  pelas  estiagens  periódicas  exigem

soluções  diversificadas  no  âmbito  político,  econômico  e  social,  onde algumas  terão

aplicação  simples  outras  exigirão  complexas  medidas  de  ordem  políticas,  técnica,

ambiental e cultural. Mais uma vez, o acesso e a posse da terra continuam no centro

desta questão, de nada adianta ter terra sem água, porém água sem terra não leva a lugar

algum,  neste  sentido  o  seu  acesso  é  um dos  pilares  necessários  para  a  solução  do

problema  sertanejo  e  do  interior  do  país  no  seu  conjunto.  As  secas  têm  sido

apresentadas  de  forma  sistemática  como  as  grandes  responsáveis  pelos  problemas

econômicos e sociais da região. Certamente, que o sertão semi-árido do Brasil não é o

único do mundo e nem todas regiões semi-áridas são ocupadas ou tratadas da mesma

forma e exigem diferentes medidas para conviver, reduzir e eliminar os efeitos danosos

provocados  pelas  secas  seja  no  Brasil,  ou  em qualquer  outra  região  semi-árida  do

mundo.

A  última  versão  do  Projeto  São  Francisco  (Transposição)  recebeu  a

denominação: Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do

Nordeste Setentrional retornou para a agenda governamental no primeiro semestre de

2003. Trata-se de um empreendimento  que viabilizará  o fornecimento  de água para

vários  fins  (abastecimento  humano,  animais,  criação  de  peixes,  camarões  e  para  a

irrigação) e atenderá uma área ocupada por 12.000.000 de habitantes distribuídos pelos

Estados  do  Ceará,  Rio  Grande  do  Norte,  Paraíba  e  Pernambuco.  O  Ministério  da

Integração Nacional estima que serão transferidos no máximo 3,5% da vazão do rio São

Francisco  algo  em  torno  de  2.000.000.000m3 de  água  ao  ano120,  sendo  42,4m3/s

destinados às bacias dos Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte pelo EIXO

NORTE  e  21,1m3/s  destinados  aos  rios  de  Pernambuco  transportados  pelo  EIXO

LESTE,  totalizando  63,5m3/s.  A  capacidade  máxima  das  estações  de  bombeamento

desse Projeto é de 127m3/s, já prevista no anterior.

A transposição é mais um mecanismo de combate aos efeitos das secas no Brasil

e não pode ser considerado remédio para todos os males provocados pelas estiagens

120 A Nota Técnica 492, da Agência Nacional de Águas - ANA de setembro de 2004 assegura que a
disponibilidade de água para o consumo no rio São Francisco é de 525m3/s, dos quais 91m3/s á estão
sendo usados, restam 434m3/s. A estimativa da ANA é de que o consumo máximo em 2025, incluindo o
da Integração  das bacia será de 327m3/s. O Comitê de Bacias, estabeleceu , em no máximo 360m3/s, com
isso a ANA assegura que há água suficiente agora e para daqui a 20 anos. Principais Críticas ao Projeto
São Francisco e as Rrespectivas Respostas: Documento de Informação à Sociedade Civil Organizada
(IV). Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005, p. 5.
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ocorridas no semi-árido nordestino. Esperava-se que esta questão fosse um dos assuntos

a serem tratados nas campanhas eleitorais de 2002, já que o mesmo se fez presente entre

as prioridades nos exercícios do governo anterior. Porém, a transposição não mereceu

dos  então  candidatos  à  presidência  da  República  atenção  que  recebeu  ao  longo  da

década de 1990. No entanto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva incluiu esta

questão entre as prioridades do seu governo e prosseguiu aperfeiçoando os estudos que

já haviam sido realizados nos períodos anteriores,  sendo o Ministério  da Integração

Nacional; responsável por esta tarefa e a retomada do Projeto de Transposição coube ao

vice-presidente da República José Alencar.

Essa etapa teve início em 2003, com a realização de novas audiências públicas

em  toda  ao  Vale  do  São  Francisco  das  unidades  federativas  envolvidas  com  a

transposição de parte  da água do São Francisco para outras  bacias  hidrográficas  do

semi-árido brasileiro. O Projeto São Francisco deveria ter iniciado suas obras em 2002,

inclusive contou com adoção de R$ 300.000.000,00, mas foi suspenso por questão de

ordem política  e econômica.  Contudo, as discussões a  seu respeito,  retornaram com

força total, nos anos de 2003 e 2004, nesse período, foram realizadas novas audiências

públicas,  também  foi  feita  a  revisão  e  aperfeiçoamento  dos  Estudos  de  Impacto

Ambiental-EIA  e  Relatórios  de  Impacto  Ambiental-RIMA.  Com isso,  iniciar  a  sua

implantação, tanto que no segundo semestre de 2004, o governo enviou ao Congresso

Nacional,  uma proposta  de  orçamento  de  R$ 1.078.000.000,00,  sendo aprovado R$

635.000.000,00 para custear as obras do Projeto de Integração, previstas para iniciar no

segundo semestre de 2005.

O  Ministério  da  Integração  Nacional-MI  menciona  o  Nordeste  Setentrional

como  região  que  vai  ser  atendida  pelo  processo  de  transposição  de  água  realizada

através dos EIXOS NORTE e LESTE, certamente, trata-se de uma nova organização

espacial  para  fins  administrativo.  Geograficamente  o Nordeste  Setentrional,  também

chamado Meio-Norte compreende os Estados do Piauí e Maranhão, ambos ficarão fora

desta primeira etapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco. De acordo com

IBGE, a divisão geográfica em vigor compreende o Nordeste Oriental  formado pelo

Estado  do  Ceará;  Nordeste  Central:  Rio  Grande  do  Norte,  Paraíba,  Pernambuco  e

Alagoas  e  o  Nordeste  Meridional:  Sergipe  e  Bahia  que  ficarão  fora  da  Área  de

Influência Direta do Projeto de Integração do São Francisco (veja o mapa no final deste

capítulo), embora as estados da Bahia e Sergipe tenham partes dos seus territórios na

bacia do Velho Chico mas que não serão beneficiados com a transposição, no entanto
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terão que ser revitalizados para que o Projeto de Integração tenha a sustentabilidade

econômica e ambiental esperada.

O EIXO NORTE e o EIXO LESTE compõem dois sistemas independentes que

vão captar  água  no rio  São Francisco entre  as  barragens de Sobradinho e Itaparica

respectivamente em Cabrobó e na represa de Itaparica, no Estado de Pernambuco. Estes

sistemas  são  compostos  de  canais,  estações  de  bombeamento  de  água,  pequenos

reservatórios e usinas hidrelétricas para auto-suprimento e atenderão às necessidades de

abastecimento de municípios  do semi-árido, Agreste de Pernambuco e da Paraíba e da

Região Metropolitana de Fortaleza através das bacias hidrográficas: a) do rio Jaguaribe,

no Ceará; b) do rio Piranhas-Açu, na Paraíba e Rio Grande do Norte; c) do rio Apodi,

no Rio Grande do Norte; d) do rio Paraíba, na Paraíba; d) dos rios Moxotó, Terra Nova

e Brígida, na bacia do São Francisco. O EIXO NORTE vai beneficiar os rios Brígida,

Terra Nova, Jaguaribe, Apodi e Piranhas-Açu e o EIXO LESTE conduz a água para os

rios Paraíba e Moxotó.  Trata-se de um empreendimento do Governo Federal,  sob a

responsabilidade do Ministério da Integração.

A vazão média do EIXO NORTE é de 41,3m3/s, sendo 7,5m3/s distribuídos na

própria bacia do São Francisco e 33,8m3/s serão transferidos para outras bacias do semi-

árido nos  Estados do Ceará,  Rio Grande do Norte  e  Paraíba  que vão ser  atendidos

através das bacias citadas acima. No EIXO LESTE a vazão média é de 20m3/s, onde

12,7m3/s ficam na bacia do São Francisco, no Estado de Pernambuco e 7,3m3/s vão para

a  Paraíba,  lembramos  que  63% da  água transposta  por  este  canal  é  para  atender  o

consumo humano. Trata-se de uma região que vem sofrendo enormes constrangimentos

em decorrência da escassez de água, particularmente no Estado da Paraíba, com isso

reduz a possibilidade de ampliar as atividades econômicas já existentes ou a criação de

outras novas, além do mais conta com um grande contigente populacional vivendo nas

áreas tanto do Polígono quanto do Agreste, atendidas pelo Projeto de Integração.

A população que vive na região do polígono das secas propriamente dita, passa

por  enorme  desassossego,  quando  ocorre  este  fenômeno  natural.  A  maioria  dessa

população é atendida por programas emergenciais que visam minorar os seus efeitos.

Neste contexto, o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográfica

do Nordeste Setentrional tem como principal objetivo ofertar água para a população da

região  que  sofre  em  decorrência  dos  constrangimentos  provocados  pela  falta  deste

precioso líquido nos períodos de estiagens prolongadas. Isso faz com que esta gente seja

submetida às formas explorações mais cruéis. Além de perpetuar a chamada indústria
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das secas, que é um esquema que beneficia um pequeno grupo privilegiado da região

que vive às custas do flagelo da maioria.  De acordo com os dados do Ministério da

Integração Nacional foram aplicados em torno de US$ 1.000.000.000 ou o equivalente a

R$  2.500.000.000,00  (em 2005),  para  atender  a  população  atingida  pelas  secas  no

período entre  1998 e 2000.  Apesar  da  aplicação  desta  considerável  quantia  os  seus

resultados foram pífios, até porque parte destes recursos é apropriada pela indústria das

secas.

Os  dados  citados  acima  poderão  contribuir  decisivamente  para  justificar  a

implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas

do Nordeste Setentrional, pois os custos da sua primeira etapa são estimados em US$

1.500.000.000  ou  R$  4.200.000.000,00.  O  EIXO  NORTE  foi  orçado  em  US$

1.030.000.000 e  o  EIXO LESTE em US$ 472.000.000,  sendo que  a  construção  de

ambos vai dotar de infra-estrutura (permanente) toda a região atendida por eles jamais

vista no interior do país, é o que garante o Ministério do da Integração Nacional. O

EIXO  NORTE  terá  uma  extensão  de  402km  de  canais  artificiais,  4  estações  de

bombeamento, 22 aquedutos, 6 túneis (Angico, Paranamirim, Angico Jati, Túnel 700,

Cuncas I, II e Major Sales) e 26 pequenos reservatórios, além de contar com duas usinas

hidrelétricas de pequenos portes a serem instaladas nos reservatórios de Jati e Atalho, no

Ceará que juntas terão 52MW, respectivamente 40MW e 12MW. O Ponto inicial deste

EIXO que vai transportar em média 45,2m3/s é em Cabrobó, a água captada no rio São

Francisco será elevada a 165m de altura daí em diante segue por gravidade para as

bacias receptoras.

A extensão do EIXO LESTE é estimada em 220 km que leva água para o rio

Paraíba (o mesmo deságua no Oceano Atlântica em João Pessoa) e para o rio Moxotó,

afluente do rio São Francisco. Este EIXO conta com 5 estações de bombeamento, 2

túneis  (Mandantes  e  Monteiro)  e  9  pequenos  reservatórios  e  transportará  em média

18,8m3/s de água para abastecer os açudes do rio Paraíba entre eles o Boqueirão em

Campina Grande, no Agreste da Paraíba e Poço da Cruz em Pernambuco. Seu ponto

inicial é na represa de Itaparica onde vai captar água, que será bombeada a 304m de

altura  para  alcançar  os  seus  destinatários,  isto  é,  as  bacias  receptoras.  A  água

transportada por estes canais atende os seguintes agrupamentos humanos: 4.400.000 de

habitantes, na Região Metropolitana de Fortaleza através do rio Jaguaribe e por meio do

Canal do Trabalhador construído no início da década de 1990; bacia do rio Paraíba, na

344



Paraíba 1.500.000.000 habitantes; Agreste de Pernambuco com 1.100.000 habitantes e

nas bacias do Apodi e Piranhas-Açu 1.300.000 habitantes.

A maioria  dos  habitantes,  que vive no polígono das  secas  consome água de

açudes121, no entanto os mesmos estão sujeitos aos efeitos das oscilações climáticas que

provocam escassez ou abundância de água. A cada ano que passa os efeitos causados

pelas secas tornam-se mais dramáticos e devastadores para a população pobre do semi-

árido. Isto decorre do processo histórico que transformou numa região que em termos

naturais é bastante desfavorável para a ocupação humana. Apesar das suas condições

adversas tornou-se uma das áreas mais povoadas e populosas do Brasil e até mesmo do

mundo, em regiões com estas características. Nesse caso, refere-se à região atendida

diretamente pelo Projeto de Integração, mesmo excluindo a Região Metropolitana de

Fortaleza  e  das  grandes  cidades  do  Agreste,  ainda  assim,  o  restante  do  território  é

bastante povoado e populoso. Para atender a demanda de água na região é necessário

um eficaz gerenciamento dos recursos hídricos existentes e que serão reforçados com

água vinda do São Francisco. Apesar da polêmica, em torno desse mecanismo espera-se

que  a  implantação  do  Projeto  de  Integração  represente  uma  nova  mudança  de

mentalidade e de procedimentos a respeito do uso da água recurso natural escasso e tão

importante para a população do semi-árido.

O Projeto que vai transpor água do Velho Chico para outras regiões do Nordeste

tem o dever de atender a maioria da população de sua área de abrangência e não tornar-

se  numa  Califórnia  para  a  minoria,  e  ao  mesmo  tempo  excluindo  os  demais  como

lembra  Uger  (2001).  O  prazo  para  concluir  o  Projeto  de  Integração  do  Rio  São

Francisco foi estimado entre 10 e 15 anos, este tempo é mais do que suficiente para

assegurar o processo de inclusão do conjunto da população sertaneja. De certo, que o

acesso  à  água,  a  educação  de  qualidade  e  a  terra,  é  indispensável,  sem  isso,  a

transposição  será  mais  uma  medida  paliativa  acompanhada  de  incríveis  obras  de

construção civil executada pela nossa engenharia. O Projeto de Integração, também vai

fornecer água para a irrigação, neste sentido, é imprescindível que parcela das terras da

121 A distribuição dos açudes do Nordeste é concentrada por demais, a infra-estrutura hídrica da região,
que realmente conta é integrada por pouco mais de 300 açudes e barragens, em sua maioria é construída
pelo  DNOCS.  Aproximadamente  3%  deste  total  têm  capacidade  de  armazenamento  superior  a
500.000.000 m3 e que podem acumular 73% da capacidade total de armazenagem do Nordeste, estimada
em 85.100.000.000.m3. Um dos principais indicadores da distribuição de água em várias sub-regiões do
semi-árido  é  a  sua  grande  concentração  num  reduzido  número  de  açudes.  Essas  evidências  são
encontradas  nos  Estados  caracterizados  pela  presença  de  bacias  com potencial  de  captação  de  água
limitado,  que  se  verifica  particularmente  no  Ceará,  Rio  Grande  do  Norte,  Paraíba  e  Pernambuco.
CARVALHO,  Otamar  de;  EGLER,  Cláudio  A.  Gonçalves.  Alternativa  de  desenvolvimento  para  o
Nordeste semi-árido. Fortaleza: BNB, 2003, p. 91.
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região seja entregue aos pequenos e médios agricultores para que os mesmos se tornem

agentes  diretos  e  não  apenas  figurantes  numéricos  deste  processo.  O Ministério  da

Integração,  estima  à  criação  de  180.000  empregos  nas  áreas  irrigação  que  ocorrerá

através da posse da terra ou por meio do trabalho assalariado nas atividades econômicas

a  serem  criadas  no  decorrer  da  implantação  e  consolidação  do  grande  Projeto  de

Integrção proposto pelo Governo Cental.

O  acesso  a  terra  historicamente  tem  sido  um  problema  de  difícil  solução,

particularmente,  no  interior  do  Nordeste,  sem  contar  o  nível  de  precariedade  da

titularidade dos imóveis, tanto que os dados do Ministério da Integração e do INCRA

indicam que 26% da área de abrangência do Projeto de Integração constituem de posses,

ou seja, não tem registro cartorial.  Outro dado destaca que apenas metade das áreas

rurais dos municípios situados no perímetro do Projeto de Integração, tem registro no

INCRA, frente a esta situação foi criado o Programa de Regularização Fundiária nas

Áreas  Entorno  dos  Canais,  para  promover  a  regularização  fundiária  das  áreas

potencialmente  irrigáveis  localizadas  nas  várzeas  do  entorno  do  Projeto,  com  isso

fortalecer  a  posição  do  pequeno  produtor,  sobretudo  aqueles  que  se  encontram em

situação irregular e proteger de possíveis ações de cunho especulativo. Certamente, que

esta tarefa é um grande desafio que o Projeto vai ter que enfrentar, e ao mesmo tempo

tomar  as medidas  cabíveis  sempre que for necessário.  A curto prazo,  aplicam-se os

instrumentos  legais  disponíveis  e  a  médio  e  longo  prazo  tem  que  contar  com  a

educação,  organização  e  conscientização  da  população  e  dos  grupos  diretamente

envolvidos com estas questões. 

O Governo espera que até  2025, aproximadamente 400.000 pessoas do meio

rural e 600.000 dos centros urbanos, totalizando 1.000.000 de pessoas permanecerão na

região  de  abrangência  do Projeto  de Integração.  A bacia  do rio  São Francisco  tem

640.000km2, mas com a inclusão da área atendida pelo Projeto passa para 787.000km2,

chamada  de  Área  de  Influência  Indireta-AII,  sendo  que  as  bacias  receptoras  têm

212.000km2 e em 2025, receberão 42,4m3/s retirados do Velho Chico, na jusante de

Sobradinho. O Estado de Pernambuco com parte do seu território situado na bacia do

São Francisco isoladamente vai receber 21,1m3/s o equivalente a 33% ou 1/3 da água

transferida  pelo  Projeto.  As  áreas  dos  municípios  atravessadas  pelos  Eixos  que

conduzem a água da bacia doadora para as bacias receptoras é denominada de Área de

Influência  Diereta-AID,  seu  limite  é  determinado  pelos  municípios  onde  estão
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localizados as obras de adução e os rios e açudes receptores, a mesma têm 67.000km2,

estabelecidos pela soma do das áreas de 86 municípios.

No século XIX, a implantação das estradas de ferro no Brasil contou com uma

zona de privilégio que consistia em uma área de 30 km de extensão ao longo de cada

lado da ferrovia. Para a implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco

estabeleceu-se uma faixa de terra denominada de Área Diretamente Afetada-ADA ao

longo das  estruturas  do  Projeto,  com 5km de largura  para  cada  lado.  Esta  área  foi

destinada  a  uma  série  intervenções  tais  como:  A  construção  de  canais,  aquedutos,

estações de bombeamento, túneis, reservatórios, alojamentos de trabalhadores, estradas

para acesso de veículos e máquinas. A Área Dirtamente Afetada-ADA tem 7.750km,

embora a faixa para a construção de canais tem em média 200 metros de largura. Esta

ADA,  certamente  vai  provocar  desassossego  para  a  população  que  vive  na  faixa

atingida por ela e isto tem sido motivo de preocupação de muitas pessoas, inclusive

porque em caso  de  desapropriação  o  valor  a  ser  pago na  maioria  dos  casos  não é

suficiente para os atingidos obterem imóveis e estabelecerem em outros lugares, o que

poderá resultar  em supimpa injustiça contra aquela gente que não pode e nem deve

assumir mais este sacrifício em nome da solução de problemas e do progresso para os

outros.

Como  este  filme  já  é  bastante  conhecido  basta  lembramos  o  processo  de

implantação das grandes usinas hidrelétricas, inclusive no rio São Francisco. Espera-se

que os mesmos erros não sejam cometidos, pois, o progresso e, o desenvolvimento tem

que servirem como instrumento de inclusão, particularmente da gente sertaneja que até

o momento só conhece o lado cruel da exclusão e não pode ser mais uma vez vítima em

nome de dias melhores que jamais serão alcançados. Os críticos deste modelo lembram

que  a  modernização  excludente  apenas  mascara  a  solução  das  questões  apontadas

acima,  a  partir  desta  constatação  cabe  aos  gestores  do  Projeto  de  Integração  (os

governos e os agentes sociais e econômicos) tomarem as medidas cabíveis para buscar

os objetivos esperados com a chegada da água na região do polígono das secas, caso a

transposição seja realizada. Sem o cumprimento destas exigências não precisamos do

Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco,  caso  o  contrário  teremos  uma  grande

decepção não só para a população que vive na área de abrangência do Projeto, mas

também para toda a sociedade brasileira.

O Ministério da Integração Nacional reconhece que poderão ocorrer problemas

como os  mencionados  acima,  tanto  que  destaca  a  perda  de  4.000 hectares  de  terra
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agrícolas, desapropriadas para montar a estrutura operacional do Projeto. O primeiro

impacto da perda desta área é eliminação de 2.300 empregos diretos, particularmente no

meio rural dos municípios de Salgueiro, São José das Piranhas, Verdejantes, Baixio e

Santa Helena. Estima-se que as obras de implantação em sua primeira etapa (4 anos) vai

gerar 5.000 postos de trabalhos que pela sua complexidade pouco ou nada contribuirá

par reduzir o impacto causado pela perda dos primeiros. Contudo, o governo afirma que

todas estas questões serão tratadas com devida atenção e com isso superar os problemas

causados.  Superada  a  primeira  etapa  do  Projeto,  o  Ministério  projeta  a  criação  de

240.000 empregos diretos no meio rural resultando na fixação de 400.000 habitantes até

2025, reduzindo em 35% o êxodo rural e quem sabe poderá inclusive atrair pessoas para

o campo.

O  Projeto  Integração  também  terá  forte  impacto  no  desenvolvimento  das

atividades urbanas e o Ministério da Integração projeta a geração de 80.000 empregos

nas bacias receptoras e mais de 350.000 empregos; nas regiões que serão beneficiadas

com outras  bacias,  inclui-se o Agreste  de Pernambuco  e  a  região  Metropolitana  de

Fortaleza. Todas estas estimavas são por demais otimistas por parte do governo e do

Ministério da Integração responsável pela sua implantação. Será o Projeto do século

XXI; no entanto, para que tenha esta abrangência caberá o Estado Brasileiro a decisão

de executar esta tarefa e não apenas um governo, ou seja, do Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva que vai iniciar a implantação (2005), caso supere os entraves de ordem

jurídica e política. Sua continuidade se dará por várias gerações de governos no decorrer

do primeiro quartel do século XXI e que sirva de mecanismo eficaz de combate aos

efeitos das secas, para que no futuro a ocorrência de estiagens periódicas, seja apenas

um fenômeno da natureza sem os dramáticos efeitos dos séculos anteriores. Algumas

secas deixaram as suas marcas, particularmente aquelas ocorridas, na Segunda metade

dos séculos XIX e XX, respectivamente marcados pelas secas de 1877 a 1879 e 1979 a
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1983122, sem contar a seca de 1998-2001, responsável pelo apagão de 2002, que atingiu

todo o país e com mais força o Nordeste.

A  oferta  de  água  poderá  modificar  de  forma  radical  uma  série  de

constrangimento impostos à população que vive na região do semi-árido brasileiro tais

como:  a  abolição  da  indústria  da  seca,  “voto  condicionado”  e  o  escancarado

clientelismo dominante na região.  Para isso, além de levar água é preciso implantar

políticas públicas de longo prazo que contribuam com a eliminação deste modelo antigo

perpetuado no sertão ao longo da história. A política educacional será um instrumento

eficaz para combater  ao processo de subserviência  entranhado no seio da população

pobre  do  polígono,  o  acesso  a  terra,  o  crédito  e  aos  mecanismos  de  mercado,  são

elementos  indispensáveis  para  a  mudança  de  mentalidade  presente.  Contudo,  os

resultados desta mudança só aparecerão em longo prazo porque trata-se de estruturas

‘viciadas’’, incrustadas no cotidiano de parcela significativa da população sertaneja e

culturalmente todas as mazelas decorrentes dos efeitos das estiagens periódicas, são por

demais  solidificadas  e  aceitas  como  normais  e  determinadas  por  Deus.  Este

comportamento social imposto àquela gente pobre ao longo do tempo tem contribuído

para a manutenção de interesses escusos como a permanência da indústria da seca e suas

ramificações políticas, sociais e culturais.

Para desmontar tal dinâmica, o presente governo e os futuros terão que enfrentar

poderosos interesses que historicamente se beneficiaram com a problemática das secas.

Portanto,  o  governo  responsável  pela  implantação  do grande Projeto  tem que  atuar

politicamente em várias frentes para obter o êxito esperado. Segundo o Ministério da

Integração, todas as medidas cabíveis serão tomadas na sua execução123 para reduzir os

122 O fenômeno climático;  denominado seca  se  caracteriza  pela falta  de chuvas  (parcial  ou total)  no
período que elas deviriam ocorrerem. A seca abrange grande parcela do território da região Nordeste e
uma pequena parte da região Sudeste (Norte de Minas Gerais e Noroeste do Espírito Santo). A História
tem registro de grandes secas como as ocorridas nos anos de 1723-1727 e 1790-1793 (período colonial)
que ceifou a vida de milhares  de pessoas.  Contudo, a  seca de 1877-1879, deixou profundas marcas,
estima-se  que  morreram 500.000 pessoas,  sendo 118.927,  no  Estado  do  Ceará,  além de  54.927 que
migraram para a Amazônia por conta desta. A seca de 1979-1983; expandiu para uma área 40% além
daquela  situada  no  polígono das  secas,  atingindo 1426 municípios  distribuídos  em uma extensão  de
1.660.333km2,  provocando  constrangimento  a  milhões  de  pessoas.  Esta  seca  teve  um elevado  custo
financeiro para o governo federal que gastou Cr$ 4,1 trilhões (a fundo perdido), de certo trata-se da maior
seca da História do Brasil, embora não haja dados a respeito do número de mortos quantitativos, ou seja,
aquele que morre de fome e sede. CARVALHO, Otamar de.  A economia política do Nordeste, seca,
irrigação e desenvolvimento. Rio de Janeiro: ABID/Ed. Campus, 1988, op. cit. p. 195, 261.
123 Estabelecer o percurso para as águas do Velho Chico pelos sertões nordestinos tem sido uma tarefa
árdua principalmente, com as exigências dos órgãos responsáveis pelas questões ambientais, históricas e
culturais. O Projeto São Francisco já havia feito algumas simulações para escolher o melhor roteiro das
águas vindas do Rio da Unidade Nacional e o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional com o objetivo de reduzir os impactos citados acima ampliou as
simulações  e  foram  estudadas  22  opções  diferentes  de  traçados.  Numa  área  de  110.000km 2,
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impactos  sócio-ambientais,  culturais  e  em  áreas  de  sítios  paleontológicos  e

arqueológicos da região atingida ao mesmo tempo, alcançar os objetivos estabelecidos a

curto,  médio  e  longo prazo,  tanto  no  decorrer  das  suas  obras,  assim como,  após  a

conclusão destas. Sem isso, não se justifica a transposição de água do Velho Chico para

outras  bacias  hidrográficas  do  semi-árido,  caso  contrário  teremos  uma  pequena

Califórnia nas mãos da minoria de sempre e assim, a indústria das secas muda de nome

e a situação social  do sertanejo pobre continua a mesma.  Neste  sentido,  o destaque

abaixo  procura  apontar  em  parte  a  preocupação  do  governo  com  as  questões

mencionadas acima e com a nova dinâmica a ser desenvolvida nos sertões do Brasil,

particularmente no decorrer das obras dos EIXOS NORTE e LESTE para a tranferência

de água do Velho Chico:

 “A geração de emprego deverá aumentar a renda e aquecer a atividade no comércio e

no setor de serviços das cidades onde estão instalados os principais canteiros de obra:

Cabrobó,  Salgueiro,  Terra  Nova,  Parnamirim,  Jati,  Cajazeiras,  Triunfo,  Uiraúna,

Custódia, Sertânia, Mauriti, Baixio, Floresta e Petrolândia. O uso das águas na indústria

e na agricultura e a sua distribuição por todas as regiões receptoras deverão, a longo

prazo, elevar  a geração de emprego  e renda.  Espera-se um expressivo aumento da

renda e, conseqüentemente, do consumo das famílias’’. (Projeto de Integração do Rio

São  Francisco  c  om   Bacias  Hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional-PIRSFBHNS,

2004, p. 80).

O diagnóstico elaborado pelo Ministério da Integração a respeito da região

contemplada  diretamente  com o Projeto  de  Integração identificou  44 impactos,

sendo 23 considerados como de maior relevância. Destes 11 são positivos e 12,

negativos, respectivamente:

i) Aumento da oferta e da garantia hídrica, Geração de empregos e renda

durante a implantação, Dinamização da economia regional, Aumento da

oferta de a água para o abastecimento urbano, Abastecimento de água

das populações rurais, Redução da exposição a situações emergenciais

de seca,  Dinamização da atividade  agrícola  e  incorporação de novas

técnicas ao processo produtivo, Melhoria da água nas bacias receptoras,

Diminuição  do  êxodo  rural  e  da  emigração  da  região,  Redução  da

exposição da população à doenças e óbitos e Redução da pressão sobre

a infra-estrutura de saúde

correspondendo a 153 municípios de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.  Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília: MI, 2004,
p. 35. 
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ii) Perda temporária de empregos e renda por efeito das desapropriações,

Modificação da composição das comunidades aquáticas biológicas das

bacias receptoras, Risco de redução da biodiversidade das comunidades

aquáticas nativas das bacias receptoras, Introdução de tensões e risco

sociais durante a fase da obra, Possibilidade de interferências com as

populações indígenas, Pressão sobre a infra-estrutura urbana, Risco de

interferências com o Patrimônio Cultural, Perda e fragmentação de 430

hectares de áreas de vegetação nativa e de habitats de fauna terrestre,

Risco de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas ao

homem nas bacias receptoras, Interferência sobre a pesca nos açudes

receptores; Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras.

As  medidas  para  corrigir  os  possíveis  impactos  negativos  (ambientais,

econômicos,  sociais  e  culturais)  decorrentes  da  implantação  do  Projeto  de

Integração do Rio São Francisco têm que serem realizadas imediatamente à sua

constatação seja no decorrer das obras ou após a conclusão das mesmas. E isto

impede o surgimento  de tensões  sociais,  degradação ambiental,  depredação dos

bens culturais, dos sítios paleontológicos e arqueológicos da região atendida e ao

mesmo tempo reduz os custos econômicos e os desgastes políticos e sociais e o

descrédito em relação ao projeto. Embora o Ministério da Integração tenha estes

diagnósticos e aponte as medidas cabíveis, por outro lado nunca é demais lembrar

que um Projeto com esta magnitude, tem que ser avaliado cotidianamente e assim

impedir  a  ocorrência  de  falhas  que  comprometam  os  seu  objetivos.  Além  de

assegurar a implementação de políticas públicas que só apresentarão resultados a

médio e longo prazo como a questão educacional e a formação de técnicos de nível

médio e superior necessários para atender as demandas das atividades econômicas

da região

5.5. Transposição entre os prós e os contras e a revitalização antes de tudo.

Os  cuidados  com  a  implantação  do  Projeto  de  Integração  do  Rio  São

Francisco se justificam qualquer que seja à análise ou ponto de vista a seu respeito,

pois, trata-se da realização de uma proposta com 158 anos, esta particularidade é

mais do que suficiente para que não haja erros na sua condução, tanto no âmbito

técnico como político ou econômico. Embora, parte significativa da estrutura por
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onde vão passar os canais já foi construída (no caso os grandes açudes e nisso se

inclui o Canal do Trabalhador) ao longo deste período principalmente na segunda

metade  do século XX. Apenas os grandes EIXOS que transportarão  a  água do

Velho  Chico  para  as  bacias  receptoras  e  os  pequenos  reservatórios  e  diques

intermediários  ainda  não  foram construídos  (veja  o  mapa  com o  percurso  dos

EIXOS NORTE e  LESTE no final  deste  capítulo).  Todas  as  bacias  receptoras

contam  com  grandes  açudes  construídos  nos  seus  vales,  tais  como  Orós  e

Castanhão,  no  Jaguaribe,  Armando  Ribeiro  Gonçalves,  no  Piranhas-Açu,  no

Boqueirão e Acauã, no Paraíba; Santa Cruz, no Apodi; Poço da Cruz, no Moxotó,

além daqueles de menor porte.

A consolidação  desta  estrutura  realizou-se  sem qualquer  relação  com o

Projeto de transposição de água do rio  São Francisco,  porque a  maioria  destes

açudes foi construía antes da década de 90, mesmo estando nas rotas dos canais

que serão construídos a partir de 2005. Carvalho (2001) destaca a existência e a

importância dos açudes situados nas bacias hidrográficas que integram os EIXOS

vindos  do  São  Francisco.  Estes  açudes  foram  construídos  para  resolver  os

constrangimentos provocados pela falta de água onde eles estão localizados. Eles

contribuirão  em  termos  operacionais  com  o  desenvolvimento  do  Projeto  de

Integração, além de reduzir os seus custos e os impactos ambientais decorrentes

desta nova intervenção nas áreas onde estão sitiados,  porque impactaram antes.

Neste  contexto,  será  necessária  a  implementação de duas medidas  para o êxito

deste  Projeto;  em vários  locais,  situados  em sua área de abrangência:  Primeira

combater o desmatamento das caatingas e a salinização; segunda reduzir o avanço

da  desertificação  no  semi-árido  nordestino  que  de  acordo  com  os  dados

apresentados por Oliveira (2001) indicam que este fenômeno estaria alcançando

24,5% da área do semi-árido.

Apesar dos questionamentos a respeito do processo de desertificação em

áreas do polígono, mesmo assim, esta questão requer uma atenção redobrada, por

um lado para estancar o seu avanço e, por outro, para assegurar a sustentabilidade

econômica e ambiental,  particularmente das Áreas de Influência  Direta-AID do

Projeto de Integração. A ocupação inadequada destas áreas tem contribuído com a

possível  expansão deste fenômeno,  impondo a avaliação do uso econômico das
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áreas  do  polígono.  Combater  a  desertificação124 ainda  carece  de  estudos  mais

sistematizados e de políticas com este fim. De imediato, estas regiões poderão ser

transformadas  em  Parques  (nacionais,  estaduais  e  municipais),  Reservas

Ecológicas-REs, Reservas Biológicas-RBs. e Áreas de Proteção Ambientais-APAs.

O  combate  à  desertificação  requer  medidas  mais  contundentes  que  deverão

envolver  não só o Ministério  da  Integração,  como também todas  as  esferas  de

governos e a sociedade em seu conjunto.

A realização do Projeto de Integração do Rio São Francisco contará com

muitos desafios, entre eles garantir a sua sustentabilidade econômica, a preservação

ambiental, a recuperação de áreas degradadas da caatinga, chapadas, a revitalização

do Vale e do rio São Francisco, e até combater a desertificação de áreas de sua

abrangência. A criação de Unidades de Conservação-UCs., contribuirá para isso,

contudo  este  procedimento  visa  atender  as  exigências  legais  da  Resolução

CONAMA no 002/96 e a Lei  9.985/2000, e já conta com a sugestão para criar

UCs.125 na Área de Influência Direta-AID. Como o Projeto não se limita a esta

Área, muitas outras UCs. terão que ser indicadas nas Áreas de Influência Indireta-

AII.  Apesar  de  outras  regiões  do  Vale,  contarem com estas  Unidades,  porém,

partes  significativas  delas,  estão  localizadas  nas  áreas  de  influência  do  Projeto

Jaíba: como a Reserva Biológica Serra Azul, criada pelo IEF, em 1990, R. B. do

Jaíba-IEF, em 1993, Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, APA Serra do Sabonete,

124 A região Nordeste foi a primeira parcela do território brasileiro por gente do além mar, embora o
mesmo já era habitado por índio da América, com a chegada do colonizador área antropizada se expandiu
em todas as direções e nos últimos anos ela se intensificou, tanto que passou de 728.000km 2, em 1984,
para  1.003.000km2,  em 1990,  isto  representa  65% de sua  extensão.  Este  processo  contribuiu com o
avanço da desertificação que abrange 24,5% da área semi-árida (aproximadamente 228.000km2, sendo
que 24% ou 54.720km2, deste total em grau muito elevado, 15% ou 34.200km2 em grau grave, e 61% o
equivalente a 139.000km2, com grau moderado. A maior parte do semi-árido brasileiro abrange parcela
dos territórios dos Estados da região Nordeste, exceto o Estado do Maranhão e a Região Sudeste conta
com a menor parte, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Este último tem uma pequena faixa de
terras  no semi-árido,  com isso participa da SUDENE. OLIVEIRA,  Mauro Maurício.  Indicadores  dos
Impactos  socio-econômicos  e  Ambientais  da  Agricultura  Irrigada. In: Disponibilidade  de  Água  e
Fruticultura no Nordeste. Brasília: ISPN/MA e CNPq, 2001, p. 111. 
125 O Ministério da Integração Nacional conta com um Programa de Compensação Ambiental que visa
atender a Resolução CONAMA no 002/96 e a Lei 9.985/2000 que estabelece que o empreendimento cuja
implantação causa danos ou modificações ao meio ambiente deve destinar, como medida compensatória,
um montante equivalente a no mínimo, 0,5% do seu valor global para custeio de atividades ou aquisição
de bens para Unidades de Conservação-UCs ou a implantação quando assim for considerado pelo órgão
ambiental licenciador competente, com fundamento nos Estudos de Impacto Ambiental-EIA. Para atender
a exigência legal foram apresentadas as seguintes Unidades de Conservação: R.B. de Serra Negra-PE; EE.
do Seridó-RN; EE. de Aiauba-CE; Floresta Nacional do Araripe-CE; APA da Chapada do Araripe-CE,
ambas Federais e o Parque Estadual do Pico Jabre-PB e Parque Estadual do Cabugi-RN . Ministério da
Integração  Nacional.  Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco  com  Bacias  Hidrográficas  do  Nordeste
Setentrional. Brasília: MI., 2004, p. 101, 102.
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ambas criadas em 1998 e situadas em Jaíba, e Reserva do Verde Grande (1998),

em Matias Cardoso.

A APA do Pereaçu, no Vale do rio Pereaçu, em Januária, o Parque Nacional

Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha, no Vale do rio Urucuia, todas estas

Ucs, localizam-se no Médio São Francisco. A APA da Serra do Cabral126, criada

em maio de 2001, no município de Lassance, Vale do rio das Velhas (Alto São

Francisco), além do Parque Nacional da Serra da Canastra criado, em 1972, para

proteger a nascente do rio São Francisco, embora já tenha perdido 50% da sua área

inicial. Este Parque abrange partes dos territórios dos municípios de São Roque de

Minas e Delfinópolis e Vargem Bonita, no Alto São Francisco. De certo que tais

providências são importantes, no entanto elas só representam uma pequena parcela

dos problemas a serem enfrentados, como os interesses consolidados que se oporão

a essas iniciativas e, com isso, em determinado momento, as medidas de comando

e de controle terão de ser aplicadas, além das socioeducativa e econômicas.

A questão hídrica do sertão semi-árido suscita acalorado debate por dois

motivos, primeiro, por se tratar de uma região bastante povoada e simultaneamente

populosa  para  aquelas  condições  naturais;  segundo,  pelo  constrangimento

provocado pela falta de água nos períodos de estiagens prolongadas (secas) que

causa enorme desconforto ao país e flagelo para parcela significativa dos habitantes

nas áreas suscetíveis  a este  fenômeno.  Para a Organização das Nações Unidas-

ONU, cada pessoa deve consumir no mínimo 120 litros de água diariamente, no

entanto a região do semi-árido que vai ser beneficiada pelo Projeto de Integração

do Rio São Francisco, apresenta atualmente um consumo médio de 50 litros diário

quantia, bem abaixo do mínimo recomendado pala ONU. Este fato em si, continua

mostrando que “o sertanejo, antes de tudo é, um forte’’, como observou Cunha

(1982), quando acompanhava os combates na Guerra de Canudos, no interior da

Bahia, no final do século XIX.

126 A Área de Proteção Ambietal-APA Serra do Cabral foi implantada através da Lei Municipal 827 de 29
de maio de 2001, como falta infra-estrutura para a realização de uma adequada fiscalização a proteção de
suas  riquezas  fica  comprometida.  Os  Principais  problemas  desta  APA  são:  as  queimadas,  extração
mineral, criação de gado e o desmatamento. A Serra do Cabral localiza-se no Baixo rio das Velhas (Alto
São Francisco), na região central do Estado de Minas Gerais, tem uma extensão de 11.500km 2. Serra do
Cabral  abrange  parcelas  dos  territórios  de  6  municípios:  Lassance,  Augusto  de  Lima,  Buenópolis,
Joaquim Felício, Francisco Dumont e Várzea da Palma. Somente Várzea da Palma não criou uma Área de
Proteção Ambiental, com isso a Serra do Cabral conta com 5 unidades de conservação municipais. A
fiscalização destas áreas cabe às prefeituras, que devem investir 50% do ICMS Ecológico nas áreas de
proteção. SILVEIRA, Carolina. Proteção Legal não Garante Conservação. Belo Horizonte: Manuelzão-
UFMG, março de 2004, p. 5. 
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Frente a estas circunstâncias, os críticos da transposição reconhecem que a

falta  de água é  um problema sério  para o desenvolvimento  da região,  contudo

consideram  que  existem  várias  alternativas  que  ainda  não  foram  devidamente

exploradas  para  solucionar  a  oferta  de  água  no semi-árido,  antes  de  realizar  a

transposição da água do São Francisco, mecanismo este que vem sendo proposto

há  mais  de  século  e  meio.  O  objetivo  do  Projeto  de  Integração  do  Rio  São

Francisco  com  Bacias  Hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional  é  eliminar  os

constrangimentos decorrentes da falta de água para a população. Com isso, deverá

reduzir as ações emergenciais que absorvem grandes somas de recursos públicos e

que são comprovadamente ineficientes no combate aos efeitos das secas. Por trás

desta  ineficiência  está  a  falta  de planejamento  e  de políticas  com este  fim que

perdurou  ao  longo  da  história  econômica  e  política  do  país.  Desta  forma,  o

Ministério da Integração considera que este Projeto será definitivamente o antídoto

de  tudo aquilo  que  foi  feito  para  combater  os  efeitos  das  secas  no  semi-árido

nordestino.

O Projeto de Integração e suas versões anteriores;  foram exaustivamente

debatidos no decorrer da última década do século XX, e nos primeiros anos do

século XXI, contou com intensa participação do Congresso Nacional, da imprensa,

dos  movimentos  socioambientais.  No  período  entre  1998  e  2002,  ano  em que

deveria ter iniciado as obras do Projeto, muito se debateu a sua conveniência ou

não, pois existem os prós e os contras. Neste contexto, em 5 de junho de 2001, foi

criado  o  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco-CBHSF127,  sua

formação  contou  com  intensa  mobilização  dos  municípios  da  bacia  sob  a

coordenação  da  Agência  Nacional  das  Águas-ANA,  que  realizou  37  encontros

127 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco-CBHSF, foi criado pelo Decreto Presidencial
em 5 de junho de 2001.  É um órgão  de natureza consultiva,  deliberativa  e normativa,  vinculado ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH (uma espécie de parlamento das águas). No processo
eleitoral  do  Comitê  foram  habilitadas  410  entidades  da  sociedade  civil  e  941  usuários  de  todas  as
categorias, que realizaram 26 reuniões plenárias estaduais para as eleições dos membros dos seguimentos
usuários,  sociedade civil,  poder público municipal  e comunidades indígenas.  A posse e instalação do
Comitê  ocorreram  no  dia  13/12/2002,  no  Palácio  do  Planalto  e  sua  composição  é  formada  por  60
representantes  e  60  suplentes  de  usuários,  poderes  públicos  Federal,  Estadual  e  Municipal  e  de
organizações civis de recursos hídricos. Os 60 membros e 60 suplentes, integram as Câmaras Consultivas
Regionais-CCR, correspondentes ao Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, os usuários contam
com 40% dos membros, o poder público 34% e a sociedade civil 26%, sendo que Brasília tem 1, Goiás 1,
Sergipe e Alagoas 6 cada, Pernambuco 8, Bahia 12, Minas Gerais 18, a União 5, comunidades indígenas
da bacia 1 e  hidroeletricidade  de bacia 2 representantes.  Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco. Brasília: MMA, 2003.
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regionais com 6.000 participantes, sem contar as manifestações dos movimentos

sociais, dentro e fora do Vale.

A formação do CBHSF, além de exercer suas atribuições normativas como

desenvolver ações com base na Lei no 9.433/97, em especial no que diz respeito à

gestão  descentralizada  e  participativa,  entre  o  poder  público,  os  usuários  e  a

sociedade  civil.  De  acordo  com  o  regimento  interno,  o  CBHSF  tem  outras

finalidades como: promover a integração da gestão dos recursos hídricos com a

ambiental  e  apoiar  a  integração  entre  políticas  públicas  e  setoriais,  visando  o

desenvolvimento sustentável da bacia como um todo; promover a articulação e a

integração entre os sistemas nacionais e estaduais de gerenciamento dos recursos

hídricos;  estabelecer  mecanismos  de  cobranças  pelo  uso  de  recursos  hídricos;

aprovar  e  acompanhar  a  execução  do  Plano  de  Recursos  Hídricos  da  Bacia;

promover  a  criação  de  agências  de  águas  e  arbitrar,  em  primeira  instância

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Contudo, os fóruns

e seminários  realizados  pelo  CBHSF contribuem para  tratar  de outras  questões

relacionadas ao Velho Chico.

O  CBHSF  é  composto  por  representantes  de  todos  os  segmentos  da

sociedade e de usuários do rio. Durante o ano de 2003, foram realizadas várias

manifestações   organizadas  pelo Comitê para tratar da problemática do rio São

Francisco,   nas  quais  se  destacaram as  plenárias  de São Roque de  Minas-MG,

ocorrida em maio, e a de Penedo-AL, no mês de outubro. A Plenária de Penedo

contou  com a  presença  do  vice-presidente  da  República,  José  de  Alencar,  dos

ministros  da  Integração  Nacional  e  do  Meio  Ambiente;  respectivamente  Ciro

Gomes e Marina Silva, dos governadores Ronaldo Lessa, de Alagoas e João Alves,

de  Sergipe.  Nessa  Plenária  o  Comitê  da Bacia  Hidrográfica  do São Francisco-

CBHSF, posicionou contra o Projeto de Integração do Rio São Francisco e propôs

que ele tornasse um grande programa de desenvolvimento sustentável integrado,

simultaneamente obteve o compromisso do vice-presidente José Alencar de que

nada seria feito em relação ao Projeto sem que o CBHSF posicionasse através do

Plano Nacional de Recursos Hídricos. No entanto, o Governo Federal continuou

com seu propósito de realizar o Projeto de Integração, que terá que ser apreciado e

aprovado pelas câmaras regionais e pelas instâncias superiores do Ministério do

Meio Ambiente e, só depois poderar inicir as suas obras. 
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No  decorrer  do  ano  de  2003,  foram  realizadas  inúmeras  manifestações

públicas e sociais; debates e seminários em torno da Transposição e Revitalização

do  rio  São  Francisco  e,  da  sustentabilidade  das  atividades  econômicas

desenvolvidas no seu Vale. Todo este processo contou  com intensiva cobertura da

mídia nacional e atenção especial do Congresso Nacional, tanto que a sessão do

Senado Federal, realizada em 1 de setembro do mesmo ano, teve como pauta a

análise e discussão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias

Hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional.  A  maioria  dos  senadores  de  todas  as

regiões  do  país,  presentes  nessa  sessão,  posicionou-se  favoravelmente  à

implantação do Projeto simultaneamente com a revitalização do Velho Chico. Para

o senador Fernando Bezerra, PTB/RN, que foi ministro da Integração no Governo

FHC, em 1999, a realização dessa obra é um sonho, não só dele, mas de outros

ministros como Mário Andreazza (Interior) e Aluízio Alves (Integração). Enquanto

o  senador  Almeida  Lima,  PDT/SE,  observa  que  a  prioridade  é  realizar  a

revitalização do rio e de seu Vale,  para posteriormente avaliar  as condições de

executar ou não a transposição. O senador Saturnino Braga, PT/RJ, considera que

um Projeto  dessa  envergadura,  genuinamente  brasileiro,  assim como  o  rio  São

Francisco, resgata a auto-estima do país e tem grande relevância social para região

atendida por ele.

O senador Eduardo Azeredo, PSDB/MG, deteve-se à análise do processo de

revitalização do rio e pediu informação a seu respeito; o senador Antônio Carlos

Valadares,  PSB/SE  respondeu  que  já  havia  recomendado  a  revitalização  como

condição elementar para a transposição (Relatório do Senado e Câmara). Valadares

lembrou ainda que as Constituições de 1967, e 1988 não deram nada para o Velho

Chico (na verdade, a de 1967 tirou recursos do Vale) e defendeu que a água se

mantenha pública, pois a Constituição de 1988 estabeleceu que este recurso é um

bem público do país e da sociedade brasileira. O senador Marcelo Crivella, PL/RJ,

lembrou que a água é fundamental, mas a miséria continua espalhada pelo semi-

árido nordestino,  sendo preciso revitalizar  os  organismos  de fomento  da região

como a SUDENE, CODEVASF e a EMATER e defendeu o Projeto de Integração.

O  senador  Agripino  Maia,  PFL/RN,  tratou  do  conjunto  de  propostas  de

transposição do São Francisco e quis saber qual é a sua prioridade. O senador José

Jorge, PFL/PE, tratou da polêmica que envolve da transposição de água do São

Francisco para o desenvolvimento da irrigação em outras regiões. Recomendou a
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solução dos problemas do rio e de sua bacia, além de indagar sobre a prioridade

dessa medida e aa sua simultaneidade com a revitalização.

A senadora Heloisa Helena, P-SOL/AL, que nasceu no Vale do rio Moxotó,

afluente do Velho Chico, tratou do combate aos efeitos da seca e da convivência

com ela.  Defendeu a revitalização do rio e criticou a forma afobada como vem

sendo conduzido o processo de transposição. O senador Pedro Simon, PMDB/RS,

reafirmou  a  importância  política,  econômica  e  cultural  do  Rio  da  Integração

Nacional, criticou a mania existente no Brasil de fazer as maiores obras do mundo,

destacou que a técnica de transposição existe há muito tempo, citou o exemplo da

transposição do rio Colorado, nos EUA, defendeu a revitalização do Velho Chico e

a implantação do Projeto de Integração e exigiu que o mesmo esteja a serviço da

maioria da população. O senador Tasso Gerieissati, PSDB/CE, fez considerações a

respeito  da  complexidade  da  licitação  e  execução  do  Projeto  e  dos  problemas

relacionados ao rio e defende a transposição; o senador Ramez Tebet, PMDB/MS,

também defende o Projeto de Integração do Rio São Francisco, acompanhado de

uma  eficaz  revitalização  e  o  senador  Leomar  Quintanilha,  PFL/TO,  analisou  a

questão da doação de água da bacia do Tocantins para a do São Francisco, que

deverá compensar o volume de água retirado desse rio e bombeado pelo Projeto de

Integração.

No  processo  de  mobilização  realizado  em  2003,  no  Vale  foi  possível

verificar  forte  oposição  ao  Projeto  de  Integração.  Essa  oposição  tem-se

manifestado em todo o Vale e nos fóruns e seminários realizados a respeito desse

assunto; entre eles destacamos o debate sobre a “Revitalização e Transposição do

Rio São Francisco’’, realizado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 21

de outubro daquele ano. Firmino (2003) destaca o debate entre o vice-presidente da

República, José Alencar, responsável pelas audiências públicas no Vale nas Áreas

de Influência Indireta e Direta a respeito do Projeto de Integração128 e José Carlos

128 A presença do vice-presidente José Alencar, no ciclo de debates sobre a Revitalização e Transposição
do  Rio  São  Francisco,  promovido  pela  Assembléia  Legislativa  de  Minas  Gerais  (realizado  em
21/10/2003), faz parte do conjunto de audiências públicas que visam convencer a sociedade, de que a
implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco é importante. Este debate contou também
com a participação dos deputados Antônio Passos, Pres. da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe
e Wanderley Ávila, relator da Comissão Interparlamentar de Estudos-Desenvolvimento Sustentável  da
Bacia do São Francisco e do ex-ministro do Meio Ambiente, no Governo FHC e na época era secretário
do Meio Ambiente de Minas Gerais e recém eleito Pres. do CBHSF. Ambos contrários à transposição,
embora José Carlos, quando ministro do Meio Ambiente tenha encaminhado este Projeto, pois o governo
que participava estava empenhado na sua implantação, de qualquer forma foi o grande debate dos prós e
dos contras a sua execução. FIRMINO, Hiram. Duelo de Gigantes. Rio de Janeiro, JB Ecológico, 8 de
novembro de 2003, p. 26.
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de Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente no Governo do presidente Fernando

Henrique Cardoso e, naquela época Secretário do Meio Ambiente de Minas Gerais

e  Presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco-CBHSF,

contrário  a  esse  Projeto.  Carvalho  defendeu  sua  posição,  lembrando  que  a

sociedade conquistou a lei dos Comitês e Lei Nacional do Meio Ambiente,  que

consolidou ainda mais o modelo de gestão coletiva e participativa, enfatizando que

a transposição não poderá ser feita na marra. O Governo de Minas Gerais tem uma

posição  “conciliatória”  em  relação  à  transposição.  Desde  que  não  afete  as

atividades econômicas  ligadas ao rio e simultaneamente venha beneficiar outras

regiões, ela deve ser realizada, visto que Minas almeja o desenvolvimento político,

econômico e social do país. Nessa posição está implícita a questão da Revitalização

do Velho Chico e de seu Vale.

O  Estado  de  Minas  Gerais  tem  o  papel  de  destaque  no  processo  de

Revitalização, primeiro porque 40% do território do Vale está situado no Estado e

conta  com 72% da água  do São Francisco;  segundo porque é  responsável  por

grande parte da poluição e degradação ambiental de sua bacia. Isso ocorre devido

às  atividades  industriais,  ao  desmatamento  associado  ao  desenvolvimento  da

agricultura e da pecuária e ao lançamento de esgotos urbanos nos rios, que vem

contribuindo para o secamento das suas nascentes e redução dos lençóis freáticos.

Como  disse  o  deputado  Wanderley  Ávila,  relator  da  Comissão  Interestadual

Parlamentar de Estudos-Desenvolvimento Sustentável do Rio São Francisco, o rio

está nas mãos de todos os brasileiros para evitar que a transposição seja levada

adiante. De qualquer forma, os brasileiros de Minas com ou sem transposição, têm

a dura tarefa de impedir a morte do Velho Chico em seu território. Para isso tem

que contar com a ajuda de toda a sociedade para, enfrentar uma série de poderosos

interesses em que os seus agentes por ganância, ignorância ou por omissão, estão

pouco se importando com o destino do Rio da Integração Nacional. Contudo, o

Governo de Minas, o Legislativo representado pelo deputado Wanderley Ávila, o

Governo  Federal  e  os  próprios  poluidores,  todos  estão  convocados  para  esta

saudável batalha de salvar um rio, o Velho Chico, pois, caso contrário, será o fim,

inclusive, dos seus próprios degradadores.

No  primeiro  semestre  de  2004,  foram  tomadas  medidas  preliminares

encaminhadas  pelo  governo  federal  com  vista  à  implantação  do  Projeto  de

Integração do Rio São Francisco que iniciou com a III Reunião Plenária do Comitê
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da Bacia do Rio São Francisco, realizada no começo do ano em Juazeiro-BA e

culminou com a apresentação do Relatório de Impacto Ambiental-RIMA, ocorrida

em junho pelo Ministério do Meio Ambiente.  Paralelamente ocorreram debates,

seminários e manifestações públicas a respeito dessa questão. Nos dias 3 e 4 de

junho do mesmo ano  realizou-se em São Francisco, no Alto Vale, o III Seminário

do Meio Ambiente da Bacia  do São Francisco que teve a Revitalização do rio

como a questão central. Este seminário contou com a participação de vários órgãos

públicos  (ANA,  EMATER,  IEF,  Prefeitura  Municipal  de  São  Francisco)  e

entidades ligadas à defesa do Meio Ambiente e ao Velho Chico, além de tratar dos

problemas  relacionados  ao  nível  da  educação,  da  baixa  renda dos  agricultores,

suspensão das áreas de reserva e preservação permanente, conservação das estradas

de rodagem, utilização inadequada dos solos e dos projetos locais como o da Bacia

Hidrográfica  do  Vale  do  Pajeú.  Entre  outras  coisas  ocorridas  neste  seminário,

podemos destacar a “Mensagem” que sintetiza em parte aquilo que o Velho Chico

e seu Vale representam em termos naturais e sociocultural.

“A vida do homem do sertão e, a alma do barranqueiro tem começo em pequenas,

escondidas e frescas locas borbulhantes que abrem o coração da mãe terra para que

dela jorre a preciosa água.

Veredas destampam-se em clareiras abertas, num inesperado. O cerrado de cerca

de vida, da terra e do céu. Os seres vivos chegam sempre para a festa e a renovação

da vida. É o milagre da água.

Nasce lá no alto, na chapada, nos gerais – uma lágrima passageira dos campos altos

vai ganhar a terra; um filete, despretensiosa gota, de pouco se ver que recolhe no ir

e descer, pelas valas e vãos, os destinos comuns de águas brotadas. Que seja um

filete, preciso de ser, pois não se faz o maior e mais belo manancial, nem mesmo o

mar bravio ou depois sereno, se não existir, antes, a despretensiosa gota que faz o

filete e, ele, as águas correntes, tão esperadas. Por isso o filete é o começo da vida.

E agora, põe assunto, seu moço, por que o homem cisma de acabar com o paraíso?

Por que ruindade tanta de destruir toda essa beleza e transportar  dos campos a

grossa areia para entupir a veia de onde brota a doce água? Por que ser capaz de

fazer abrir chagas profundas no seio da mãe-terra?

E, de repente, o que se tem são poucas as águas e muitas mágoas: arriba o homem

como a ave que perde o ninho e não volta mais. E a vida vais perdendo o sentido.

As gotas que correm em filetes em magras faces são as lágrimas de quem  assiste

ao morrer do buriti, ao secar das fontes, ao esturricar do sertão.
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O barranqueiro tem “sua alma no rio’’ ele é o seu sangue, é o seu corpo; é um povo

por herança. Sem o rio não há vida, não há sertanejo, não há barranqueiro...  só

mágoas.

Assim, quando estreitamos nossos corações  num só abraço  em torno de nossas

fontes,  reverenciamos  a dádiva de Deus e asseguramos nosso tesouro futuro,  a

garantia das futuras gerações.

Felizes somos nós, porque nós começamos... e vocês?’’ (João Naves de Melo).

No  decorrer  do  segundo  semestre  de  2004,  governo  federal  continuou

realizando  os  ajustes  políticos  e  técnicos  para  a  implantação  do  Projeto  de

Integração  previsto  para  começar  em  março  de  2005,  cujo  orçamento  já  foi

aprovado pelo  Congresso  Nacional;  lembrando  que  entre  outras  providências  o

Ministério da Integração encaminhou ao Congresso um Projeto que cria um Fundo

para a revitalização do rio São Francisco. Porém, a justiça obrigou o CNRH a adiar

a reunião marcada para o dia 30/11/2004, em que seria decidido; a implantação do

Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco.  Segundo  a  juíza  Iolete  Maria  F.

Oliveira, essa medida foi tomada porque o Projeto não havia sido analisado pelas

câmaras técnicas do CNRH antes de ser votado.

Esse ato da juíza foi possível graças ao mandado de segurança impetrado

pelo Ministério Público Federal e pela Promotoria do Meio Ambiente de Brasília.

Dessa forma, as obras da transposição serão adiadas por alguns meses, trata-se de

mais  uma  etapa  que  deve  atender  todos  tramites  legais  exigidos  para  a  sua

aprovação,  tais  como a  análise  das  câmaras  técnicas  do Conselho Nacional  de

Recursos  Hídricos-CNRH,  assim  como,  a  apreciação  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica do Rio São Francisco-CBHSF, além de e realizar algumas audiências

públicas  ainda  pendentes.  Com a  proximidade  da  sua  implantação  do  Projeto,

intensificaram  as  manifestações  contrárias  a  esta  medida  e  favorável  à

Revitalização do rio, neste contexto, o processo de transposição suscitou uma série

de  debates,  destacando  aqueles  de  cunho  político,  econômicos,  técnico  e

socioambiental.

5.6. A etapa final do Projeto de 158 anos e seus antagonismos político e econômico

De um lado, proposta de transposição ou interligação do rio São Francisco

com  outras  bacias,  nunca  foi  politicamente,  uma  questão  tranqüila,  sempre
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contando com resistências129 e nessa última fase não tem sido diferente e continua

tendo forte oposição do governo da Bahia. Junta-se a isso todos os demais grupos

que por motivos diferentes também se opõem a essa medida. Já o estafe político

dos Estados do Ceará,  Rio Grande do Norte,  Paraíba e setores de Pernambuco

(inclusive  o  presidente  da  Câmara  dos  Deputados)  vem  se  posicionando

favoravelmente à transposição,  e, neste contexto,  Almeida (1994) lembra que a

retomada  dessa  questão,  nos  primeiros  anos  da  década  de  1990,  contou  com

empenho  dos  ministros  Beni  Veras-CE  (Planejamento)  e  Aluízio  Alves-RN

(Integração Regional) e dos presidentes da Câmara do Deputados, Inocêncio de

Oliveira-PE e do senador Humberto Lucena-PB.

Já  se  passaram  12  anos  e  essa  convergência  de  forças  continuou  sem

alteração, tanto que o ministro Ciro Gomes, da Integração Nacional originário do

Ceará e, responsável pela execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco,

e os presidentes da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, de Pernambuco,

defensor  entusiástico  do  Projeto,  e  o  presidente  do  Senado  Federal  Renan

Calheiros, de Alagoas, também favorável (ambos eleitos para o biênio 2005-2006),

assim  como,  parcela  significativa  dos  senadores  tem-se  manifestado  pela

transposição realizada simultaneamente com a revitalização. O debate econômico a

respeito da transposição tem estreita relação com as questões políticas e técnicas,

além dos interesses econômicos antagônicos e convergentes (públicos e privados).

O caso das geradoras de energia e dos produtores de agricultura irrigada

ilustra bem essa situação, porque divergem quanto ao uso e ao consumo da água do

Velho Chico, mas poderão unir esforços contra a sua retirada para outras bacias

hidrográficas  com o argumento  de  que  isso  enfraqueceria  essas  atividades  que

dependem do uso e consumo da água. Para alguns analistas os custos operacionais

da transposição são muito elevados e não se justificam em termos econômicos.
129 Os governadores Aécio Neves (PSDB/MG), Paulo Souto (PFL/BA) e João Alves (PFL/SE) são contra
a  implantação  do  Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco.  Neve  exige  que  sejam realizados  os
Estudos  de  Impacto  Ambiental  da  Transposição  em  toda  a  bacia  do  Velho  Chico  e  não  só  em
Pernambuco; enquanto Souto considera o Projeto ambientalmente complexo e sem viabilidade do ponto
de vista econômico e Alves lembra  que não adianta a revitalização pura e simples, tem que aumentar a
vazão  do  rio.  Os  governadores  Cássio  Cunha  Lima  (PMDB/PB),  Wilma  Faria  (PSB/RN)  e  Lúcio
Alcântara (PSDB/CE) são favoráveis ao Projeto; Alcântara lembra que as obras são importantes e têm que
andar com a revitalização; Faria diz que o Projeto é fundamental para o desenvolvimento sustentável dos
recursos  hídricos  do  Estado  e  Lima  considera  um Projeto  de  solidariedade  nacional.  Ronaldo  Lessa
(PDT/AL), sem posição definida, acha errado o Governo Federal aplicar R$ 1.000.000.000,00 nas obras
da  transposição  e  apenas  R$  1.000.000,00  na  revitalização  e  Jarbas  Vasconcelos  (PMDB/PE),  tem
defender os interesses do seu Estado, ou seja, primeiro concluir as obras da Adutora do Oeste e estudar as
políticas compensatórias. EMÍLIO, Paulo; DELGADO, Maria Lúcia; MOREIRA, Ivana e CRUZ, Patrick.
Transposição leva a cizânia ao Nordeste. São Paulo, Valor Econômico 28/2/2005, p. A16. 
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Incluem-se  os  gastos  decorrentes  do  consumo  de  energia  elétrica  com  o

bombeamento de água para os canais, redução da geração de energia do complexo

Paulo Afonso-Xingó devido à retirada de água do rio São Francisco, mão-de-obra e

as dúvidas quanto à viabilidade econômica das atividades que serão desenvolvidas

nas  Áreas  de Abrangência  Direta  do Projeto com a chegada da água,  além de

muitas outras justificativas.

Nesse contexto destacamos que as questões técnicas130 e operacionais estão

estreitamente em sintonia com as diretrizes políticas e econômicas; lembrando que,

a engenharia brasileira já vem demonstrando sua capacidade de realizar esse tipo

de obra desde o início do século XX. Segundo os dados da Agência Nacional de

Águas-ANA,  a  perda  de  energia  em  decorrência  da  retirada  de  água  do  São

Francisco é de 1,5%, Para o Ministério da Integração Nacional  trata-se de uma

questão superada em termos técnicos porque será compensada com a energia de

outras regiões do País por meio do Sistema Interligado Nacional-SIN. Esse Sistema

Interligado vem se ampliando, particularmente nessa década. Segundo a ANEEL,

após o apagão de 2002, foi tomada uma série de medidas com esse fim, e acelerou-

se o processo de interligação que já foi concluído em todo o país.

Essa forma de compensação de energia vai beneficiar não só o Projeto de

Integração do Rio São Francisco caso ele necessite, como também qualquer outra

região  brasileira.  Certamente,  existem outras  questões  técnicas  que envolvem a

transposição,  entre  elas  destaca-se  o  fato  de  que  o  período  em que as  regiões

beneficiadas mais demandam água coincide com a menor vazão do São Francisco.

A  implantação  do  Projeto  de  Integração  inclui  a  construção  de  uma  série  de

reservatórios nas bacias receptoras, além daqueles já existentes, para regular e reter

parte da água excedente do Velho Chico durante as cheias, o que nem sempre será

possível.  Esse  problema  ainda  não  foi  completamente  contornado  e  vem  se

impondo no debate a respeito da transposição.

130 A transposição é uma entre as várias alternativas e recursos para reduzir os efeitos das secas e a má
distribuição da água, porém técnico e cientificamente,  será que o São Francisco resiste a uma grande
retirada do seu precioso líquido? Apesar de sua  média entre 1931 e 1990, tenha sido de 2779,3m3/s,
contudo ele trabalha abaixo desse volume, lembrando que nos meses de agosto e setembro, baixa para
800 e  1.000m3  /s.  Em uma extensão  significativa  do rio  (entre  Três  Marias  e  Sobradinho)  não  está
regularizada e a população ribeirinha sofre duas vezes: com as cheias e com as estiagens, tanto que os
moradores do Vale a 10 km do leito do rio tem tanto constrangimento com a falta de água quanto outro
qualquer  sertanejo  do  semi-árido.  Portanto,  não  é  com  a  transposição  de  água  que  vai  resolver
definitivamente com o problema da seca como se pregoa. ARAÚJO, José Theodomiro de. O Velho Chico
rio da discórdia nacional, In: Propostas Alternativas no 3. Fortaleza: IMPEL, set. de 1994, p.13.
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Os  problemas  socioambientais  também  contribuíram  significativamente

com o debate a respeito da Transposição e da Revitalização e está estreitamente

ligado  com  os  demais,  porém  acrescenta  novas  concepções  técnicas  e  de

desenvolvimento econômico combinadas com a preservação ambiental e social do

país. Neste contexto, inclui alguns ecologistas com posições mais sectárias, que de

maneira nenhuma diminui a qualidade do debate. Todos esses setores contam com

um  aparato  teórico  e  político  para  tratar  das  questões  econômicas,  sociais  e

técnicas  ao  mesmo  tempo,  que  apresentam  soluções  para  recuperar  áreas

degradadas.  A  área  ambiental  já  conta  com  um  importante  número  de

pesquisadores  e  cientistas  nas  universidades,  em  órgãos  públicos:  IBAMA,

EMBRAPA, MMA e outros institutos de pesquisa ligados a Meio Ambiente. Os

estudos  elaborados  pelos  estudiosos  dessas  instituições  servirão  tanto  para

justificar a “Revitalização” quanto para defender a “Transposição”.

Especialistas  como o professor  Aziz  Ab’Saber,  da USP,  João Suassuna,

pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, contrários ao Projeto de Integração, e o

consultor  Otamar  de  Carvalho,  favorável,  do  Prof.  Aldo  Rebouças  que  vem

estudando a problemática da água e de técnicos e pesquisadores, tem contribuído

para  o  melhor  esclarecimento  das  questões  que  tratam desse  Projeto  e  do  São

Francisco como um todo. Junto a esses se inclui a sabedoria popular adquirida por

índios,  agricultores  ribeirinhos  e  dos  sertões,  pescadores  e  barqueiros.  Em

entrevista  feita  por mim, em 2004, com a bióloga Lúcia Kiill,  pesquisadora da

EMBRAPA-Petrolina,  a respeito  do Vale do São Francisco,  ela  relatou que em

seus trabalhos vem chamando atenção para a prioridade da “Revitalização” do rio e

com  os  cuidados  para  evitar  o  desequilíbrio  biológico  e  ambiental,  caso  as

transposições  sejam  realizadas,  sobretudo  com  os  corpos  estranhos  (espécies

diferentes) que poderão ser transpostas para outras bacias, particularmente se for
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realizada a transferência de água da bacia do Tocantins131 para a do São Francisco

que poderá ocasionar terríveis desastres ecológicos.

Além de Lúcia Kiill,  eu entrevistei  outros pesquisadores da EMBRAPA,

entre  eles,  o  engenheiro  florestal  Iedo  Bezerra  de  Sá  que  trabalha  com

geoprocessamento  e  procurei  saber  qual  sua  análise  com  relação  aos  recursos

naturais ligados ao rio. Para ele, o desperdício dos recursos naturais, sobretudo a

água  é  bastante  elevado,  cujo  uso  precisa  melhorar  o  que  requer  educação  e

fiscalização.  Como  contribuição,  destacou  o  seu  estudo feito  com satélite  para

identificar a sedimentação do Velho Chico no trecho entre Três Marias e Paulo

Afonso, e procurou mostrar que esse problema causa enormes transtornos para a

navegação  e  geração  de  energia  do  rio.  Iedo Bezerra  lembra  que,  durante  três

meses,  período  das  cheias,  ocorre  desmorunamento  de  barreiras  e  a  água  fica

barrenta contribuindo com maior assoreamento do rio e durante nove meses, ela é

clara, pois reduz o volume de sedimentos transportados pelas águas. Com o uso da

técnica de geoprocessamento, torna-se mais fácil identificar os lugares afetados e

promover as intervenções pontuais para o desassoreamento do rio. De acordo com

Iedo, muitos  desbarrancamentos  ocorrem por causa da retirada da mata  ciliar  e

defende  a  preservação  e  até  o  replantio  dessa  formação  vegetal.  Lúcia  Kiill

concorda com a avaliação do engenheiro e reafirma que as matas ciliares são a

última barreira para proteger o rio e assegurar a manutenção e o equilíbrio físico e

biológico daquele meio.

Nesta  mesma  oportunidade,  ou  seja,  em 2004,  entrevistei  o  engenheiro

florestal  Marcos  Drumont,  também  pesquisador  da  EMBRAPA,  que  falou  a

respeito do papel das ONGs que atuam no Submédio e defendem o Velho Chico.

Para  ele,  é  importante  que  essas  organizações  conscientizem  a  população  e

ressaltem a importância do rio e de tudo que diz respeito àquele importante espelho

131 O Projeto de Transposição de água do São Francisco para outras bacias  prever que num segundo
momento, o mesmo vai receber água da bacia do Tocantins (como compensação), que será transposta do
rio do Sono via rio Sapão que segue até o rio Preto, rio Grande e deságua no Velho Chico, na cidade de
Barra-BA. 
A bacia do Tocantins tem 808.000km2, abrange os Estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão
e Pará, conta com 2.400km de extensão e sua vazão média é de 11.000m3/s, e origina da junção dos rios
Paranã e Maranhão que nascem respectivamente nas serras do Paranã e dos Pirineus, no Estado de Goiás
e deságua na Baia de Marajó, juntamente com o rio Amazonas, no Oceano Atlântico. 
Estima-se que será transferido 70m3/s de água dessa bacia para a do Velho Chico o equivalente a 54% da
capacidade máxima de 127m3/s que serão bombeados para os EIXOS NORTE e LESTE do Projeto de
Integração  do  Rio  São  Francisco.  SINISGALLI,  Paulo  Antonio  de  Almeida.  Análise  dos  Recursos
Hídricos, In: Caderno de Política Ambiental, v. 1 São Paulo, maio de 2002, p.19.
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d’água  e  ao  mesmo  tempo,  chamarem  atenção  para  a  preservação  das  matas

ciliares,  porque  elas  são  fundamentais  para  o  equilíbrio  ambiental,  pois  essas

formações  vegetais  garantem  a  alimentação  e  a  sobrevivência  dos  animais

aquáticos. É necessário também educar a sociedade no sentido de preservar os bens

arquitetônicos, culturais (materiais e imateriais) e paisagísticos, particularmente a

defesa do bem maior, o “Rio da Integração Nacional”.

O  Governo  procurou  cumprir  as  exigências  legais  que  garantem  o

licenciamento do Projeto de Integração, em 2004, mas isso não foi Possível. No

entanto, a Nota Técnica 492, de setembro de 2004, da ANA assegurou que o São

Francisco tem vazão suficiente para a perenização de outras bacias hidrográficas.

No entanto,  o  ano de  2005,  sem que  o  Projeto  tivesse  sido  votado no CNRH

dificultando o processo de licitações para a compra de equipamentos e escolher as

empresas que vão construir os canais de transferência da água do Velho Chico para

outras bacias do Polígono e Agreste. Mesmo sem a licença ambiental, o Ministério

da Integração Nacional cogitou em abrir editais para esse fim, contudo o governo

resolveu aguardar a concessão de licenciamento pelo IBAMA para depois fazer os

editais que vão escolher as construtoras que deverão executar a sua implantação.

Mas, em 17 de janeiro, o CNRH aprovou a Nota Técnica 492 de setembro de 2004

e o Projeto de Integração do Rio São Francisco com 36 votos e apenas 2 contrários.

Com essa medida, foi dado um passo importante para sua implantação, no

entanto  o  Ministério  continuou  realizando  as  audiências  públicas  pendentes,

necessárias para atender as exigências legais, ao mesmo tempo, ocorreram várias

manifestações  públicas  contrárias  a esse Projeto.  Inclusive o governo de Minas

Gerais  tentou  suspender  a  audiência  pública  do  IBAMA  marcada  para  o  dia

25/1/2005, em Belo Horizonte,  mas a justiça não autorizou a sua interrupção e

nesse  dia  realizou  uma  importante  manifestação  contra  a  transposição  do  São

Francisco.  Pelo o mesmo motivo,  a audiência  pública marcada  para ocorrer  na

cidade de Salvador,  em 27/1/2005,  não se concretizou devido as manifestações

realizadas naquele momento e a audiência ficou para outra oportunidade, contudo

os atos pela “Revitalização” e contrários a “Transposição’’ continuaram ocorrendo

em todo o Vale durante os meses de janeiro e fevereiro de 2005.

Os movimentos contrários ao Projeto de Integração têm conseguindo expor

os seus pontos de vista e suas justificativas, além de exigir outras soluções para

reduzir os efeitos das secas e promover o desenvolvimento sustentável do Vale e
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do semi-árido.  Com esse  propósito  A  Frente  Nacional  em Defesa  do  Rio  São

Francisco  promoveu  o  Simpósio  Alagoano  de  Debate  sobre  a  Transposição

realizado, no dia 10 de março em Maceió. Esse Simpósio, entre outras coisas busca

subsídio  para  continuar  na  luta  em  defesa  do  Velho  Chico  e  contou  com  a

participação do pesquisador João Suassuna, crítico dessa medida. Suassuna sempre

chamou à atenção para os problemas ambientais que envolvem o rio e considera

que o  Projeto  propicia  um cenário  desfavorável  aos  objetivos  pelo  o qual  está

sendo implantado, inclusive aponta risco para a geração de energia nas suas usinas

hidrelétricas.

Essa  etapa  da  transposição  do  São  Francisco,  também  conta  com

mobilizações a seu favor, no âmbito político recebe o apoio e a participação das

assembléias  legislativas  dos  estados beneficiados  pelo Projeto e  de parcela  dos

parlamentares  federais,  no  Congresso  Nacional,  empresários  e  movimentos

populares. Esse movimento vem se ampliando há muito tempo e conta também

com a participação da igreja católica dos estados que serão beneficiados. Segundo

uma matéria publicada pelo jornal O Povo, em 13/1/1995, a igreja entrou na luta

pela Transposição e cabe aos vigários da região, divulgar a importância do Projeto.

Tanto, que Dom Matias Patrício Macedo, na época bispo de Cajazeiras-PB, num

sermão realizado em Juazeiro do Norte-CE para romeiros da região, lembrou que

essa  medida  tem  que  sair  do  papel,  portanto,  é  dever  de  todos  exigir  a  sua

execução.

No  decorrer  do  mês  de  março  de  2005,  ocorreram  vários  atos  pela

transposição de parte da água do São Francisco para o semi-árido, tanto que no dia

13 de  março  foi  realizado  um ato  em Sousa,  sertão  da Paraíba.  Estima-se que

20.000 pessoas estiveram presentes, inclusive os senadores José Maranhão e Ney

Suassuna e o deputado federal Marcondes Gadelha, relator da Comissão Especial

em defesa do Projeto, deputados estaduais e 54 prefeitos dos estados do Ceará, Rio

Grande  do  Norte,  Paraíba  e  Pernambuco.  No  dia  19,  foi  a  vez  da  cidade  de

Monteiro, interior da Paraíba. Nesse dia, ocorreram seminários e exposições com

parlamentares,  especialistas,  vereadores,  artistas  e secretários.  Os debates  foram

transmitidos em cadeia pela Rádio Santa Maria para as transmissoras do Estado,

estima-se que essa manifestação teve mais de 10.000 pessoas. 

O movimento  pela  transposição  já  tem o  seu  Hino.  Trata-se  da  música

“Deixa o Rio Navegar”, de autoria de Aracílio Araújo, gravada em 2000, pelo o
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cantor Flávio José, que inicia  com a seguinte estrofe:  A água sai de Cobrobó/

Parnamirim Salgueiro até Jati/ Deixe a água passar seu doutor/ Para acabar com

o sofrimento daqui/ Meu São Francisco/ Com a transposição/ No meu Nordeste o

progresso vai chegar... Priorize esse projeto, seu doutor/ E deixe o rio desaguar.

As demais  estrofes continuam dando esse sentido.  Isso demonstra  que o Velho

Chico agrega movimentos em todas as direções, ou seja, na mão e na contramão,

com diz  o  sertanejo.  Porém,  no  dia  31  de  março  de  2005,  foi  realizada  uma

manifestação  de  prefeitos,  em  Itaporanga  organizado  pela  Associação  dos

Municípios  do  Vale  do  Piancó (Rio  Grande  do Norte),  porque essa  região  foi

excluída  do  Projeto  de  Integração.  Segundo  matéria  publicada  no  Jornal  da

Paraíba, em  27/3/2005,  o  Vale  do  Piancó  não  foi  beneficiado  pelo  Projeto

Integração por ser considerado uma das regiões mais férteis do Estado.

Apesar  das  pendências  indicadas  acima,  o  Ministério  da  Integração

considera que essa etapa foi cumprida e a implantação do Projeto está prevista para

iniciar a partir do segundo semestre; ainda assim, o debate a respeito da viabilidade

econômica desse empreendimento continua ocupando um espaço significativo na

mídia nacional.  Tanto que em 14/1/2005, o governador  da Bahia participou do

Programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo e parcela significativa do seu

tempo dedicou à questão da transposição do São Francisco. Paulo Souto sempre se

opôs à implantação desse Projeto, tanto que, no período em que foi senador (1995-

2003), fez vários pronunciamentos a seu respeito. No Programa Roda Viva, ele

questionou a viabilidade econômica e técnica do Projeto, porque não se justifica

retirar água do São Francisco para o seu uso econômico em outras bacias.

Para  o  governador  baiano,  a  construção  do  EIXO  LESTE é  justificável

porque vai ofertar água para o consumo humano em uma região com grande déficit

hídrico e, densamente povoada que abrange o Agreste de Pernambuco e da Paraíba.

Embora seja favorável  à revitalização cabe lembrar  que Paulo Souto mantém a

tradição política baiana de oposição à implantação da transposição, sendo criticado

pelos ambientalistas  porque,  na qualidade de governador,  pouco fez para que o

processo de revitalização ocorresse. Quando participou do Programa Canal Livre,

da Rede Bandeirantes de Televisão, o governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima

defendeu de forma enfática o Projeto de Integração,  lembrando que seu Estado

passa por enormes constrangimentos devido à falta de água.  A transposição vai
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reduzir o seu déficit hídrico e vai atender a Paraíba através dos EIXOS NORTE e

LESTE.

A  10a Reunião  Regional  da  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da

Ciência,  realizada  em  Recife  na  primeira  semana  de  fevereiro  de  2005,  deu

destaque para a  questão da transposição colocando em xeque a  sua viabilidade

econômica. Para os participantes desse evento apenas parte do Projeto poderá ser

implantada  desde que seja para atender  o consumo humano,  assim haverá uma

significativa redução dos custos de implantação e manutenção e as torneiras dos

consumidores de água da região garantem o retorno dos investimentos aplicados,

sendo indicado o EIXO LESTE para atender a demanda hídrica da região Agreste.

Certamente,  desenvolver  projetos  na  própria  bacia  do  São  Francisco  e  manter

aqueles já existentes é bem mais barato, como foi analisado na SBPC. Na verdade,

os debates dos últimos tempos têm focado bem a questão da transposição e deixado

um pouco de lado os problemas que afligem a população do polígono. Portanto, é

chegada  à  hora  dos  agentes  políticos,  econômicos  e  sociais  envolvidos  nesse

processo elaborarem um Plano Alternativo (o Plano B) para criar um novo modelo

de desenvolvimento adequado ao nosso semi-árido,  somente a transposição não

basta.

O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes esteve no Programa Roda

Viva da TV Cultura de São Paulo, realizado em 14/2/2005 Questionado a respeito

da relevância do Projeto de Integração do Rio São Francisco, procurou fazer a sua

defesa baseada na Constituição do país que assegura o direito da população ter

água de boa qualidade.  De acordo com o ministro o Projeto garante o preceito

constitucional que assegura a oferta hídrica demandada pela população da região,

trata-se de uma obrigação do Estado, estabelecida pela Constituição. Contudo, o

ministro,  não  se  safou  das  questões  políticas  e  econômicas  que  envolvem  a

transposição, porém, Assegurou, a viabilidade econômica do Projeto; esclarecendo

que o m3 de água está orçado em R$ 0,11 e, será um eficaz mecanismo de combate

à indústria da seca, além de atender 12.000.000 de pessoas distribuídas pelo semi-

árido  de  quatro  estados,  no  Agreste  de Pernambuco  e da  Paraíba  e  na  Região

Metropolitana de Fortaleza.

Os  debates  a  respeito  da  “Transposição”,  e  “Revitalização’’  na  última

década do século XX e metade da primeira do século XXI, contribuíram com a

elaboração  dos  estudos  de  impactos  ambientais  mais  eficazes  e  com  o
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aperfeiçoamento técnico da construção dos canais e com isso haverá a redução do

volume de água a ser retirada do rio (1 a 3,5%) e uma melhoria técnica para a

construção  dos  canais,  isso  se  comparado  com  as  propostas  anteriores.  Com

relação à “Revitalização”, concretamente pouco foi feito nesses 13 anos, apesar da

CHESF destinar 6% do seu faturamento bruto132 para ser aplicado na melhoria do

meio ambiente no Vale.  Mas, esse período, possibilitou que parte  da sociedade

brasileira tomasse conhecimento dos problemas que envolveram o Velho Chico e

que  poderão  se  agravar  caso  não  sejam  tomadas  as  medidas  cabíveis,

independentemente da transposição de parte de sua água. Pela primeira vez, em

2004,  foi  destinada  a  quantia  de  R$  26.000.000,00,  que  corresponde  a  US$

9.129.296, para a revitalização dos rios Verde Grande e das Velhas, a revitalização

desse último, conta com apoio do Projeto Manuelzão.

Para o ano de 2005, estima-se um orçamento de R$ 620.000.000,00 ou US$

229.629.620 destinado ao saneamento básico de 86 cidades do Vale. Esse dinheiro

virá  do  Ministério  das  Cidades.  O  orçamento  da  União  de  2005  reservou  R$

100.000.000,00 para os ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional

aplicarem  na  revitalização,  sem  contar  que  a  CHESF  repassa  6%  do  seu

faturamento bruto, ou seja, R$ 90.000.000,00 ao ano para os estados e municípios

banhados pelo rio, com esse fim. O saneamento básico é apenas um dos problemas

a ser enfrentado para realizar a revitalização. Com a aprovação do Projeto no 524

de  emenda  constitucional,  espera-se  obter  mais  recurso  para  salvar  o  rio  São

Francisco.  Até  2007,  o  Plano  Plurianual-PPA  destinará  R$  1.200.000.000,00

acrescido dos repasses de 6% ao ano da CHESF, para os Estados e municípios,

totalizando R$ 360.000.000,00.

O Projeto no 524 estabelece a criação de um fundo que deverá girar em

torno de R$ 300.000.000,00, equivalentes  a US$ 111.111.110 ao ano (0,5% do

orçamento da União) para financiar a revitalização do Velho Chico. Certamente, a

sua aprovação terá estreita relação com a implantação do Projeto de Integração ou

132 Desde 1998, as geradoras de energia elétrica vêm repassando 6% do seu faturamento bruto como
compensação ambiental pelo uso da água. No caso do rio São Francisco, a CHESF destina anualmente R$
90.000.000,00 de sua receita para repasse aos Estados e Municípios que tiveram áreas inundadas por
barragens  construídas  ao  longo  do  rio.  Ainda  devem ser  computados  os  valores  correspondestes  às
receitas da Usina Hidrelétrica Bernardo Mascarenhas (Alto São Francisco), conhecida por Três Marias
(MG), operada pela CEMIG, valores não divulgados. As geradoras de energia elétrica repassam 10% para
a União, os Estados recebem 45% e os Municípios 45%.A Integração de Bacias como obra Estruturante
do Desenvolvimento do Semi-Árido: Material argumentativo para informação interna do Governo  (I).
Brasília: MI, 2005, p. 10.
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constituirá forte pressão social. O professor. Marco Antonio Villa em seu artigo

“Transposição:  uma  idéia  ultrapassa”,  publicado  na  Folha  de  São  Paulo de

16/2/2005, destaca que a implantação desse Projeto é algo descolado do tempo. No

entanto, cabe lembrar que as principais obras de transposição mundial de água de

uma bacia para outra já foram concluídas como a barragem de B. Thompson, no rio

Colorado (EUA), que deu origem ao túnel Alva B. Adams. Na Austrália destaca-se

o Projeto Serra Nevada com 25 barragens que regulam 2.300.000.000m3 de água

destinados à irrigação, 7 usinas hidrelétricas, 2 estações de bombeamento e tem um

túnel de 135km de extensão; por último destacamos a transposição do rio Volga

para o rio Don, Rússia com 200km de canal.

No Brasil, temos as transferências de água do Alto Tietê, do rio Tietê para o

rio Cubatão, do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, além de outros. A China está

realizando a sua mais nova transposição, que vai levar água do rio Yang Tsé-Kiang

para a grande hidrelétrica da Garganta que está sendo implantada naquele país. No

futuro é possível que teremos outras obras de transposição, no Brasil ou em outras

partes do mundo e a oposição do professor. Vila ao Projeto de Integração pode ser

interpretada de várias formas, tais como a desconfiança que a nossa elite acumulou

no que diz respeito à solução dos problemas políticos, econômicos e sociais do

sertão nordestino. Na verdade, essa desconfiança está ancorada em uma série de

projetos criados no decorrer do século XX, particularmente aqueles elaborados a

partir  da década de 1970, com o objetivo de desenvolver a região semi-árida e

reduzir os efeitos das secas como os descritos abaixo.

O relatório do Banco Mundial em um documento denominado Estudos de

País  pelo  Banco  Mundial  Brasil  (1983),  mostra  que  Projetos  como:  PIN,

PROTERRA,  POLONODESTE,  SERTANEJO133 fracassaram.  Esses  exemplos

colocam em dúvida as novas propostas de desenvolvimento e a execução de outros

projetos, entre eles o próprio Projeto de Integração do Rio São Francisco. Na nossa

133Os  Projetos  PIN-Programa  de  Integração  Nacional,  criado  em  1970;  PROTERRA-Programa  de
Redistribuição  de  Terra  e  de  Estímulo  a  Agro-Indústria  (1971);  POLONORDESTE-Programa  de
Desenvolvimento de áreas Integradas do Nordeste (1974); SERTANEJO-Programa Especial de Apoio ao
Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste de 1976. Esses Projetos também são chamados de
Programas Especiais que em 1975, receberam Cr$ 7.400.000.000,00 e elevou para Cr$ 15.900.000.000,00
ou US$ 301.000.000, em 1980/1981, sendo que o POLONORDESTE recebeu quase 50% desta alocação,
enquanto. As verbas orçadas para as emergências alcançaram Cr$ 14.700.000.000,00 (US$ 278.000.000),
quantia quase igual ao total gasto com os Programas Especiais.  Estudos do País pelo Banco Mundial
Brasil:  uma  avaliação  preliminar  dos  programas  de  desenvolvimento  Rural  para  o  Nordeste.
Washington: Banco Mundial, 1983, p. 43.
. 
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análise  a  transposição  ou  parte  dela  vai  ser  realizada  independentemente  do

governo  de  plantão.  Apesar  dessa  constatação,  será  mais  fácil  impedir  a

transposição de parte da água do São Francisco do que realizar a sua revitalização.

A primeira requer uma série de elementos de ordem econômica, política, técnica e

socioambiental, inclusive o medo ou a dúvida de que essa medida venha apresentar

resultados positivos, contrariando os velhos e anacrônicos interesses regionais que

mantêm a indústria da seca.

Para a implantação dessa obra o governo tomou uma série de medidas de

ordem jurídica,  legislativa,  política  e  econômica.  Simultaneamente  empreendeu

uma ampla ofensiva (publicitária) de convencimento da sociedade brasileira. Esse

processo teve a participação do Próprio Partido do governo que em suas peças

publicitárias defendeu a sua implantação. No dia 13 de março de 2005, o ministro

da Integração Ciro Gomes esteve em Rede Nacional de Rádio e Televisão onde

defendeu  a  realização  do  Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco.  Essa

ofensiva abrange todo o país,  por outro lado,  procura-se atender  alguns setores

específicos da sociedade, prova disso foi a presença do ministro Ciro Gomes na

sede da Central Única dos Trabalhadores-CUT, em São Paulo no dia 31 de março

para proferir uma palestra à respeito da “Transposição”.

Aparentemente a realização da revitalização se apresenta de forma simples,

porém, na prática é diferente. Lembramos que tratar esgotos deveria ser uma norma

corriqueira, mas não é, desbloquear nascentes e desassorear rios e lagos depende de

recursos financeiros e vontade política. Sem contar enfrentamento da questão do

desmatamento para o desenvolvimento da agricultura e pecuária, o descontrole do

uso da água do Velho Chico e dos seus afluentes pelos produtores agrícolas que

ainda aplicam técnicas  ultrapassadas e  têm por hábito achar  que as orientações

técnicas  e  jurídicas  que  dizem  respeito  a  estas  atividades  são  interferências

indevidas  por  parte  do  governo  e  dos  órgãos  reguladores.  A  questão  da

transposição  coloca  frente  a  frente  um  conjunto  de  interesses  antagônicos  e

convergentes,  tanto  público  quanto  privado  e  o  seu  cerne  gira  em  torno  dos

investimentos que serão aplicados nesse empreendimento.

 Lembrando que a Constituição Federal de 1988, estabeleceu que os estados

doadores poderão cobrar pela água cedida aos Estados receptores. Nesse sentido, a

cobrança  pela  água  retirada  do  rio  São Francisco  vai  beneficiar  os  estados  de

Minas  Gerais,  Bahia,  Pernambuco,  esse  na  qualidade  de doador  e  de  receptor;
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Sergipe  e  Alagoas,  embora  essa  questão  não  tenha  sido  tratada  com a  devida

atenção nos debates da transposição e da revitalização. Mas, a curto prazo, esse

debate vai está presente porque a cobrança da água pelos estados doadores será o

centro das atenções e todos os setores ligados a essa questão serão chamados à

mesa de negociação.  Os estados doadores e receptores,  as agências  reguladoras

(ANA,  ANEEL  e  IBAMA),  os  usuários  e  consumidores  de  água  do  rio  São

Francisco  e  os  ministérios  envolvidos.  Frente  à  conjugação  de  interesses

(antagônicos e complementares) que envolvem a transposição e o Velho Chico,

cabe à sociedade ficar atenta e vigilante porque a questão econômica vai prevalecer

sobre as demais, enquanto os problemas ambientais  e socioculturais, inclusive a

revitalização ficarão para o segundo plano e dessa forma o “Rio da Integração

Nacional” estará com os dias contados.
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Mapa 7: Divisão regional do Nordeste brasileiro: Setentrional, Oriental, Central e Meridional.
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Mapa 8: A Transposição do Rio São Francisco e da Bacia do Tocantins – “Rio da Vida”.
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Mapa 9: Áreas de Influência Direta e Indireta da Transposição do São Francisco: Eixos Norte e Leste - 
“Rio da Integração Nacional”.
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Quadro 5: Uma Amostra de Reportagens da Imprensa no Período 1996 – 2005.

Jornais. Títulos das Matérias. Autor – Data e local
O Estado de São Paulo. Tão longe e tão perto Marcos Sá Corrêa. 9/06/2005.
Valor Econômico. Gov. usa o Exército para iniciar a transposição. Daniel Rittner. São Paulo, 6/06/2005.
Diário de Pernambuco. Transposição: Obra de união nacional. Fernando Valença. Recife, 31/05/2005.
O Globo Conciliação Rio de janeiro, 5/5/2005
Valor Econômico. Uso  do  rio  traz  emprego  e  cria  polo  de

exportação.

Chico Santos. São Paulo. 07/04/2005.

Valor Econômico. Segurança  hídrica  é  a  principal  justificativa

para a obra de R$ 4,5 bilhões.

Chico Santos. 04/04/2005.

Diário de Natal AL instalará comitê de transposição. Natal. 27/03/2005.
Jornal da Paraíba. Prefeito do Vale do Piancó realiza um protesto

(o Vale não receberá água da transposição).

João Pessoa. 23/03/2005.

Valor Econômico. Governo decide solicitar obra da transposição

após licença do Ibama.

Daniel Rittner. 23/03/2005.

Folha de São Paulo. População descrê de obra no São Francisco. Kamila Fernandes. São Paulo. 13/03/2005
Gazeta de Alagoas. Transposição traz  risco de novos  apagões no

NE. 

Mário Lima. Maceió. 06/03/2005.

Valor Econômico. Transposição leva cisânia ao Nordeste. Paulo  Emídio,  Maria  L.  Delgado,  Patrick

Cruz e Ivana Moreira. 28/02/2005.
Folha de São Paulo. Água a quem serve? – água para todos. Aziz Ab’Saber e Pedro Brito. 20/02/2005.
Folha de São Paulo. Ciro inicia licitação antes de licença ambiental. Marta Salomon. São Paulo, 17/02/2005.
Folha de São Paulo. Transposição: uma idéia ultrapassada. Marco Antonio Villa. 16/02/2005.
O Estado de São Paulo. Parecer do PT rejeita desvio do  S. Francisco. João Domingos. São Paulo. 04/02/2005.
Valor Econômico. Impasse  sobre  o  São  Francisco  passa  por

investimentos, afirma um especialista.

Paulo Emílio. 04/02/2005.

O Estado de São Paulo O São Francisco do PT. Marcos Sá Correia. 03/02/2005
O Povo Ministério garante que rio vai ser revitalizado. Erivaldo Carvalho. Fortaleza, 17/01/2005.
O Povo. Projeto recebe crítica durante debate no Ceará. Erivaldo Carvalho. 17/01/2005.
Valor Econômico. Governo vai licitar transposição sem licença. Daniel Rittner. 13/01/2005.
Valor Econômico. Parlamentares decidirão a transposição do São

Francisco.

Daniel Rittner. 22/12/2004.

O Estado de São Paulo. Juíza  Barra  Transposição  do  Rio  São

Francisco.

Ribamar Oliveira. 01/12/2004.

O Estado de São Paulo. O “Velho Chico” Rio da Desunião Nacional. Eduardo Namura. 17/10/2004.
Correio da Paraíba. Águas do Velho Chico devem chegar em 2006. André Batista. João Pessoa. 03/10/2004.
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Folha de São Paulo. Transposição  das  águas  estudo  vê  pontos

negativos no São Francisco.

Marta Salomon. 24/09/2004.

Folha de São Paulo. Projeto  do  São  Francisco  pode  empacar  na

Justiça.

Marta Salomon. 02/09/2004.

Valor Econômico. Governo modifica  projeto para  transpor  água

do São Francisco.

Francisco Goes. 08/07/2004.

O Barranqueiro. Nossa História: a lei do Justiceiro. João  Botelho  Neto.  São  Francisco.

26/06/2004.
Jornal da USP Verdades sobre as águas do Velho Chico. Marco A. Tavares Coelho. São Paulo. 24 a

30/05/2004.
Jornal da USP. Rio São Francisco, da Bonanças á Escassez. José Vieira C. Filho-Zuza. 17 a 23/05/2004.
Folha de São Paulo. Cheia  em  Sobradinho  leva  prosperidade  ao

sertão Nordestino.

Chico Santos. 04/04/2004.

Manuelzão da UFMG. Proteção legal não garante conservação. Carolina  Silveira.  Belo  Horizonte.

03/03/2004.
Revista Exame. Um rio de dinheiro. Marcos Coronato. São Paulo.   04/02/2004.
Gazeta Mercantil. São  Francisco  ganha  em  março  barco  de

movimento de Rotas?

Álvaro Figuiredo. São Paulo. 03/02/2004.

Gazeta Mercantil. Chuva forte faz CHESF abrir todas as portas

Xingó.

Álvaro Figueiredo. 02/02/2004.

O Estado de Minas. Enchentes  e  estragos,  o  rio  São  Francisco

transbordou em Sergipe.

Belo Horizonte. 23/01/2004.

JB Ecológico. Revitalização  e  transposição  do  rio  São
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O sertão é o nervo o osso do Nordeste. E o Nordeste é o centro do Brasil.

Não podemos nos esquecer que do Nordeste para Minas corre um eixo, que

por acaso, segue o curso do rio da unidade nacional, o São Francisco. E a

esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando se não quiser se esquecer

de que é Brasil. Então, o Brasil é o centro do Terceiro Mundo, o Nordeste é o

centro do Brasil e o sertão é o centro do Nordeste”.

Ariano Suassuna (2000)

A região  atravessada  pelo  rio  São Francisco  apresenta  as  mais  contundentes

contradições da sociedade brasileira. Ali, combina-se o antigo com o atual, o arcaico e o

moderno, o que resultou num avançado processo produtivo e tecnológico convivendo

com as  formas  mais  rudimentares  de produção,  particularmente,  na agricultura  e  na

pecuária. O exemplo mais expressivo dessa relação é o desenvolvimento da fruticultura

irrigada com a água do São Francisco. Aplicando tecnologia de ponta com elevados

índices de produção ao lado de culturas de subsistência ainda dependem exclusivamente

da natureza, isto é, das chuvas, e continuam sendo desenvolvidas à base da inchada e

das coivaras e apresentam baixíssima produtividade. No campo da construção civil, há

muito  já  dispomos  de  tecnologia  de  ponta  como  aquela  aplicada  à  construção  e

instalação de usinas hidrelétricas no rio São Francisco: pontes, edifícios,  canais para

irrigações. Agora esse aparato tecnológico será usado na implantação dos eixos e túneis

da  Integração  do  São  Francisco,  conhecido  como  Transposição,  por  outro  lado,

continuamos com a primitiva técnica de construção de pau-a-pique.

A pecuária do Vale já conta com avançados serviços de medicina veterinária e

de melhoramento genético que visam o crescimento dos rebanhos e a elevação da sua

produtividade.  No  entanto,  ainda  predomina  o  criatório  extensivo  dos  rebanhos,

particularmente  nos  sertões  do São Francisco  onde são cuidados por vaqueiros  que,

como no período colonial tratam os animais com meisinhas (remédios feitos de cascas e

raízes  retiradas  da flora local)  e  rezas.  A Codevasf  também procura proporcionar  o

desenvolvimento da pecuária do Vale, inclusive capacitando os produtores, mas o seu

alcance  precisa  ser  ampliado,  uma  vez  que  atende  apenas  uma  pequena  parte  dos

criadores, sem contar a significativa parcela da população que continua com baixo nível

escolar  ou  analfabeta  e  tem dificuldade  para  aplicar  as  inovações  tecnológicas.  Os
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efeitos  das  secas  continuam  tão  severos  quanto  no  período  Imperial  quando  pela

primeira vez, o Governo Imperial propôs a transposição de parte da água do rio São

Francisco para outras bacias do polígono das secas com o objetivo de reduzir os efeitos

desse fenômeno natural.

A  implantação  de  projetos  econômicos  no  Vale  do  São  Francisco  e  a  sua

inserção nos mercados internos e externos vêm ocorrendo desde a metade do século XX

e são importantes para o seu desenvolvimento.  No entanto,  isso vem sendo feito de

forma excludente, ou seja, apenas uma pequena parcela da sociedade está inserida nesse

processo. Na verdade, o que ocorre no Vale não difere do modelo vigente no país, visto

que não foram tomadas as medidas políticas que criassem condições para estabelecer

um processo de desenvolvimento integrado com as demais atividades econômicas. Sua

realização exige um amplo sistema educacional, alteração da estrutura agrária, crédito

para os pequenos e médios produtores rurais, acesso aos mercados consumidores para

os seus produtos, orientação técnica, preço mínimo e um eficiente sistema de transporte

para atender as demandas da região.

A criação da Comissão do Vale do São Francisco-CVSF, no final da década de

1940  e  dotação  obrigatória  de  recursos  da  União  deu  início  às  políticas  de

desenvolvimento  do  Vale  com  forte  participação  do  Estado,  cujos  resultados

econômicos apareceram nas duas últimas décadas do século XX. Esse tempo foi mais

do que suficiente para criar as condições necessárias para implementar as medidas já

mencionadas,  levando-se  em conta  que  os  seus  resultados  econômicos  e  sociais  só

aparecerão a longo prazo, já estariam consolidados, caso tais problemas não tivessem

sido  deixados  em  segundo  plano.  A  ausência  de  políticas  públicas  voltadas  para

solucionar as distorções sociais existentes no Vale abriu espaço para a formulação de

severas críticas ao modelo econômico da região sanfranciscana. Não basta ter acesso ao

mercado internacional, se isso não resultar em internalização e distribuição de parcela

do capital como tem sido a regra.

Essa  política  econômica  impossibilita  a  criação  de  um  cenário  capaz  de

promover a diversificação de investimentos em outras atividades econômicas a exemplo

do que ocorreu com o café, no Sudeste do país. Dessa forma, a distribuição de renda e o

próprio desenvolvimento regional ficam comprometidos, porque, num ambiente que só

gera riqueza para fora, não poderá se desenvolver. Decididamente, esse modelo precisa

ser  repensado,  sobretudo,  quando  parcela  expressiva  dos  investimentos  aplicada  na

região é governamental ou subsidiada com recursos do Estado. Apesar de esse processo
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ser indispensável à reprodução do capital, no entanto trata-se de uma opção política que

deve ser alterada para assegurar a inclusão da maioria da população. Espera-se que o

papel de uma política pública executada pelo Estado Nacional esteja em sintonia com os

interesses e aspirações mais amplas da sociedade brasileira e não apenas com os de uma

minoria. Já é tempo de desprivatizar o Estado e que este esteja a serviço de todos os

setores  da  sociedade,  pois  estamos  certos  de  que  sem  inclusão  social  não  haverá

desenvolvimento.

A água é a principal riqueza do rio São Francisco e de seus afluentes, e qualquer

proposta  de  desenvolvimento  na  região  do  Vale  tem  que  obedecer  a  essa

particularidade, porque essa riqueza exige a preservação das nascentes dos rios, olhos

d’água, ipueiras, lagoas, matas-galerias, elementos essenciais para garantir a existência

do principal  espelho d’água do Brasil.  O desenvolvimento  das  principais  atividades

econômicas da região depende da água para a geração de energia elétrica, da navegação

e dos pólos de fruticultura irrigada espalhados pelo Vale. Sendo a água uma riqueza

limitada,  exige-se  cuidados  redobrados  para  atender  seu  consumo.  A  degradação

ambiental  que  atinge  o  Velho  Chico  e,  sua  bacia  já  ultrapassou  todos  os  limites

possíveis, seja com a construção das grandes barragens como Três Marias, Sobradinho,

Luiz  Gonzaga,  ex-Itaparirca,  e  Xingó,  seja  com  o  desmatamento  das  caatingas  e

cerrados para o desenvolvimento da pecuária e da agricultura, ou com o reflorestamento

e o corte de madeira para as carvoarias. Com o crescimento das cidades ribeirinhas e de

suas atividades econômicas, intensificou-se a degradação do meio ambiente dessas áreas

em decorrência dos esgotos domésticos e industriais jogados diretamente nos rios. Toda

essa situação tem que ser alterada, caso contrário, num futuro não muito distante, vamos

nos deparar com a irreversibilidade dos corpos d’água e a exaustão ambiental em larga

escala.

Chegou à hora de punir os culpados e reunir os aliados para salvar o rio São

Francisco  e  seus  afluentes,  obtendo  as  condições  necessárias  para  assegurar  a  sua

existência. Nossos diagnósticos, a respeito da situação econômica e social da maioria da

população que vive no Vale são desanimadores;  o mesmo ocorre com os problemas

ambientais da região, algo desesperador e tem que impedir o avanço final dessa, que

será uma catástrofe anunciada. Lembramos que muitos rios da bacia que eram perenes

tornaram-se temporários;  lagos,  pântanos  e  ipueiras  secaram;  rios  são  impedidos  de

chegar aos seus destinos graças ao processo de barramentos de suas águas. Os estados

banhados  pelo  São Francisco  e  a  União  possuem uma completa  radiografia  de  sua
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situação social  e ambiental,  e vêm elaborando estudos e avaliações  ao seu respeito.

Além desses, também contamos com os estudos realizados por cientistas, pesquisadores,

ecologistas e o conhecimento acumulado pela população e por movimentos sociais que

abrangem pescadores, ribeirinhos, e vários segmentos sociais que lutam para preservar o

rio, inclusive partidos políticos. Todos concordam com os diagnósticos e avaliações a

respeito do rio e de seu Vale, contudo diverge quanto às formas de soluções, isso porque

existem inúmeros interesses envolvidos e poderão ser contrariados.

O modelo econômico implantado no Vale, ancorado no desperdício das riquezas

naturais,  esgotou-se.  É  necessário  unir  esforços  dos  setores  público,  privado  e  do

conjunto  da sociedade brasileira  e  reverter  esse  quadro para  criar  um novo modelo

econômico  que  tenha  como  premissa  o  desenvolvimento  sustentável  da  região,

incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Essa mudança vai exigir uma série

de medidas  de cunho político,  econômico e cultural  do governo, das empresas  e da

sociedade em geral.  Caberá aos governos (União,  Estados e municípios) promover a

unificação de todas as ações no Vale para reduzir custos e aumentar a sua eficiência,

pois não é mais possível cada um tomar medidas isoladas e de forma estanque. No caso

da União, contamos com o envolvimento de vários ministérios, entre eles: Integração

Nacional, Meio Ambiente, Cidades, Agricultura, Minas e Energia, Fazenda, Educação,

Cultura,  Turismo,  Trabalho e Justiça.  A articulação entre  essas esferas,  propiciar  as

condições  básicas  para implementar  um planejamento  capaz de assegurar  ações  que

visam a criação de novas atividades econômicas para o desenvolvimento sustentado no

Vale.  Assim,  os estados e os municípios  terão um importante  papel  nesse processo,

assegurando o equilíbrio ambiental e a inclusão da maioria da população. 

A ação conjunta vai possibilitar a constituição de um cenário capaz de assegurar

a introdução de um processo econômico sustentável de longo prazo. Certamente, a sua

realização passa pela melhoria do sistema de educação, incluindo mudança de hábitos,

comportamentos e capacitação técnica da população. As atividades produtivas também

terão que se enquadrar nesse Projeto que leva em conta a preservação ambiental; em boa

medida,  basta  atender  a  legislação  existente  que  trata  do  meio  ambiente,  além  de

investir em novas tecnologias que contribuam para reduzir os impactos ambientais tanto

no campo quanto na cidade.  Na economia  de mercado,  que prima pela  anarquia do

processo produtivo, tais exigências poderão parecer heresias, no entanto, isso vem sendo

debatido há muito tempo, no Brasil e no âmbito mundial. Dessa forma, o Vale do São

Francisco é a região que, por suas particularidades e limitações,  exige o máximo de
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urgência na implantação de um novo modelo de desenvolvimento pautado no equilíbrio

ambiental e na justiça social.

Os  ministérios  da  Educação,  Cultura,  Turismo,  Meio  Ambiente,  Cidades,

Agricultura, Economia e Justiça terão a missão mais difícil para que se realizem novos

tipos de desenvolvimento porque terão relação direta com as modificações de costumes,

compromissos  econômicos  e  sociais  em  uma  sociedade  cruelmente  injusta  e

individualista ao extremo. Tais mudanças sociais realizar-se-ão em longo prazo, apesar

do  grau  de  individualismo  apontado;  mas,  por  força  das  circunstâncias,  terão  que

constituir um mínimo de solidariedade e cooperação (forçada) para sobreviver em um

meio  que  historicamente  sempre  foi  hostil,  tanto  no  que  diz  respeito  às  condições

naturais,  quanto  às  políticas,  econômicas  e  culturais.  Não  se  trata  de  premissas

deterministas, apenas condicionantes de ordem política, econômica e social constituídas

ao longo da história,  que se verificam na formação da casa grande,  dos sobrados e

mocambos, no surgimento dos coronéis, na concentração de terra e renda, na falta de

acesso à educação, na verdade, trata-se de questões que dependem da vontade política

para  serem solucionadas.  Esse  cenário  tem sido  colocado  à  prova  no  Vale  do  São

Francisco,  porque,  apesar  do  esforço  para  realização  do  atual  modelo  de

desenvolvimento, ainda predominam as mais rudimentares formas de atraso, tanto no

âmbito político, quanto no econômico e social.

Os  investimentos  nos  setores  produtivos  têm  um  papel  importante  para  o

desenvolvimento da região, porém não contemplam todas as questões relacionadas com

o Vale. Daí a necessidade de os movimentos sociais, incluindo aqueles que lutam pela

revitalização do Velho Chico, ficar atentos aos objetivos que devem ser alcançados e, ao

mesmo  tempo,  cobrarem  dos  governos  o  cumprimento  de  suas  obrigações.  Nesse

contexto, incluem-se as questões do Projeto o mais antigo do Brasil e do mundo que

envolve a água do Rio da Unidade Nacional, no caso a transposição de parte de suas

águas para outras bacias do semi-árido. Esse Projeto tem acumulado um amplo conjunto

de questionamentos, que envolve críticas fundamentadas, paixões, interesses políticos e

econômicos,  desconfiança,  sobretudo dos  sertanejos,  e  a  necessidade  de  resolver  os

problemas que afligem a população que vive na região; por outro lado, estão em jogo

vultosos investimentos, estimados em US$ 1.500.000.000 ou R$ 4.500.000.000,00, para

a sua primeira etapa.  Trata-se de um Projeto que será realizado em longo prazo (15

anos) e, segundo os especialistas, poderá ter o seu custo final multiplicado por 4 vezes,

elevando-se para US$ 6.000.000.000, no período estipulado para a sua conclusão.
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Apesar  de  todos  os  questionamentos  ao  seu  respeito,  trata-se  de  um

empreendimento de médio porte, visto que a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó

consumiu em torno de US$ 5.000.000.000. Os investimentos estipulados para a primeira

etapa  do  Projeto  de  Integração  do Rio  São Francisco  com Bacias  Hidrográficas  do

Nordeste Setentrional são inferiores àqueles estimados para a construção da histórica

E.F.  Nova  Transnordestina,  algo  em  torno  de  US$  1.800.000.000.  Em  termos

econômicos, portanto a transposição é apenas um Projeto médio, porém, um gigante no

âmbito político. Embora previsto para ser iniciado em 2005, no governo de Luiz Inácio

Lula  da  Silva,  poderá  ser  adiado  por  motivos  políticos.  De  qualquer  modo,  será

implantado, no futuro (breve) já que vem se constituindo as condições objetivas para

sua  a  sua  realização,  tanto  que  o  governador  Lúcio  Alcântara,  do  Ceará  já  está

construindo  parte  dos  canais  do  Projeto  de  Integração  (via  Canal  do  Trabalhador)

mesmo levando em conta todo o movimento pela revitalização do rio São Francisco e

contrário a essa medida.

O sertão nordestino sempre ficou para o segundo plano no que diz respeito ao

desenvolvimento econômico, e as medidas necessárias para reduzir os efeitos das secas

em uma região bastante populosa ainda não foram tomadas. Não é mais possível esperar

“providências dos céus”, por isso torna-se urgente à criação de projetos econômicos

adequados às particularidades do sertão semi-árido, independentemente do Projeto de

Integração, que, do ponto de vista geográfico, abrange apenas uma pequena parcela do

polígono, embora essa área tenha uma expressiva concentração humana, em torno de

12.000.000 de habitantes. A região que será beneficiada com a água exôgena, em breve

também precisará ser revitalizada,  política no âmbito econômico, social  e ambiental.

Destacamos  que  a  possível  transposição  será  mais  um  Projeto  importante  e  não  a

salvação de todos os males do semi-árido, por isso espera-se que muitas outras medidas

sejam implementadas para alcançar as metas estabelecidas.

O movimento pela revitalização do rio São Francisco deve prosseguir com ou

sem a transposição, porque a degradação do Vale continua em toda a sua extensão. Esse

movimento tem uma ampla frente para atuar nas terras sanfranciscanas e cobrar dos

ministérios das Cidades, Integração, Educação, Cultura e Meio Ambiente, as medidas

necessárias para a implantação do saneamento básico nas cidades e no meio rural do

Vale preservar os bens culturais, exigir a melhoria do sistema de educação em todos os

níveis e aplicação correta dos recursos destinados à revitalização. Desde 1989, a CHESF

vem destinando 6% de sua receita bruta para a revitalização do Velho, quantia que gira
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em torno de R$ 90.000.000,00 ao ano, sendo que os resultados desse investimento ainda

não se fizeram presentes. Apenas dois projetos de revitalização do Vale; encontra-se,

num estágio  mais  avançado.  Trata-se  do  rio  das  Velhas,  com o Projeto  Manuelzão

entorno  do qual  existe  um movimento  social  que  luta  para  revitalizar  esse  rio  e  o

segundo, no rio Gorutuba, na região de Janaúba, sertão do São Francisco, no Norte de

Minas  Gerais.  Para esses  projetos,  foram destinados R$ 26.000.000,00,  em 2004,  o

equivalente (na época) a US$ 8.441.558,4; apesar dessa quantia ser pequena, foi dado

um primeiro passo.

A revitalização do Velho Chico e do seu Vale é um imperativo independente da

implantação  do  Projeto  de  Integração  do  Rio  São  Francisco  com  outras  Bacias

Hidrográfica  do  Nordeste  Setentrional.  Todo  esse  processo  poderá  assegurar  a

participação de pequenas e médias empresas da região, ou de qualquer lugar do país,

para prestar serviços de manutenção,  produção de equipamentos,  venda de materiais

necessários  ao  funcionamento  do  sistema  tanto  da  revitalização  quanto  da  possível

transposição e às atividades ligadas a seu complexo. O processo de implantação desse

empreendimento (transposição e revitalização) certamente contará com a participação

de  grandes  construtoras  e  empresas  de  replantio,  contudo  torna-se  imprescindível

garantir  a  presença  de  pequenas  e  médias  empresas  com o  propósito  de  ampliar  a

geração de riqueza, empregos e distribuição de renda na região. Caso essas empresas

não sejam incluídas nesse processo, entendemos que é um mau início. Cabe ao Estado

estabelecer as regras para que os interesses públicos da sociedade sejam preservados

tanto no âmbito regional quanto nacional, e a transposição não venha a ser mais um

megaprojeto que beneficia a mesma minoria com investimentos governamentais.

O  lembramos  que  o  sertanejo,  antes  de  ser  um  forte,  é  um  artista  pela

sobrevivência em situações adversas. Trata-se de uma gente paciente que, em outros

tempos, já perdeu a paciência em vários pontos dos sertões do Brasil, inclusive, no Vale

do São Francisco. Verificamos em conversas com muitos sertanejos um elevado grau de

desconfiança  em relação  a  transposição,  tanto  que  um pescador   da  região  de  São

Francisco fez o seguinte comentário: o “rio São Francisco é solução e não pode servir

de enganação, sua água, vale vida, vida de tudo quanto é jeito, o Chicão é de todos”. O

poeta Chico Canindé é bastante cético com o Projeto de Integração e exige liberdade

para a água do Velho Chico correr livre sem sangria e sem desvio porque ela tem que

chegar  no  mar.  Essa  água  é  limitada  e  deve  ser  bem  gerenciada  para  atender

adequadamente toda a população e criar oportunidades econômicas que proporcionem
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um desenvolvimento sustentado na região onde a transposição seja apenas mais  um

projeto  que  busque  esses  objetivos,  apesar  dos  seus  158  anos  de  existência,  caso

contrário, não tem qualquer significado.

No sertão, tem muito o que ser feito no campo social,  político e econômico,

inúmeras oportunidades poderão ser criadas para inserir parcela da população a curto,

médio  e  longo prazos.  Isso  inclui  a  manutenção  de  algumas  atividades  tradicionais

ligadas à culinária e ao artesanato e de outras modernas, no campo da agricultura como

já vem ocorrendo nos perímetros de irrigação, da agroindústria e o desenvolvimento de

novas  atividades  adequadas  às  condições  ambientais  e  socioculturais,  englobando

pequenas, médias e grandes empresas. Como sempre, a educação tem que ser a linha de

frente  de  qualquer  política  pública,  juntamente  com  o  saneamento  básico,  saúde,

programas de habitação urbana e rural, acesso a terra, orientação técnica específica para

o  desenvolvimento  da  agricultura  e  da  pecuária  familiar  e  melhoria  do  sistema  de

transporte que abrange os sertões do São Francisco e do Nordeste.

Essas recomendações aparecem em todos os manuais de políticas públicas, de

economia e de sociologia que tratam do desenvolvimento da região, contudo nunca é

demais  relembrá-las  e  exigir  a  implementação  desses  mecanismos  políticos  e

econômicos.  Caso  eles  tivessem  sido  aplicados  desde  a  primeira  proposta  de

desenvolvimento do Vale, sua situação socioeconômica poderia ser bem diferente, e os

“cuidados com os negócios  sociais”  teriam recebido a devida atenção dos governos

durante  o  período  acompanhado  pelas  políticas  públicas  mais  amplas  destinadas  a

solucionar os desequilíbrios sociais da região. Lembramos que a eclosão de Canudos, no

Vale do Vaza Barril, em 1893, contava com apenas 20.000 habitantes, a eclosão de uma

possível  Canudos  do  Vale  do  São  Francisco  atualmente  contará  com  mais  de

12.000.000 de habitantes. O sertanejo tem a paciência como virtude, mas pode perdê-

las, ainda há tempo para corrigir as distorções. 

A  solução  para  as  mazelas  sociais  ocasionadas  pelos  efeitos  das  estiagens

periódicas que abrangem parcela significativa das terras do Vale do São Francisco e a

maior parte do território nordestino é um grande desafio a ser superado pela sociedade

brasileira. Primeiro, acabando com o mito de que a seca é a culpada por toda a tragédia

econômica e social à qual a maioria da população sertaneja vem sendo submetida no

decorrer da história. Segundo, os efeitos das secas não são iguais para todos habitantes

da região. Na verdade, há uma minoria que historicamente sempre foi beneficiada com a

ocorrência deste fenômeno natural; terceiro, a solução dos problemas relacionados com
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as secas é uma tarefa de toda a sociedade brasileira, devendo sair do controle dos grupos

locais que sempre se propuseram a resolver tais questões e pouco fizeram para esse fim,

apenas  apropriaram–se  dos  recursos  públicos  destinados ao combate  dos  efeitos  das

secas.

A água do rio São Francisco tornou-se a riqueza mais “cristalina” e o seu uso

econômico  “gera  liquidez  para  a  economia”  do  país.  Além de  ofertar  água  para  a

irrigação,  consumo  doméstico  e  industrial,  a  geração  de  energia  hidrelétrica  é  a

atividade  econômica  mais  importante  que  depende  diretamente  da  água  do  rio.

Atualmente, conta com uma capacidade instalada para atender 40.000.000 pessoas das

regiões  Nordeste,  Norte,  Sudeste  e  Centro-Oeste.  A  agricultura  irrigada  é  outra

atividade  econômica  que,  ao  longo  das  duas  últimas  décadas  do  século  XX e  nos

primeiros anos do século XXI, tem se expandido significativamente no Vale do São

Francisco com o uso de sua água. A médio prazo, a retirada de água do São Francisco

vai se ampliar  além daquela prevista com a expansão das atividades  tradicionais do

Vale, devido à implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias

Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 

Os críticos do processo da Transposição lembram que a solução dos problemas

sociais, políticos e econômicos ocasionados pelas secas no semi-árido nordestino não

serão solucionados com um único megaprojeto implantado no afogadilho de interesses

restritos e pouco confiáveis. É necessária a implantação de outros projetos como o de

turismo para outras regiões. Para isso, é imprescindível o apoio e a compreensão da

sociedade e o suporte político e econômico dos municípios, dos estados, da União e do

setor privado para desta forma assegurar a confiabilidade das mediadas a serem tomadas

em curto prazo e reduzir o grau de “incerteza” em relação às soluções dos problemas

relacionados aos efeitos das secas a longo prazo. Esta confiabilidade deve ser obetida o

mais rápido possível, pois sem a participação social nada acontecerá. Neste sentido, a

estratégia  é  criar  as  condições  básicas  para  a  mudança  de  mentalidade  de  toda  a

sociedade com o objetivo de possibilitar uma nova dinâmica econômica, tendo como

parâmetro o desenvolvimento sustentado para a região do Vale do rio São Francisco e

do semi-árido como um todo.

Durante esses três anos e meio de pesquisa a respeito do rio São Francisco e dos

seus  afluentes,  procurei  analisar  a  importância  desse  grande  espelho  d’água  para  a

região banhada por ele. Apesar do grande volume de água, no entanto não é tão grande

assim,  sobretudo quando se verifica  que atravessa uma extensa região,  com enorme
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déficit  hídrico.  Um ribeirinho,  que  planta  e  cria  animais  (gado,  cavalos,  cabritos  e

ovelhas), em Paratinga-BA, me disse que “o São Francisco é o rio mais importante do

mundo para os brasileiros, portanto todos têm que cuidar do Chicão como sendo a sua

própria  casa”.  Quanto  a  isso,  não  temos  dúvida,  pois  estima-se  que  16.000.000  de

pessoas vivem no Vale e dependem diretamente da água do “Rio da Unidade Nacional”

e  dos  seus  afluentes  e  outras  40.000.000  indiretamente,  distribuídos  pelas  regiões

Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País. Verifiquei também que é possível usar

os  recursos  naturais,  inclusive  a  água  da  bacia  do  São  Francisco,  para  o

desenvolvimento econômico do seu Vale com o mínimo de impacto ambiental, desde

que a legislação vigente e os critérios estabelecidos sejam respeitados.

Apesar  do  avanço  tecnológico  aplicado  à  agricultura  irrigada  em  várias

localidades  do Vale,  sobretudo,  no Submédio,  ainda  assim,  é  necessário  aperfeiçoar

essas técnicas para reduzir o consumo de água nessa atividade Já é tempo de estabelecer

metas  para  todos  os  usuários  com o  objetivo  de  diminuir  o  consumo  de  água,  na

irrigação. Em uma entrevista que realizei em 7/01/2004, com o bispo dom Luiz Flávio

Cappio, bispo de Barra-BA a respeito do rio São Francisco e do seu Vale. Como um

grande defensor do Velho Chico, que ele costuma chamar de “Rio da Vida” se opõe

firmemente ao Projeto de Integração propõem a sua imediata revitalização. Dom Luiz,

também exige que o sistema de cotas de água seja estendido para os grandes produtores,

pois, em alguns pólos de irrigação do Vale, parcela, dos pequenos e médios agricultores

opera com esse mecanismo.  A expansão da soja  e de outras  culturas  nas  áreas  dos

cerrados  é  outro  problema  que  deve  ser  enfrentado  porque  essa  atividade  afeta  as

nascentes do São Francisco, do Tocantins e dos demais rios do Brasil-Central. Está na

hora  de  estabelecer  um  planejamento  para  o  desenvolvimento  sustentado  dessas

atividades e impedir que elas venham provocar danos ambientais irreversíveis na região.

Em nosso estudo, concluímos que o rio São Francisco é mais importante do que

qualquer atividade econômica desenvolvida em seu Vale, uma vez que sem água as

inúmeras atividades produtivas e de serviço seriam inviáveis. Toda a literatura que trata

desse  conjunto  de  questões  demonstra  também  que  para  salvar  o  São  Francisco  é

necessária a participação de todas as forças vivas do país, ou seja, dos governos, do

Congresso Nacional, das Forças Armadas, as empresas, os sindicatos e o conjunto da

sociedade  brasileira.  A  Revitalização  já  está  atrasada,  porém não  precisa  esperar  a

realização da Transposição para iniciar a sua execução; a água é vida e a existência do

Velho Chico é a certeza de que a vida continuará nos cerrados,  nas chapadas e nos
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sertões do Brasil.  O São Francisco é o “Rio da Vida” e como tal exige respeito e o

caminho  livre  para  a  água  seguir  da  Serra  da  Canastra  até  o  oceano  Atlântico.

Desconfiança,  apreensão,  indiferença,  luta  pela  sobrevivência  são  ingredientes  que

ainda compõem parte das peças do teatro político e econômico do Vale. Essa junção de

elementos díspares, forma um quadro desafiador para resolver os graves problemas da

região. Em vários locais do Vale, anotamos algumas observações que estão em sintonia

com o quadro descrito acima:

“Entre o avanço da soja e do milho e das vacas, os rios não terão vez, só resta a

sua  morte  ninguém  vai  dizer  um  não,  é  mais  fácil  conformar  com a  triste  sina”,

“Parece que  muita  gente  quer  salvar  o nosso grande rio,  porém todos o castigam

impiedosamente, tudo é jogado dentro de sua água, desde de uma simples lavagem de

roupa, até todos os lixos (esgotos) das cidades ribeirinhas e dos campos agrícolas”,

“Nas águas do São Francisco, já não se encontram surubins e nem piabinhas (filhotes

de peixes),  uma coisa é certa, a culpa disso não poderá ser atribuída aos bravos e

valentes cariris”; “Essas coisas de Transposição e de Revitalização, são folhas de uma

mesma árvore, independentemente das duas ocorrerem ou não, os pivores centrais vão

continuar puxando água adoidado (sem controle) e daí? É possível fazer algo?”.

“O Velho Chico é uma preciosidade divina, mas toda a sua extensão recebe

mais bombardeio (pombas jogadas no rio para abater peixes) do que Cabul e Bagdá

em  tempo  de  guerra  (referência  à  invasão  do  Iraque  e  do  Afeganistão  pelos

americanos). O sargento sabe, o IBAMA vê e os peixinhos simplesmente morrem, não

dá para esperar nada, é o fim”. “É mais fácil o Velho Chico morrer do que alguém

enfrentar os seus matadores; são eles: os esgotos urbanos e industriais, os defensivos

agrícolas, desmatamento, o reflorestamento, o avanço da agricultura comercial e da

pecuária. Turminha bem conhecida das autoridades responsáveis, dos ecologistas, dos

defensores da Revitalização e da sociedade”. “O Velho Chico tá secando, só a CEMIG,

a CHESF, a CODEVASF, os plantadores de soja e os prefeitos não acreditam nisso”;

“Ande pelo Vale e preste atenção à movimentação dos pivores centrais, é provável que

a transposição seja um café pequeno, perto do aguaceiro retirado para as grandes

plantações de cana, algodão, milho, café e soja”, “Temos que salvar o Velho Chico, o

Chicão não pode morrer, entre nessa briga, o Rio da Vida não pode perder a vida, lute

pelo São Francisco, é nossa e tua obrigação”.
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O rio  São  Francisco  e  seu  Vale  têm forte  presença  nas  páginas  da  história

econômica e social do interior brasileiro, trata-se de um espaço onde afloram elementos

como a paixão, razão e toda a subjetividade de uma sociedade complexa. Trata-se de

uma região emblemática em que a água do Velho Chico é a sua principal riqueza e

supera qualquer outra atividade econômica do Vale, seja ela pública ou privada,  até

porque as mesmas dependem da água do rio mais  importante  do Brasil.  Por isso, a

revitalização do São Francisco e dos seus tributários é uma prioridade do governo e da

sociedade brasileira  no seu conjunto.  Lembramos que o “Rio da Unidade Nacional”

pertence a todos os brasileiros e não pode ter um dono ou donos porque ele é a veia

aorta de significativa parcela do território desse país e tem que continuar como o “Rio

da Vida”; um rio de todos.  Portanto revitalizar é preciso, degradar jamais, a água é a

nossa riqueza mais preciosa, cuide dela você também, não degrade o meio ambiente.

391



BIBLIOGRAFIA

A Cidade e o Rio. Penedo: Prefeitura Municipal de Penedo, maio de 2003.

A Energia Elétrica  no Brasil  (da Primeira Lâmpada à Eletrobrás).  Rio de Janeiro:

Biblioteca do Exército, Editora, 1977.

A Integração de Bacias como obra estruturante do Desenvolvimento do Semi-Árido:

Material argumentativo para informação interna do Governo (I). Brasília: Min.

da Integração Nacional, 2005.

A Transposição do Rio São Francisco e o Rio Grande do Norte: Comissão de Estudos

dos aspectos hidrológicos e sóco - econômico do Projeto da Transposição do

Rio São Francisco. Natal: UFRN, Junho de 2000, 22p.

ABRANCHES, Henrique. Estado e Capitalismo no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1977.

ABREU, João Capistrano de. Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. 4 ed. Brasília:

Civ. Brasileira. INL-MEC, 1975.

AGUIAR,  Ronaldo  Conde.  Abrindo  o  Pacote  Tecnológico-Estado  e  Pesquisa

Agropecuária no Brasil. São Paulo: Polis/CNPq, 1986.

Almanaque Vale do São Francisco. Brasília: CODEVASF, 2001.

ALMEIDA,  Luciana  Tageiro  de.  Política  Ambiental:  Uma Análise  Econômica.  São

Paulo: UNESP/Papirus, 1998.

ALMEIDA,  Maria  Geralda  de.  Transposição  do  Rio  São  Francisco:  água  e

desenvolvimento  em velhos  discursos.  In:  Propostas  Alternativas.  Fortaleza:

IMPEC, 1994, p. 7-14.

ALMEIDA,  Rômulo.  Política  Econômica  do  Segundo  Governo  Getúlio  Vargas.

In:_______. A Economia Contemporânea. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1986.

ALVES, Elizeu.  Pobreza Rural no Brasil-Desafios da Extensão e da Pesquisa.  4 ed.

Brasília: CODEVASF, julho de 1988.

AMAZONAS, Maurício.  de C. Uma análise da abordagem neoclássica a partir  de

marcos evolucionistas e institucionalistas. Dissertação de Mestrado apresentada

ao Instituto de Economia da UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 1994.

Análise  Agroeconômica  e  Capacidade  de  Pagamento  do  Pequeno  Irrigante  do

Nordeste. Fortaleza: BNB, 1990.

ANDRADE, Manoel Correia de. A Terra e o Homem no Nordeste. 5 ed. São Paulo: Ed.

Atlas, 1986.

392



_______.  A  Questão  Regional:  Caso  Nordeste  Brasileiro,  Seminário  Internacional

Sobre Disparidade Regional (ANAIS), SUDENE. Recife, 31/8 a 4/9/1981.

ANDRADE, Ugo Maia. Um Rio de Histórias, a formação da austeridade Tumbalalá e

a  rede  de  trocas  no  Submédio  São  Francisco.  Dissertação  de  Mestrado

apresentada  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia  da  USP.  São

Paulo: USP, 2002.

ANNAES do Arquivo Público e do Museu da Estrada. Salvador, 1920.

Anuário Estatístico da EMBRATUR (1996-1997). Brasília: MIC, 1998.

Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1939/1940.

Anuário Estatístico dos Transportes  - GEIPOT. Brasília: GEIPOT, 1980, 1989, 1996,

1998, 2002.

ARARIPE, J. C. Alencar. A glória de um pioneiro. A vida de Delmiro Gouveia. Rio de

Janeiro: Ed. O Cruzeiro, 1965.

ARAÚJO, José Theodomiro de. O Velho Chico rio da discórdia nacional. In: Proposta

Alternativas no 3. Fortaleza: IMPEC, setembro de 1994, p. 13.

ARGOLLO, Miguel de Teive; FRANÇA, Justino da Silveira. Memória sobre a Estrada

de Ferro da Bahia. Bahia: Litho-Typ. e Encadernação-Rei e Com. 1908.

ARRUDA, Inácio.  Pronunciamento realizado em 17 de junho de 2000,  a cerca da

Transposição das águas do Rio São Francisco.

Associação dos Agricultores e Irrigantes do Oeste da Bahia-AIBA. Barreiras, junho de

2003.

AULICINO, Madalena. Algumas Implicações da Exploração Turísticas dos Recursos

Naturais. In:  Turismo e Ambiente. Reflexão e Propostas. 2 ed. São Paulo: Ed.

Hucitec, 2000.

Bacia  do  Alto  São  Francisco:  B.  H.  Recursos  Hídricos  e  Suporte  Tecnológico  a

Projetos Hidroagrícolas. Viçosa: UFV, 2001.

BANDEIRA, L. Souza.  O Rio São Francisco alguns pequenos portos marítimos do

Norte do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1920.

Barragem de Três Marias – Estudos Complementares. Belo Horizonte: Cemig, Julho de

1956.

BEZERRA, Evandro.  O Rio São Francisco. A Polêmica da Transposição. Fortaleza:

Seri&A, 2002.

BELIK, Walter. PRONAF: Avaliação da Operacionalização do Programa. In:  O Novo

Rural Brasileiro-Políticas Públicas. Campinas: UNICAMP, 2000.

393



BLOCH, Didier. As Frutas Amargas do Velho Chico. Irrigação e Desenvolvimento no

V. S. Francisco. São Paulo: Livro da Terra, 1996.

BUENO, Ana Karina S.; DUCROT, Raphaelle e REYDON, Bastiaan Philip.  A Lei de

Proteção e Recuperação dos Mananciais  (no 9.866/97)  é uma Solução para o

padrão de uso e ocupação nas áreas de Mananciais da Região Metropolitana de

São Paulo? Campinas: Instituto de Economia - UNICAMP, 2003.

BURTON, Richard. Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. São Paulo: Ed.

USP, 1977.

CAMELO FILHO – ZUZA, José Vieira. Espírito Santo: Um Pontinho do Brasil que

não pode ser Apagado. São Paulo: Edições Pulsar, 2001.

________. A Implantação e Consolidação das Ferrovias no Nordeste Brasileiro. Tese

de  Doutorado  apresentada  ao  Programa  de  Pós-Graduação  do  Instituto  de

Economia da UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 2000.

CAMPOS,  Renato  Cordeiro.  Relatórios  Sociológicos  do  Baixo  São Francisco. v.  I.

Recife: IFJN, 1972.

CANO, Wilson; GUIMARÃES NETO, Leonardo.  Estudo sobre a Questão Regional:

Documento Base. Campinas: UNICAMP-IE, 1986.

CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Rio de Janeiro/São

Paulo: DIFEL, 1977.

________. Desequilíbrios Regionais e Concentração Industrial no Brasil. (1930-1970 –

1970-1995). 2 ed. Campinas: UNICAMP-IE, 1998.

Caraterização Socieconômica dos Parceiros do Projeto de Irrigação de Bebedouro.

Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, Boletim de pesquisa no 46, dezembro de 1992.

CARDNER, George. Viagem ao Brasil 1836-1841. Rio de Janeiro: Companhia Editota.

Nacional, 1942.

CARVALHO JUNIOR, J. Correia de. Das Possibilidades da Companhia Hidro-Elétrica

do São Francisco: In: Uma Excursão ao São Francisco. Recife: UFPE, 1949.

CARVALHO, Orlando M. O Rio da Unidade Nacional – O Rio São Francisco. Rio de

Janeiro: C. Editora Nacional, 1937.

CARVALHO,  Otamar  de;  EGLER,  Claudio  Antonio  Gonçalves.  Alternativas  de

desenvolvimento para o Nordeste Semi-Árido. Fortaleza: BNB, 2003.

CARVALHO,  Otamar  de.  A  Economia  Política  do  Nordeste.  Rio  de  Janeiro:  Ed.

Campus, 1988.

394



Casa  Nova:  Maior  produtor  de  caprinos  do  Estado.  Jornal  da  Fenagri.  Juazeiro,

novembro de 2003, p. 6.

CAVALCANTI, Clóvis V. Em Busca da Compatibilização entre a Ciência da Economia

e a Ecologia: Bases da Economia Ecológica. In: As Ciências Sociais e a Questão

Ambiental. Rumo a Interdisciplinariedade. Belém: APED e UFPa, 1993.

CENSO Demográfico – VIII  Recenseamento  Geral  de  1970.  Rio de Janeiro:  IBGE,

1973.

CHILCOTE, Ronald H. Transição Capitalista e a Classe Dominante no Nordeste. São

Paulo: EDUSP, 1991.

Circular  no 1  –  Produção  de  sementes  no  Submédio  São  Francisco,  perspectiva  e

recomendações.. Brasília: EMBRAPA, março de 1980.

COELHO, Marco Antônio Tavares. Rio das Velhas: Memória e desafios. São Paulo:

Paz e Terra, 2002.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco-CBHSF. Brasília: MMA, 2003.

Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG (2004): Companhia Aberta - CPNJ

17.155.730/0001-64, Belo Horizonte: CEMIG, 2005.

Conexão Bahia no 123. Salvador, SEBRAE, agosto de 2003.

COSTA, Vanderley Messias. As Possibilidades do Planejamento Ambiental no Brasil.

In:  O Desafio do Desenvolvimento Sustentável e a Geografia Política (Anais).

Rio de Janeiro. 22 a 25 de Outubro de 1995.

CUNHA,  Euclides  da.  Os Sertões:  Campanha  de  Canudos.  30  ed.  Rio  de  Janeiro:

Francisco Alves, 1982.

_______. Contrastes e confrontos. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 1975.

CUNHA, Paulo Ribeiro da. Um Olhar à Esquerda: A Utopia Tenentista na Construção

do  Pensamento  Marxista  de  Nelson  Werneck  Sodré.  São  Paulo:  Ed.  Revan,

2002.

DEBEY,  Vinod.  Definição  de  Economia  Regional.  In:  Economia  Regional.  Belo

Horizonte: CEDEPLAR, 1977.

Decreto de 6 de julho de 1994, e Decreto de 8 de julho de 1994.  Senado Federal.

Brasília: Secretaria de Informações, 1994.

Diagnóstico da Qualidade Ambiental da Bacia do Rio São Francisco – Sub-Bacia do

Oeste Baiano. Rio de Janeiro: IBGE,1998.

Diagnóstico  Q.  A.  da  Bacia  do  Rio  São Francisco:  Sub–Bacia  do  Oeste  Baiano e

Sobradinho. Rio de Janeiro: IBGE, 1994, Série Est. P. Geociências no 2.

395



DORST, Jean. Antes que a Natureza Morra. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 1974.

Economia e Meio Ambiente – A Reconciliação (col.). Porto Alegre: Editora Ortiz, 1992.

EMÍLIO, Paulo; DELGADO, Lúcia; MOREIRA, Ivana e CURZ, Patrick. Transposição

leva cizânia ao Nordeste. São Paulo, Valor Econômico, 28/2/2005, p. A16.

Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1956.

Engenheiros e Economistas Consultores, Soc. Civil Limitada. O Médio São Francisco;

Relatório Final do Levantamento Geo-econômico (1956-1957). Rio de Janeiro:

CVSF, 1957.

ESTRELA,  Eli  Souza.  Três  Felicidades  e  um  Desengano:  A  Experiência  dos

Beradeiros  de  Sobradinho  em  Serra  do  Ramalho-BA. Tese  de  Doutorado

Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP. São Paulo:

PUC, 2004.

Estudos do País pelo Banco Mundial Brasil: uma avaliação preliminar dos programas

de desenvolvimento Rural para o Nordeste. Washington: Banco Mundial, 1983.

FALCÃO, E. de Cerqueira. Roteiro de Paulo Afonso. São Paulo: Martins Fontes, 1942.

FIGUEIREDO, Lima, Tenente Coronel.  Cidades e Sertões. Rio de Janeiro: Ministério

da Guerra, 1941.

FIORI, José Luís. O Nó Cego do Desenvolvimento Brasileiro. In: Novos Estudos, no 4,

São Paulo: CEBRAP, nov. 1994. p. 117-124.

FIRMINO, Hiram. Duelo de Gigantes. Rio de Janeiro, Jbecológico, 8 de novembro de

2003, p. 26.

FRANÇA, Francisco Mavignier Cavalcante (Org.).  A Importância do Agronegócio da

Irrigação para o Desenvolvimento do Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste,

2001.

_______. Análise Geoeconômica e Capacidade de Pagamento do pequeno irrigante do

Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil/Sec. N. Irrigação, 1990.I

FREYRE, Gilberto. Sobrados  e  Mocambos:  Decadência  do Patriarcado Rural. São

Paulo: Editora Nacional, 1936.

_______. Ordem e Progresso. v. III. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.

Frutas do Cerrado. Brasília: EMBRAPA, 2001.

FURTADO, Celso. Análise do Modelo Brasileiro. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1972.

_______.  Teoria  e  Política  do  Desenvolvimento  Econômico. 7  ed.  São  Paulo:  

Companhia Editora. Nacional, 1979.

_______. Formação Econômica do Brasil. 25 ed. São Paulo: C. Editora Nacional, 1995.

396



GALVÃO, Olímpio de Alexandre.  Integração Econômica,  Comércio  e Desigualdade

Regional.  In:  Desigualdades regionais no Desenvolvimento Brasileiro-Equipe

PIMES. Recife: UFPE/SUDENE, 1984.

GAZETA MERCANTIL. Transposição do S. Francisco custa R$ 10 bilhões, 24 e 25 de

junho de 2000, p. A-9.

GAZETA MERCANTIL. Transposição do S. Francisco em xeque, 8/11/2000, p. A-10.

Geografia do Brasil – Grande Região Sudeste. Rio de janeiro: IBGE, 1977.

GOMES, Gustavo Maia. Velhas Secas em Novos Sertões. Continuidade e Mudanças na

Economia do Semi-árido e dos Cerrados Nordestinos. Brasília: IPEA, 2001.

GONÇALVES, Esmeraldo Lopes. OPARA. Formação Histórica e Social do Submédio

São Francisco. Juazeiro: n/c, 1997.

GUERRA,  Antônio  Teixeira.  Geografia  do  Brasil-Grande  Região  Norte.  Rio  de

Janeiro: IBGE, p. n/c.

HOLANDA, Sérgio Buarque de.(Org.)  História da Civilização Brasileira. v. II. 3 ed.

São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972.

_______. Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995.

________. Raízes do Brasil. 18 ed. São Paulo Livraria José Olympio, 1982

Inventários de Projetos. Brasília: CODEVASF, 1999.

JARDIM, Walter Ramos. Criação de Caprinos. 12 ed. São Paulo: Nobel, 1984.

Jornal Centro de Minas. Crescendo sem desagregar. Curvelo, 30/6/2004, página 12.

JORNAL  do  Comércio.  Navegação  Encalhada.  Recife,  Caderno  de  Economia,

31/8/2000.

JORNAL do Comércio.  Um Rio que já foi “Pescoso”. Recife, Caderno de Economia,

29 de agosto de 2000.

Jornal o Barranqueiro. Informativo: EMATER, Pajeú retrospectiva. São Francisco, 1 de

dezembro de 2003, pagina 3,

Jornal da FENAGRI. Juazeiro, out-nov. de 2003.

KUHLMANN,  Edgar.  Aspectos  Gerais  da  Vegetação  do  Alto  São  Francisco.  In:

Revista  Brasileira  de  Geografia.  Rio  de  Janeiro,  no 3,  ano  13,  p.  465-479,

jul./set., 1951.

LAGE,  Biatriz  Helena  Gelas;  MILONE,  Paulo  César.  Economia do Turismo.  3  ed.

Campinas: Papirus Editora, 1998.

LAFER, Celso. Premissas Operacionais do Plano de Metas. In: Dados. Rio de Janeiro:

Instituto Universitário de Pesquisa do rio de Janeiro, 1972, p. 73-83.

397



LEÃO,  Patrícia  C.  Souza;  PASSÍDIO,  Edson  Lustosa  de.  História  da  Videira.  In:

LIMA,  Aroldo;  ARRAES,  Miguel;  CAPPIO,  Luiz  Flávio.  Privatização  da

CHESF e Transposição do Rio São Francisco. Brasília: Câmara dos Deputados-

CDICP, 2000.

LIMA Jr., Félix. Delmiro Gouveia o Mauá do Sertão Alagoano. Maceió: Departamento.

Estadual de Cultura, 1936.

LIMA, José Luiz. Estado e Energia no Brasil. O Setor Elétrico no Brasil: Das origens

à Criação da ELETROBRÁS (1890-1962). São Paulo: IPE/USP, 1984.

LIMA SOBRINHO, B. O desbravamento do Piauí. São Paulo: Ed. Nacional, 1943.

LINS, Rachel Caldas; ANDRADA, Gilberto Osório de.  O rio da Carnaúba – O Rio

Mossoró (Apodi). Recife: Inst. Joaquim Nabuco – MEC, 1960.

LINS, Wilson.  Médio São Francisco: uma sociedade de pastores e guerreiros. 3 ed.

São Paulo: Ed. Nacional, 1983.

LOPES, Lucas. O Vale do São Francisco – Experiência de Planejamento Regional. In:

Revista  Brasileira  de  Geografia.  Rio  de  Janeiro,  no 1,  ano XII,  p.  123-136.

jan./mar. 1950.

_______.  O Vale do São Francisco.  Rio de Janeiro:  Min. Viação e Obras Públicas,

1955.

_______. Memória do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: C.M.E.B, 1991.

MACEDO, Hypérides Pereira de. A Experiência do Estado do Ceará. In:  A Cobrança

pelo uso da Água. São Paulo: IQUAL, Inst de Qualificação e Editoração, 2000,

p. 29-32.

MACEDO,  Jozé  Norberto.  Fazendas  de  Gado  no  Vale  do  São  Francisco-

Documentário. no 3. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1952.

MACHADO,  Eduardo  Paes  (Coord.).  Poder  e  Participação  Política  no  Campo.

Salvador/São Paulo: CERIFA/CAR/CENTRU, 1987.

MACHADO, Fernando da Motta.  Navegação do Rio São Francisco. Rio de Janeiro:

Topboaks, 2002.

MALHEIROS,  Telma  Maria  M. A  Gestão  Ambiental  Pública.  Gestão  Ambiental.

Compromisso da Empresa. São Paulo, 24 de abr. 1996. p. 6.

MARANHÃO,  Ricardo  Frota  A.  Capital  Estrangeiro  e  Estado  na  Eletrificação

Brasileira,  a Light,  1947-1957.  Tese de Dourado apresentada  a FFLCH. São

Paulo: USP, 1993.

398



MARTINS, F. Magalhães.  Delmiro Gouveia, Pioneiro e Nacionalista. Rio de Janeiro:

Editora C. Brasileira, 1963.

MELO, João Naves de. Mensagem. São Francisco, III Seminário do Meio Ambiente da

Bacia do Rio São Francisco, 3 e 4 de junho de 2004.

MELLO,  Frederico  Pernambucano  de.  Delmiro  Gouveia.  Desenvolvimento  com

Impulso  de  Preservação  Ambiental.  Recife:  CHESF-FJN  –  Ed.  Massagana,

1998.

MELLO, José C. Transporte e Desenvolvimento Econômico. Brasília: EBTU, 1984.

MENEZES, Olympio de. Itinerário de Delmiro Gouveia. Recife: IJNPS-MEC, 1953.

MESQUITQ,  Elpídio.  História  do  Rio  São  Francisco. Rio  de  Janeiro:  Revista  do

Instituto Histórico, n/c.

MIELNICK,  Otávio;  NEVES,  C.  C.  Características  da  Estrutura  de  Produção  de

Energia Hidrelétrica no Brasil. In: Impactos de grandes projetos hidrelétricos e

nucleares. Aspectos econômicos, ambientais e sociais. São Paulo: AIE/COPRE e

Ed. Marco Zero, 1988.

MIRANDA, Agenor A. de. O Rio São Francisco. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1936.

Monitoramento das águas Superficiais da Bacia do São Francisco em 2002. Rio São

Francisco Norte, Sul-Rio Pará, Rio Paraopeba (Sub-Bacias). Belo Horizonte:

IMGA/FEMA, 2003.

MOTTA,  Mauro;  CÂMARA,  Umberto.  O Bode  no  Nordeste. Recife:  IJNPS/MEC,

1964.

MOTTA, Ronaldo Seroa da.  Utilização de Critérios  Econômicos para a Valorização

da Água no Brasil. Rio de Janeiro: SERLA, 1998.

_______. Análise de Custo-benefício do Meio Ambiente. Rio de Janeiro, IPEA, n/c

NABUCO, Joaquim. Abolicionimo. Petropólis: Vozes, 1977.

NASCIMENTO,  Clovis  Eduardo  de  Souza.  Estudo  Florífico  Fissocioecológico  de

Remanescente  de  Caatinga à Margem do rio  São Francisco.  Dissertação de

Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Botânica da UFRPE.

Recife: UFRPE, 1998.

NEVES,  Zanoni.  Navegantes  da  Integração,  os  Remeiros  do  São  Francisco. Belo

Horizonte: Editora da UFMG, 1998.

NOGUEIRA,  Antonio  Alcântara.  Jaguaribe  um  rio  perene? Fortaleza,  O  Povo,

13/01/1981, caderno 2, p. 17.

NORMANO, J. F. Evolução Econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1939.

399



Notas sobre o Racionamento de Energia no Brasil (1940-1980). Rio de Janeiro: Centro

de Memória da Eletricidade no Brasil, 1996.

NOVAES, Manoel. Memórias do São Francisco. Brasília: CODEVASF, 1988.

OLIVEIRA,  João  Gualberto  de.  Maravilhas  Naturais  do  Brasil.  São  Paulo:  I.H.

Geográfico de São Paulo, 1960.

OLIVEIRA,  Francisco  de.  Crítica  à  razão  dualista.  O  ornitorrinco. São  Paulo:

Boitempo Editora, 2003.

OLIVEIRA, Mauro Márcio. Indicadores dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais

da Agricultura Irrigada. In: Disponibilidade de Água e Fruticultura Irrigada no

Nordeste. Brasília: MA-ISPN, 2001.

O Rio São Francisco. Rio de Janeiro: SAI-Ministério da Agricultura, 1942.

Organização Social, Caminho para o Desenvolvimento Sustentável – Bacia do rio São

Francisco. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2002.

O São Francisco. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura-MA, 1942.

PACHECO,  Carlos  Américo.  Fragmentação  da  Nação.  Campinas:  UNICAMP,

Instituto de Economia, 1998.

PARDAL, Paulo.  Carrancas do São Francisco. 2 ed. Rio de Janeiro: S. D. Geral da

Marinha,1981

PEREIRA, José Poggi da Silva. Estudos sobre Propostas de Transposição de água do

Rio  São  Francisco:  uma  estratégia  de  desenvolvimento  sustentável  para  o

Nordeste. Brasília:  Sec.  P.  O.  C.  Pres.  da  República,  1994,  30p  (Projeto

ARIDAS).

PESSOA,  Dirceu  (Org.).  Transposição  do  Rio  São  Francisco:  A  Dimensão

Socioeconômica. Recife: Ed. Massagana/FJN, 1989.

PIERSON, D. O Homem do Vale do São Francisco. Rio de Janeiro: SUVALE, 1972.

PIMES.  Impactos Eco. da Irrigação Sobre o Pólo Petrolina/Juazeiro. Recife: UFPE,

1991.

PIRES, Elson Luciano Silva.  Descentralização do Estado; Desenvolvimento Local e

Geração de Empregos no Brasil: Potencialidade e limites para uma Política de

Emprego em comunidades de baixa renda. OSAK: XI Congresso de la FEALC-

Fed. Internacional de Estúdio sobre a América Latina y el Caribe, setembro de

2003.

Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Vale  do  São  Francisco-PDIVSF.  v.  1-4

Brasília: Ministério do Interior, 1974.

400



Plano de Fomento do Vale do São Francisco.  Salvador: Secretaria do Planejamento,

Ciência e Tecnologia, 2000.

Plano Nacional de Turismo-PNT: Diretrizes, Metas e Programas (2003-2007). Brasília:

Ministério do Turismo, 2003.

Plano  de  Valorização  Econômica  do  Vale  do  São  Francisco:  Documentos

Parlamentares (CXIII), Câmara dos Deputados. v. I e II. Brasília: DDP – IBGE,

1963.

Políticas de Governo e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica: Do Código de

Águas à Crise dos anos 80 (1934-1984). Rio de Janeiro: Centro de Memória da

Eletricidade do Brasil, 1995.

PRADO JR, Caio. História Econômica do Brasil. 38 ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.

_______. História e Desenvolvimento. São Paulo: Brasiliense, 1989.

Principais críticas ao Projeto São Francisco e as Respectivas Respostas: Documento

de Informação á Sociedade Civil Organizada. Brasília: MI, 2005.

Produção de Semente no Submédio, Perspectiva e Recomendações. Circular Técnica no

1. Petrolina: EMBRAPA, março de 1980.

Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado da Bacia do São

Francisco  e  sua  Zona  Costeira  –  Relatório  final.  Brasília:

ANA/GEF/PNUM/OEA, 200?

PROINE-Aspectos  Institucionais,  Análise  da Organização e Gerenciamento:  DNOS,

DNOCS e CODEVASF. Relatório Final. Brasília: Ministério da Irrigação, 1988.

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste

Setentrional. Brasília: MI, 2004.

Projeto de Irrigação no Vale do São Francisco: Fonte de Desenvolvimento Sustentável

no Nordeste. Brasília: CODEVASF, 2002.

Quatro anos no governo de Minas Gerais. Rio de janeiro: Liv. José Olympio, 1959.

Realizações da CODEVASF, 1991/agosto de 2002. Brasília: CODEVASF, 2002.

Reconhecimento  dos  Recursos  Hidráulicos  e  de  Solos  da  Bacia  do  São Francisco.

Recife: Bereau of Reclamation-SUDENE, SUVALE e CHESF, 1970.

Recuperação  de  um  Vale.  Segundo  Documentário  da  Comissão  do  Vale  do  São

Francisco.  Rio  de  Janeiro:  O  Observador  Econômico  Financeiro no 202,

novembro de 1952.

Reforma Agrária: Debates Parlamentares, Senado Federal, v. 3. Brasília: Serviço de

Informação Legislativo, 1963.

401



REGO, Luiz Flores de Moraes. O Vale do São Francisco. In: Revista do Museu Paulista

da USP. São Paulo: 1936.

REIS, Maurício Rangel (Min. do Interior).  Ação do Ministério do Interior.  Brasília:

Gabinete do Ministro-CCS, 1976.

Relatório da Diretoria-2002. Recife: CHESF, 2003.

RESENDE, Morethon; ALBUQUERQUE, P. E.  P; COUTO, Laerson.  A Cultura do

Milho Irrigado. Brasília: EMBRAPA, 2003.

REVISTA Globo Rural. O Rio da Esperança. São Paulo, Editora Globo, ano 16, no 180,

Outubro de 2000, p. 35-47.

RIBEIRO FILHO, Zacarias  L. Vaz.  Proposta de Plano Diretor de Desenvolvimento

Sustentado do Submédio São Francisco-Minuta. Petrolina: CODEVASF, 2004.

ROCHA, Geraldo. O Rio São Francisco – Factor de Principuo da Existência do Brasil.

Rio de Janeiro: C. Editora Nacional 1940.

ROCHA, Tadeu. Delmiro Gouveia. O pioneiro de Paulo Afonso. Maceió: D.E.C, 1963.

RODRIGUES, Adyr Balastreri.  Desenvolvimento com base local como Bandeiras de

uma Política de Emancipação e Afirmação. In: Políticas Públicas e o lugar do

Turismo. v. I. Brasília: MMA 2002.

RODRIGUES, José Honório. A Recuperação de um Vale. Rio de Janeiro: O Observador

Econômico Financeiro. Ano XIV, no 170, março de 1950.

RODRIGUES,  Luciene.  Investimento  Agrícola  e  o  grande  Projeto  Jaíba,  uma

interpretação: 1970-1996. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de

História da FFLCH-USP. São Paulo: USP, 1998.

ROMERO, Ademar Ribeiro. Meio Ambiente e Dinâmica de Inovações na Agricultura.

São Paulo: Annablume Editora, 1998.

ROMERO, Ademar; REYDON, Bastiaan P.; LEONARDI, Maria L. A.  Economia do

Meio Ambiente: Teoria, Políticas e a Gestão de Espaços Regionais. Campinas:

UNICAMP, Instituto de Economia, 1997.

ROSA,  João  Guimarães.  Grande  Sertão  Veredas.  12  ed.  Rio  de  Janeiro:  José

Olympio,1978.

ROSA,  Luiz  Pinguelli;  SIGAUD,  Lygia;  MIELNIK,  Otávio  (Orgs.).  Impactos  de

grandes projetos hidrelétricos e nucleares. Aspectos econômicos, ambientais e

sociais. São Paulo: AIE/COPRE e Ed. Marco Zero, 1988.

SAMPAIO,  Theodoro.  O  Rio  São  Francisco  e  Chapada  Diamantina.  Salvador:

Livraria, 1955.

402



SANTOS, Ronaldo Marcos dos. O Rascunho da Nação: Formação, auge e ruptura da

Economia Colonial. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Economia da

UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 1985.

Saúde e Ambiente: Bacia do rio das Velhas. Brasília: Min. do Meio Ambiente, 2002.

São Francisco, o Rio da Unidade-River for Unity. 2 ed. Brasília: CODEVSF, 1978.

SAWYER,  Donald  (Org.).  Disponibilidade  de  água  e  Fruticultura  Irrigada  no

Nordeste. 2 ed. Brasília: MA-ISPN, 2001.

SCHUMPETER, J. Capitalismo, Socialismo e Democracia. São Paulo: Zahar, 1976.

SCHWARTZMAN, Jacques (Org.). Economia Regional. Belo Horizonte: CEDEPLAR,

1977.

Segundo  (II)  Plano  Diretor,  EMBRAPA  Caprinos  (2000-2003),  CNPC.  Sobral:

EMBRAPA, 2000.

Semana de Debates sobre Energia Elétrica – 9 a 13 de abril. Instituto de Engenharia.

São Paulo: Imprensa Oficial, 1956.

SEREBRENIEK,  Salomão.  A  Comissão  do  Vale  do  São  Francisco.  Objetivos  e

Realizações. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, no 1, ano XXII,

p. 259-277. jan./mar., 1960.

_______. O Desenvolvimento do São Francisco. Rio de Janeiro: CVSF, 1961.

Séries  Estatísticas  Retrospectivas:  O Brasil,  suas  riquezas  naturais,  suas  indústrias

(Censo de 1907), v. I, II, III. Rio de Janeiro: IBGE, 1986

SIGAUD, Lygia. Efeitos Sociais de Grandes Projetos Hidrelétricos: As Barragens de

Sobradinho e Machadinho. In:  Impactos de Grandes Projetos Hidrelétricos  e

Nucleares  –  Aspectos  Econômicos,  Tecnológicos,  Ambientais  e  Sociais.  São

Paulo: AIE/COPRE e Ed. Marco Zero, 1988.

SILVA, Clodomiro  Pereira  da.  A Evolução do Transporte  Mundial,  v.  I  São Paulo:

Imprensa Oficial do Estado, 1940.

SILVA, José Graziano da. O Novo Rural Brasileiro. Campinas: Instituto de Economia-

UNICAMP, 1999.

_______. A  Irrigação  e  a  Problemática  Fundiária  do  Nordeste.  Campinas:  IE-

UNICAMP, 1989. 

SILVA, Pedro Carlos Gama da.  Articulação do interesse público e privado no Pólo

Petrolina-PE/Juazeiro-BA.  Em busca  de  espaço  no  mercado  globalizado  de

frutas  frescas.  Tese  de  Doutorado  apresentada  ao  Inst.  de  Economia  –

UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 2001.

403



SILVA,  Pedro  Gama  da;  CORREIA,  R.  Coelho  (Orgs.).  Caracterização  Social  e

Econômica.  In:  (Orgs.).  A  Videira  no  Semi-Árido  Brasileiro.  Petrolina:

EMBRAPA, 2000.

SILVEIRA,  Carolina.  Proteção  Legal  não  Garante  Conservação.  Belo  Horizonte:

Manuelzão-UFMG, março de 2004, p. 5.

SIMONSEN, Roberto C.  Evolução Industrial do Brasil e outros estudos,  v 349. São

Paulo: Companhia Editora Nacional/USP, 1973.

SINISGALLI, Paulo Antonio de Almeida. Análise dos Recursos Hídricos, in: Caderno

de Política Ambiental, v. 1. São Paulo, maio de 2002, p. 19.

Síntese da História do Aproveitamento do Rio São Francisco. In: Uma Excursão ao São

Francisco. Recife: UFPE, 1949.

SORJ, Bernardo.  Estado e Classes sociais na Agricultura Brasileira. Rio de Janeiro:

Ed. Guanabara, 1980.

SOUSA, Laura de Mello.  Desclassificados do Ouro – a Pobreza Mineira do Século

XVIII. Rio de Janeiro: Ed. Geral, 1982.

SOUTO, Maria Generosa Ferreira. Mitos e Ritos nas da Narrativa Oral nas Barrancas

do São Francisco: Eu Nunca Vi não-só Vejo Falar.  Dissertação de Mestrado

apresentada  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras  da  UFMG.  Belo

Horizonte: UFMG, 2001.

SOUZA, Antonio José Alves de. Paulo Afonso. Rio de Janeiro: Ministério da Viação e

Obras Públicas-MVOP, 1956.

SOUZA, Maria Luiza (Org.).  Políticas Públicas e o Lugar do Turismo. v. 1. Brasília:

MMA, 2002.

SUASSUNA,  João.  Transposição  do  Rio  São  Francisco:  Possibilidades  Técnicas

Versos Vontade Política. Recife: FUNDAJ, n/c.

TAUK, Sâmia Maria (Org). Análise Ambiental: uma visão multidisciplinar. São Paulo:

UNESP, 1991.

THAME, Antonio Carlos de Mendes (Org.). A Cobrança pelo uso da Água. São Paulo:

IQUAL, Instituto de Qualificação e Editoração, 2000.

THÉRY, Hervé. O Desenvolvimento do São Francisco, uma Região Subdesenvolvida e

sua Valorização. In: Revista Ciência e Cultura, Rio de Janeiro, p. 1011 a 1027,

1980.

TUNDISI,  José G.;  REBOUÇAS, Aldo;  BRAGA, Benedito  (Orgs.).  Água Doce no

Brasil: Capital Ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escritura, 1999.

404



Um Vale de Realizações: Um Vale de Esperança. Brasília: CODEVASF, 2002.

UNGER,  Nancy  Mangabeira.  Da  Foz  à  Nascente.  O  Recado  do  Rio.  São  Paulo:

Cortez/UNICAMP, 2001.

Uso  atual  das  terras  da  margem  direita  da  Bacia  do  São  Francisco  e  Área  de

Sobradinho.Salvador: Centro Estatístico de Informaão – CEI, 1992.

Valexporte, Anexo II e IV. Juazeiro, 2001-2002.

VERAS, Beni. Projeto São Francisco. A Integração das Águas do Semi-Árido. Brasília:

Senado Federal, 1998.

VIANNA, Oliveira. Ensaios Inéditos. Campinas: Editora da UNICAMP, 1991.

_______. Instituições Políticas Brasileiras, v. I e II. Rio de Janeiro: 1955.

VIANA, Urbino. Bandeiras e Sertanistas Baianos. São Paulo: C. Ed. Nacional, 1935.

VIEIRA, Evaldo.  Estado e Miséria Social no Brasil: de Getúlio a Geisel. 2 ed. São

Paulo: Cortez, 1985.

VIEIRA,  Paulo  Freire;  WEBER,  Jacques  (Orgs.).  Gestões  de  Recursos  Naturais

Renováveis e Desenvolvimento. Novos Desafios para a Pesquisa Ambiental. São

Paulo: Cortez, 1998.

WELLS, James W. Explorando e Viajando, três mil milhas através do Brasil do Rio de

Janeiro ao Maranhão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995.

ZARZUR, Jorge. A Bacia do Médio São Francisco. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do

IBGE, 1946.

________.  A Bacia do Médio São Francisco. Uma análise regional. Rio de Janeiro:

Serviço Gráfico do IBGE, 1947.

ZEMELLA,  Mafalda  P.  Abastecimento  da  Capitania  de  Minas  Gerais.  Tese

Apresentada a FFLCH – USP São Paulo: USP, 1952.

405


	Campinas
	FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA
	AGRADECIMENTOS
	ABSTRACT

	ÍNDICE
	MAPAS, TABELAS E QUADROS.
	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1
	Amazônica
	Prata
	Nordeste

	CAPÍTULO 2
	CAPÍTULO 3
	CAPÍTULO 4
	CAPÍTULO 5
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	BIBLIOGRAFIA

